
บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมลูทำงกำรเงินรวมและข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 

 



 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต 
 
 

เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน) 
 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูทางการเงนิรวมระหวา่งกาลของบรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และขอ้มูล 
ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลของบรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและ
งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและ
งบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ  
ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล สว่นขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลู
ทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตกำรสอบทำน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญช ี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไมส่ามารถไดค้วามเชือ่มัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นียัส าคญัทัง้หมดซึง่อาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ 
ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้ 
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้ตาม
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
กฤษณ์  ชชัวำลวงศ ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5016 
กรุงเทพมหานคร 
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจ์ี ้จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 152,427,478         71,920,411         3,595,585            13,881,505          

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีต่ดิภาระคํ้าประกนั

ทีถ่งึกาํหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี 10 -                    250,265,060       -                    -                    

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 4,8 828,907,578         819,986,032       319,348,366         1,217,120           

ลกูหนี้สญัญาเชา่การเงนิ 

ทีถ่งึกาํหนดรบัชาํระภายในหนึ่งปี (สทุธ)ิ 9 98,932,625           96,169,495         -                    -                    

สนิคา้คงเหลอื 257,254,026         185,213,817       -                    -                    

ภาษมีลูค่าเพิม่ (สทุธ)ิ 10,511,691           11,058,924         3,984,302            4,744,431           

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,348,033,398      1,434,613,739    326,928,253         19,843,056          

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 10 309,755,600         248,378,851       -                    -                    

ลกูหนี้สญัญาเชา่การเงนิ (สทุธ)ิ 9 3,299,938,913      3,197,149,598    -                    -                    

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 11 -                    -                  8,999,999,980      8,839,999,980      

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน (สทุธ)ิ 12 124,188,475         124,188,475       -                    -                    

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (สทุธ)ิ 13 8,123,310,121      8,059,367,762    72,407,780           1,241,660           

เงนิจ่ายล่วงหน้าคา่ก่อสรา้งและซือ้สนิทรพัยถ์าวร 98,804,555           153,178,428       59,500                -                    

สทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทาน (สทุธ)ิ 14 932,412,379         811,668,380       -                    -                    

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สทุธ)ิ 4,15 29,895,119           -                  1,406,473            -                    

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (สทุธ)ิ 16 47,306,641           48,284,366         2,160,544            2,179,000           

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 17 40,989,985           56,055,686         206,878               203,383              

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 33.3 49,539,645           -                  -                    -                    

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 4,18 50,969,703           12,291,714         575,113               257,005              

รวมสินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 13,107,111,136     12,710,563,260   9,076,816,268      8,843,881,028      

รวมสินทรพัย์ 14,455,144,534     14,145,176,999   9,403,744,521      8,863,724,084      

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 58 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  ___________________________________     กรรมการ  ___________________________
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บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจ์ี ้จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 19 148,600,628         227,400,011       -                    -                    

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 4,20 295,229,336         249,419,046       15,379,147           9,712,733           

สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปีของ

- หนี้สนิตามสญัญาเชา่ (สทุธ)ิ 4,22 2,206,942            390,720             302,216               -                    

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (สทุธ)ิ 23 548,686,687         856,178,343       -                    -                    

ภาษมีลูค่าเพิม่ (สทุธ)ิ 26,228,216           30,729,209         -                    -                    

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 7,798,367            1,199,203          -                    -                    

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 4,107,099            7,895,600          524,239               4,002,778           

รวมหนี้สินหมนุเวียน 1,032,857,275      1,373,212,132    16,205,602           13,715,511          

หนี้สินไมห่มนุเวียน

ประมาณการค่าซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้า

ตามสญัญาสมัปทาน 21 27,196,034           25,220,655         -                    -                    

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ (สทุธ)ิ 4,22 17,152,308           166,684             1,111,725            -                    

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (สทุธ)ิ 23 1,915,871,062      1,911,321,338    -                    -                    

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 17 71,568,484           38,538,366         -                    -                    

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24 3,909,966            3,678,205          1,034,388            1,016,915           

รวมหนี้สินไมห่มนุเวียน 2,035,697,854      1,978,925,248    2,146,113            1,016,915           

รวมหนี้สิน 3,068,555,129      3,352,137,380    18,351,715           14,732,426          

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 58 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจ์ี ้จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 25

ทุนจดทะเบยีน

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      

ทุนทีอ่อกและชาํระเตม็มลูค่าแลว้

หุน้สามญั 10,175,999,960 หุน้

มลูค่าทีช่าํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 5,087,999,980      5,087,999,980    5,087,999,980      5,087,999,980      

สว่นเกนิมลูค่าหุน้ 3,896,006,978      3,896,006,978    3,896,006,978      3,896,006,978      

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

- ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 2,425,469,408      1,831,919,622    401,385,848         (135,015,300)       

สว่นตํ่ากวา่ทุนจากการรวมธุรกจิ

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

รวมส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 11,386,589,405     10,793,039,619   9,385,392,806      8,848,991,658      

รวมส่วนของเจ้าของ 11,386,589,405     10,793,039,619   9,385,392,806      8,848,991,658      

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 14,455,144,534     14,145,176,999   9,403,744,521      8,863,724,084      

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 58 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั แอบ๊โซล ูท คลีน เอน็เนอรจ์ี้ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2563

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

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 27 1,115,656,775        1,110,457,713        18,120,000            18,123,000            

รายไดจ้ากสญัญาเชา่การเงนิ

ภายใตส้ญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 9 100,896,023           102,326,073           -                      -                      

รายไดค้า่ก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน 131,298,014           -                      -                      -                      

ตน้ทุนขายและบรกิาร 27 (788,688,891)          (858,337,418)          (14,088,133)            (12,309,389)            

ตน้ทุนคา่ก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน (131,298,014)          -                      -                      -                      

กาํไรข ัน้ต้น 427,863,907           354,446,368           4,031,867              5,813,611              

กาํไร(ขาดทุน)สุทธจิากอตัราแลกเปลีย่น 112,183,354           (28,324,619)            -                      49,631                  

กาํไรจากสญัญาซือ้ขายเงนิตรา

ต่างประเทศลว่งหน้า 33.3 49,539,645            -                      -                      -                      

รายไดเ้งนิปันผลจากบรษิทัยอ่ย 32 ข) -                      -                      545,035,000           -                      

รายไดอ้ื่น 28 172,996,626           14,134,019            4,507                    8,395                    

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 762,583,532           340,255,768           549,071,374           5,871,637              

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (87,994,528)            (102,766,863)          (12,657,396)            (3,744,502)             

ตน้ทุนทางการเงนิ 29 (26,241,775)            (109,773,479)          (16,325)                 (28,402,610)            

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 648,347,229           127,715,426           536,397,653           (26,275,475)            

รายได(้คา่ใชจ้า่ย)ภาษเีงนิได้ 30 (54,797,443)            4,906,017              3,495                    737,186                 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบังวด 593,549,786           132,621,443           536,401,148           (25,538,289)            

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 593,549,786           132,621,443           536,401,148           (25,538,289)            

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 593,549,786           132,621,443           536,401,148           (25,538,289)            

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม -                      -                      -                      -                      

593,549,786           132,621,443           536,401,148           (25,538,289)            

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 593,549,786           132,621,443           536,401,148           (25,538,289)            

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม -                      -                      -                      -                      

593,549,786           132,621,443           536,401,148           (25,538,289)            

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 31 0.06                     0.01                     0.05                     (0.00)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 58 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อม ูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจ์ี้ จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ทุนจดทะเบียน ส่วนต ํา่กว่าทุนจาก รวมส่วน

ที่ออกและชาํระ  ส่วนเกิน กาํไรสะสม การรวมธรุกิจภายใต้ ของผ ูเ้ป็นเจ้าของ รวมส่วนของ

เตม็มลูค่าแล ้ว  มลูค่าหุ้น - ยงัไม่ได้จดัสรร การควบคมุเดียวกนั ของบริษทัใหญ่ เจ้าของ

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                  -                    132,621,443       -                       132,621,443        132,621,443      

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 4,578,999,980    -                    1,148,146,665    (22,886,961)            5,704,259,684     5,704,259,684    

ทุนจดทะเบียน ส่วนต ํา่กว่าทุนจาก รวมส่วน

ที่ออกและชาํระ  ส่วนเกิน กาํไรสะสม การรวมธรุกิจภายใต้ ของผ ูเ้ป็นเจ้าของ รวมส่วนของ

เตม็มลูค่าแล ้ว  มลูค่าหุ้น - ยงัไม่ได้จดัสรร การควบคมุเดียวกนั ของบริษทัใหญ่ เจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 5,087,999,980    3,896,006,978    1,831,919,622    (22,886,961)            10,793,039,619   10,793,039,619  

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                  -                  593,549,786       -                       593,549,786        593,549,786      

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 5,087,999,980    3,896,006,978    2,425,469,408    (22,886,961)            11,386,589,405   11,386,589,405  

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 58 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

6



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจ์ี้ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ทุนจดทะเบียน

ที่ออกและชาํระ  ส่วนเกิน กาํไร(ขาดทุน)สะสม รวมส่วน

เตม็ม ูลค่าแล้ว  มูลค่าหุ้น - ยงัไม ่ได้จดัสรร ของเจ้าของ

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

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                    -                 (25,538,289)            (25,538,289)          

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 4,578,999,980      -                 (36,080,462)            4,542,919,518       

ทุนจดทะเบียน

ที่ออกและชาํระ  ส่วนเกิน กาํไร(ขาดทุน)สะสม รวมส่วน

เตม็ม ูลค่าแล้ว  มูลค่าหุ้น - ยงัไม ่ได้จดัสรร ของเจ้าของ

5,087,999,980      3,896,006,978   (135,015,300)          8,848,991,658       

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                    -                 536,401,148           536,401,148          

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 5,087,999,980      3,896,006,978   401,385,848           9,385,392,806       

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 58 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ยอดคงเหลือต้นงวดวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

ยอดคงเหลือต้นงวดวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ) (บาท)
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บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจ์ี ้จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2563

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ 648,347,229            127,715,426            536,397,653            (26,275,475)            

รายการปรบัปรุง

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ

ของลกูหน้ีสญัญาเช่าการเงนิ 9 (112,186,049)           28,532,026             -                       -                       

กาํไรจากสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศลว่งหน้า 33.3 (49,539,645)            -                       -                       -                       

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิคา้คงเหลอืเน่ืองจากไฟไหม้ -                       7,995,257               -                       -                       

คา่เสือ่มราคา 13, 15 122,257,918            115,735,551            637,347                 142,509                 

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 13 7,400,302               2,619,894               -                       -                       

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยถ์าวรเน่ืองจากไฟไหม้ 13 -                       4,057,377               -                       -                       

คา่ตดัจาํหน่าย 14, 16 11,531,740             15,997,047             18,456                   -                       

ประมาณการคา่ซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้าตามขอ้ตกลงสมัปทาน 21 1,975,379               1,954,625               -                       -                       

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 24 231,761                 229,263                 17,473                   11,844                   

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ยโดยตรง 32 ข) -                       -                       (545,035,000)           -                       

ดอกเบีย้รบั 28 (600,777)                (773,874)                (4,507)                    (8,395)                    

กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนชัว่คราว (86,246)                  -                       -                       -                       

ตน้ทุนทางการเงนิ 29

- ดอกเบีย้จ่ายหุน้กู้ -                       24,349,588             -                       24,349,588             

- ดอกเบีย้จ่ายเงนิกูย้มื 24,272,650             78,796,791             -                       378,938                 

- ดอกเบีย้จ่ายหน้ีสนิภายใตส้ญัญาเช่า 95,765                   7,539                    16,325                   -                       

- ตดัจาํหน่ายคา่ใชจ้่ายทางตรงหุน้กูร้อตดัจ่าย -                       3,674,084               -                       3,674,084               

- ตดัจาํหน่ายคา่ใชจ้่ายทางตรงในการกูย้มืรอตดัจ่าย 1,126,879               2,945,477               -                       -                       

- คา่ธรรมเนียมผกูพนัวงเงนิกู้ 746,481                 -                       -                       -                       

655,573,387            413,836,071            (7,952,253)              2,273,093               

การเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมนุเวยีน

- ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น (9,192,908)              42,606,132             (3,128,081)              (360,787)                

- ลกูหน้ีสญัญาเช่าการเงนิ 6,633,604               8,252,947               -                       -                       

- สนิคา้คงเหลอื (72,040,209)            (44,281,374)            -                       -                       

- ภาษมีลูคา่เพิม่ (3,953,760)              (13,743,135)            760,129                 1,053,177               

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (13,003,337)            (978,768)                185,005                 (257,005)                

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 44,619,436             42,339,412             5,666,414               (5,520,736)              

- หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น (3,788,501)              2,289,424               (3,478,539)              2,629,911               

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงานก่อนดอกเบีย้รบั

และภาษเีงนิไดจ้่าย 604,847,712            450,320,709            (7,947,325)              (182,347)                

ดอกเบีย้รบั 356,587                 -                       1,342                    8,669                    

เงนิสดจ่ายภาษเีงนิได้ (1,621,973)              (1,002,556)              (503,113)                (549,086)                

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 603,582,326            449,318,153            (8,449,096)              (722,764)                

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 58 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจ์ี ้จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2563

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบัสทุธจิากการขายเงนิลงทุนชัว่คราว 86,246                   -                       -                       -                       

เงนิสดรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย -                       -                       -                       700,000                 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิตดิภาระคํา้ประกนั(เพิม่ขึน้)ลดลง 10 188,888,311            (106,140,181)           -                       -                       

เงนิสดจ่ายเพิม่ทุนในบรษิทัยอ่ยโดยตรง 11 -                       -                       (160,000,000)           -                       

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ย -                       -                       230,035,000            -                       

เงนิสดจ่ายซือ้

- อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 12 -                       (19,331,000)            -                       -                       

- สนิทรพัยถ์าวร (140,138,478)           (25,795,343)            (71,781,824)            (260,361)                

- สทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทาน 14 (128,331,964)           -                       -                       -                       

- โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 16 -                       (60,000)                  -                       -                       

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (79,495,885)            (151,326,524)           (1,746,824)              439,639                 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบั(จ่าย)เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 19 (78,799,383)            55,396,036             -                       -                       

เงนิสดจ่ายชาํระหน้ีสนิภายใตส้ญัญาเช่า (656,083)                (93,309)                  (73,675)                  -                       

ดอกเบีย้จ่ายหน้ีสนิภายใตส้ญัญาเช่า (95,765)                  (7,539)                    (16,325)                  -                       

เงนิสดรบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 23 180,000,000            21,728,000             -                       -                       

เงนิสดจ่ายเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 23 (519,870,000)           (254,968,459)           -                       -                       

เงนิสดจ่ายคา่ใชจ้่ายทางตรงในการกูย้มื 23 (540,000)                -                       -                       -                       

เงนิสดจ่ายไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบกาํหนด -                       (50,000,000)            -                       (50,000,000)            

เงนิสดจ่ายตน้ทุนทางการเงนิ - ดอกเบีย้จ่าย (23,618,143)            (104,391,935)           -                       (24,452,053)            

เงนิสดรบัเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ยโดยตรง -                       -                       -                       83,400,000             

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ (443,579,374)           (332,337,206)           (90,000)                  8,947,947               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ 80,507,067             (34,345,577)            (10,285,920)            8,664,822               

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

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดยอดคงเหลอืปลายงวด 152,427,478            70,150,647             3,595,585               12,821,930             

รายการที่ไมใ่ช่เงินสด

เงนิปันผลคา้งรบั 8 -                       -                       315,000,000            -                       

เจา้หน้ีจากการซือ้สนิทรพัยถ์าวร 20 9,824,232               42,028,241             -                       -                       

เงนิประกนัผลงาน 20

- สทิธสิมัปทาน 6,299,206               -                       -                       -                       

- สนิทรพัยถ์าวร 860,006                 237,641                 -                       -                       

7,159,212               237,641                 -                       -                       

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 58 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจ์ี ้จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด 
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2563

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

ดอกเบีย้คา้งจ่าย 20

 - คา่ธรรมเนียมผกูพนัวงเงนิกู้ 746,481                 -                       -                       -                       

 - ดอกเบีย้คา้งจ่ายสถาบนัการเงนิ 19,440                   14,145,632             -                       -                       

765,921                 14,145,632             -                       -                       

จดัประเภทคา่ใชจ้่ายทางตรงในการกูย้มืรอตดัจ่าย 23 35,182,996             -                       -                       -                       

การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินที่เกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า (สทุธ)ิ

 - ณ วนัที ่1 มกราคม 557,404                 935,335                 -                       -                       

 - รายการปรบัปรุงจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

มาใช ้ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 4 18,241,980             -                       1,487,616               -                       

 - เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 22 1,215,949               -                       -                       -                       

 - กระแสเงนิสดจ่าย (656,083)                (93,309)                  (73,675)                  -                       

 - ณ วนัที ่31 มนีาคม 22 19,359,250             842,026                 1,413,941               -                       

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 58 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั ซึง่จดทะเบยีนจดัตัง้ภำยใต้กฎหมำยว่ำดว้ยบรษิทั
มหำชน จ ำกดั เมือ่วนัที ่16 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 
 
บรษิทัมทีีอ่ยูต่ำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีน เลขที ่140/6 อำคำรไอทเีอฟ ทำวเวอร ์ชัน้ที ่7 ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 
 
ตำมหนังสอืของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัที ่13 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
ไดส้ัง่รบัหุน้สำมญัของบรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
โดยจดัอยูใ่นกลุ่มทรพัยำกร/พลงังำนและสำธำรณูปโภค และใชช้ือ่ยอ่ในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยว์ำ่ “ACE” 
 
เพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยวำ่เป็น “กลุ่มกจิกำร” 
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิหลกัในกำรประกอบกจิกำรโรงไฟฟ้ำทัง้จำกเชือ้เพลงิชวีมวล ขยะ ก๊ำซธรรมชำต ิและพลงังำนแสงอำทติย ์
 
บรษิทัประกอบธุรกจิในกำรลงทุนในบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั โดยกำรลงทุนรอ้ยละ 100 และบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 
ลงทุนในบรษิทัยอ่ยอกีจ ำนวน 16 บรษิทั ตำมรำยละเอยีดในหมำยเหตุประกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิขอ้ 11 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดร้บักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั เมื่อวนัที ่15 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหวำ่งกำลทีน่ ำเสนอนี้ไดม้กีำรสอบทำนแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหวำ่งกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง กำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล และข้อก ำหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรำยงำนทำงกำรเงนิที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรพัย์และ  
ตลำดหลกัทรพัย ์
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคูก่บังบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล
ฉบบัภำษำไทยทีจ่ดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีทีม่เีนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมแตกต่ำงกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล
ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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3 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกันกับนโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ในกำรจดัท ำ  
งบกำรเงนิส ำหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรือ่งทีอ่ธบิำยในหมำยเหตุประกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิขอ้ 4 
 

4 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 
 
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติั 
 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และทีเ่กีย่วกบัสญัญำเช่ำ 
(TFRS 16) โดยปรบัปรุงยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 แต่กลุ่มกจิกำรไม่ไดท้ ำกำรปรบัปรุงยอ้นหลงังบกำรเงนิทีแ่สดง
เปรยีบเทยีบส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัช ีพ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นแนวทำงที่สำมำรถกระท ำได้ตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำว ทัง้นี้กลุ่มกิจกำรได้ท ำกำรปรบัปรุงรำยกำรและจดัประเภทรำยกำรใหม่ตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหมใ่นยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 
 
กำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิจำกกำรปรบัใชก้ลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัเครือ่งมอื
ทำงกำรเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และมำตรฐำนเรือ่งสญัญำเชำ่ (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 

 ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

 TAS 32 และ TFRS 9 
รำยกำรปรบัปรงุ 

และกำรจดัประเภท 
รำยกำรใหม่ 

TFRS 16 
รำยกำรปรบัปรงุ 

และกำรจดัประเภท 
รำยกำรใหม่ 

 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 
 พ.ศ. 2563 
ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัย ์     
     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้(สทุธ)ิ -       -       29,121,737 29,121,737 
สนิทรพัยอ์นุพนัธท์ำงกำรเงนิ -       -       -       -       
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 819,986,032 -       (515,552) 819,470,480 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 12,291,714 -       (11,027,857) 1,263,857 
     

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ     
     

หน้ีสินหมุนเวียน     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 249,419,046 -       (663,652) 248,755,394 
     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ (สทุธ)ิ 557,404 -       (557,404) -       
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ (สทุธ)ิ -       -       18,799,384 18,799,384 
     

ส่วนของเจ้ำของ     
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,831,919,622 -       -       1,831,919,622 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 

 ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

 TAS 32 และ TFRS 9 
รำยกำรปรบัปรงุ 

และกำรจดัประเภท 
รำยกำรใหม่ 

 TFRS 16 
 รำยกำรปรบัปรงุ 
 และกำรจดัประเภท 
 รำยกำรใหม่ 

 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 
 พ.ศ. 2563 
ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 

 บำท บำท บำท บำท 
     
สินทรพัย ์     
     
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้(สทุธ)ิ -       -       1,487,616 1,487,616 
     
หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ     
     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ (สุทธ)ิ -       -       1,487,616 1,487,616 
     
ส่วนของเจ้ำของ     
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (135,015,300) -       -       (135,015,300) 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเครื่องมือทำงกำรเงิน (TAS 32 และ TFRS 9) 
 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิมำถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
โดยใช้วธิรีบัรู้ผลกระทบสะสมจำกกำรปรบัใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบันี้เป็นรำยกำรปรบัปรุงกบัก ำไรสะสมต้นงวด 
(modified retrospective) 
 
กำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่เกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิมำถอืปฏบิตัมิผีลกระทบต่อวธิปีฏบิตัทิำงบญัชี  
ของกลุ่มบรษิทัทีเ่ป็นสำระส ำคญัในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 
การจดัประเภทและการวดัมลูคา่ 
 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วนัทีถ่อืปฏบิตัคิรัง้แรก) ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรไดป้ระเมนิโมเดลธุรกจิ (Business model) ทีใ่ชใ้น
กำรบรหิำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำร และจดัประเภทรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ เป็นสนิทรัพยแ์ละ
หนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยยกเวน้อนุพนัธ์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยมมีลูคำ่ใกลเ้คยีงมลูคำ่ยุตธิรรม ยกเวน้เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 
ซึง่มมีลูค่ำยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัทีเ่คยเปิดเผยไวใ้นงบกำรเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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อนุพนัธท์างการเงนิ 
 
อนุพนัธท์ำงกำรเงนิรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีก่ลุ่มกจิกำรเขำ้ท ำสญัญำอนุพนัธ ์และวดัมลูค่ำในภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม 
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน โดยกลุ่มกจิกำรรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่ยุตธิรรมของอนุพนัธไ์ปยงัก ำไรหรอืขำดทุนอื่น  
 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไม่ได้รบัรูก้ำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิเนื่องจำกผลกระทบ
ดงักล่ำวไมม่สีำระส ำคญัต่อขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 
การดอ้ยคา่ 
 
ขอ้ก ำหนดทำงบญัชใีหม่เกีย่วกบักำรรบัรูร้ำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ท ำใหก้ลุ่มกจิกำรตอ้งพจิำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติที่
คำดว่ำจะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกและในรอบระยะเวลำบญัชถีดัไป ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรใชว้ธิกีำรอย่ำงง่ำยใน
กำรพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนี้กำรคำ้ในขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
โดยใช้วธิรีบัรู้ผลกระทบสะสมจำกกำรปรบัใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบันี้เป็นรำยกำรปรบัปรุงกบัก ำไรสะสมต้นงวด 
(modified retrospective) ซึง่กำรปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวไมม่ผีลกระทบทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญำเช่ำ มำถอืปฏบิตัใิชเ้ป็นครัง้แรกโดย ณ วนัที ่1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรรบัรูผ้ลกระทบสะสมโดยกำรปรบัปรุงยอดยกมำของก ำไรสะสม (modified retrospective) จำกกำรประเมนิผล
กระทบผูบ้รหิำรพบว่ำกลุ่มกจิกำรไดร้บัผลกระทบจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่สีำระส ำคญัจำกกำรรบัรูห้นี้สนิตำมสญัญำ
เช่ำเกี่ยวกบัสญัญำเช่ำทีด่นิ อำคำร เครื่องจกัรและยำนพำหนะ ซึ่งเคยจดัประเภทเป็น “สญัญำเช่ำด ำเนินงำน” ภำยใต้หลกักำรของ
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่17 เรือ่ง สญัญำเชำ่ โดยกลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยกำรต่อไปนี้ ณ วนัเริม่ใชม้ำตรฐำน 
 
วธิผีอ่นปรนในทางปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิการเลอืกใช ้
 
ในกำรน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรกนัน้กบัสญัญำเชำ่ทีก่จิกำรมอียูก่่อนวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดเ้ลอืกใชว้ธิี
ผอ่นปรนในทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำนดงันี้ 
 
- ไมร่วมสญัญำเชำ่ทีอ่ำยุสญัญำเชำ่สิน้สดุภำยใน 12 เดอืนนบัจำกวนัทีน่ ำมำปฏบิตัใิชค้รัง้แรก 
- ใช้อตัรำคิดลดอตัรำเดยีวส ำหรบักลุ่มสญัญำเช่ำที่มีลกัษณะคล้ำยคลึงกนัอย่ำงสมเหตุสมผล (เช่น สญัญำที่มีอำยุ สญัญำเช่ำ 

ทีเ่หลอือยูใ่กลเ้คยีงกนัส ำหรบัประเภทของสนิทรพัยอ์ำ้งองิทีค่ลำ้ยคลงึกนัซึง่มสีภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกจิคลำ้ยคลงึกนั) 
-  เลือกที่จะไม่พิจำรณำใหม่ว่ำสญัญำต่ำง ๆ เข้ำเงื่อนไขของสญัญำเช่ำตำม TFRS 16 หรอืไม่ โดยยึดตำมกำรพิจำรณำของ

มำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับเดิม คือ TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง กำรประเมินว่ำข้อตกลง
ประกอบดว้ยสญัญำเชำ่หรอืไม่ 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 

15 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงควำมแตกต่ำงของภำระตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนที่เปิดเผยตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที่ 17 เรื่อง สญัญำเช่ำ  
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กบัหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม  ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  บำท  บำท 
ภำระผกูพนัตำมสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนทีเ่ปิดเผย 
   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 68,329,718 14,157,350 
หกั  สญัญำพจิำรณำเป็นสญัญำบรกิำร (34,072,705) (7,162,225) 
หกั  รำยกำรปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรต่อสญัญำและ   
        ยกเลกิสญัญำ (5,264,637) (5,345,125) 
 28,992,376 1,650,000 
หกั  ดอกเบีย้จ่ำยรอตดับญัช ี (10,750,397) (162,384) 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่เพิม่ขึน้จำกกำรน ำมำตรฐำน    
     กำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 มำปฏบิตัใิช ้ 18,241,980 1,487,616 
หนี้สนิสญัญำเชำ่กำรเงนิ (สทุธ)ิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 557,404 -       
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ (สทุธ)ิ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 18,799,384 1,487,616 
   

ประกอบดว้ย   
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่สว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (สทุธ)ิ 1,352,293 298,869 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ระยะยำว (สทุธ)ิ 17,447,091 1,188,747 
 18,799,384 1,487,616 
 

- หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำในขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจ ำนวน 18,799,384 บำท และ 1,487,616 บำท 
ตำมล ำดบั รบัรูต้ำมภำระผูกพนัของค่ำเช่ำคดิลดดว้ยอตัรำดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืส่วนเพิม่ของผู้เช่ำ ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
จ ำนวน 18,241,980 บำท ปรบัปรุงดว้ยหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิทีเ่คยรบัรูใ้นงบกำรเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
จ ำนวน 557,404 บำท โดยอตัรำดอกเบี้ยเงนิกูย้มืส่วนเพิม่ดงักล่ำวของกลุ่มกจิกำรและบรษิทัทีน่ ำมำค ำนวณหนี้สนิตำมสญัญำ
เชำ่อยูท่ีร่อ้ยละ 4.525  

- สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชใ้นขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจ ำนวน 29,121,737 บำท และ 1,487,616 บำท 
ตำมล ำดบั รบัรูเ้ท่ำกบัมลูคำ่หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ปรบัปรุงดว้ยคำ่เชำ่จ่ำยล่วงหน้ำและคำ่เชำ่คำ้งจ่ำย 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ในขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมทีเ่คยรบัรูข้องสญัญำ จ ำนวน 11,543,409 บำท และ 663,652 บำท ตำมล ำดบั 

 

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้บ่งตำมประเภทของสนิทรพัยไ์ดด้งันี้ 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม  ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  บำท  บำท 
   
ทีด่นิเชำ่ 24,007,254 -       
อำคำร 5,114,483 1,487,616 
 29,121,737 1,487,616 
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กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 
 
สญัญาเชา่ 
 
กรณีทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูเ้ช่ำ กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัทีส่ญัญำเช่ำเริม่มผีล จ ำนวนเงนิที่
ตอ้งจ่ำยตำมสญัญำจะปันสว่นระหวำ่งหนี้สนิและดอกเบีย้จ่ำย ซึง่ดอกเบีย้จ่ำยจะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนตลอดอำยุสญัญำเชำ่เพือ่ท ำ
ใหอ้ตัรำดอกเบีย้แต่ละงวดเป็นอตัรำคงทีส่ ำหรบัยอดคงเหลอืของหนี้สนิที่เหลอือยู่ สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชว้ดัมลูค่ำโดยใชร้ำคำทุน ซึง่เป็น
มลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิทีต่อ้งจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำ สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะตดัค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใชง้ำนของสนิทรพัย์
หรอือำยุของสญัญำเชำ่แลว้แต่ระยะเวลำใดจะน้อยกวำ่ 
 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำวดัมลูค่ำดว้ยมลูคำ่ปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิทีต่อ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำซึ่งคดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้ตำมนัยของหนี้สนิ
สญัญำเช่ำหำกอตัรำนัน้สำมำรถก ำหนดได ้แต่หำกอตัรำนัน้ไมส่ำมำรถก ำหนดได ้กลุ่มกจิกำรจะใชอ้ตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มืส่วนเพิม่ของ
กลุ่มกจิกำร 
 
จ ำนวนเงนิที่ต้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำทีม่อีำยุสญัญำระยะสัน้หรอืสญัญำซึ่งสนิทรพัย์อ้ำงองิมมีูลค่ำต ่ำ (low-value assets) จะรบัรูเ้ป็น
คำ่ใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน โดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอำยุสญัญำเชำ่นัน้ 
 
สนิทรพัยท์างการเงนิ 
 
กำรจดัประเภทและกำรวดัมลูคำ่เริม่แรก 
 
กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี้ 
• สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ในภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 
• สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย (Amortised cost) 

 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัยท์ำงกำรเงนิในวนัซื้อขำยดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม บวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำ
ซึ่งสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ ยกเวน้สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน ซึ่งกลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้้นทุนกำรท ำ
รำยกำรในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
กลุ่มกจิกำรพจิำรณำลกัษณะของกระแสเงนิสดโดยรวมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิซึง่มอีนุพนัธแ์ฝง (Embedded derivatives) เพื่อพจิำรณำ
วำ่เขำ้เงือ่นไขกำรจ่ำยช ำระดว้ยเงนิตน้และดอกเบีย้หรอืไม่ 
 
กำรดอ้ยคำ่ 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรตอ้งพจิำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ โดยรวมกำรคำดกำรณ์
เหตุกำรณ์ในอนำคต (Forward looking) ของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่เป็นตรำสำรหนี้ที่วดัมูลค่ำด้วยวธิีวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นและดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ซึ่งวธิกีำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำนัน้ ขึ้นอยู่กบัว่ำมกีำรเพิม่ขึน้ของ
ควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัยห์รอืไม ่ยกเวน้กำรดอ้ยคำ่ของลูกหนี้กำรคำ้ ซึง่กลุ่มกจิกำรเลอืกใชว้ธิกีำรอยำ่งง่ำยในกำรพจิำรณำ
รบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ 
 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 

17 

 
อนุพนัธท์างการเงนิ 
 
อนุพนัธ์ทำงกำรเงนิรบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัที่กลุ่มกิจกำรเข้ำท ำสญัญำอนุพนัธ์ และวดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยมูลค่ำ
ยุตธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน โดยกลุ่มกจิกำรรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่ยุตธิรรมของอนุพนัธไ์ปยงัก ำไรหรอืขำดทุนอื่น 
 
หนี้สนิทางการเงนิ - สญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้ญัญำค ้ำประกนัทำงกำรเงนิเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิเมื่อใหก้ำรค ้ำประกนัดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม และวดัมูลค่ำในภำยหลงั
ดว้ยมลูค่ำทีส่งูกว่ำระหว่ำง ก) จ ำนวนเงนิคำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ของสญัญำค ้ำประกันและ ข) จ ำนวนเงนิทีร่บัรู้
เมือ่เริม่แรกหกัดว้ยจ ำนวนเงนิสะสมของรำยไดท้ีร่บัรู ้
 

5 กำรประมำณกำร 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อกำรน ำนโยบำย
กำรบญัชมีำใช ้และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร 
 
ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผู้บรหิำรจะใช้ดุลยพินิจที่มนีัยส ำคญัมำใช้ในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกิจกำร  
และแหล่งที่มำของข้อมูลที่ส ำคญัของควำมไม่แน่นอนในประมำณกำรที่มอียู่มำใช้เช่นเดยีวกบังบกำรเงนิรวมส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่  
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 

6 กำรประมำณมูลค่ำยติุธรรม 
 
กลุ่มกจิกำรแสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมในแต่ละระดบั รวมถงึกำรแสดงมลูค่ำยุตธิรรมและมลูค่ำ
ตำมบญัชขีองสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิในแต่ละประเภทแต่ไม่รวมถึงรำยกำรที่รำคำตำมบญัชทีี่วดัมูลค่ำด้วยวธิรีำคำทุนตดั
จ ำหน่ำยใกลเ้คยีงกบัมลูคำ่ยุตธิรรม 
 
กำรวเิครำะหเ์ครือ่งมอืทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำและเปิดเผยดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมจ ำแนกตำมวธิกีำรประมำณมลูค่ำ ควำมแตกต่ำงของระดบั
ขอ้มลูสำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 
• ขอ้มลูระดบัที ่1: ไดแ้ก่ รำคำเสนอซือ้ขำย (ไมต่อ้งปรบัปรุง) ในตลำดทีม่สีภำพคล่องส ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอยำ่งเดยีวกนั  
• ขอ้มลูระดบัที ่2: ไดแ้ก่ ขอ้มลูอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซือ้ขำยซึง่รวมอยูใ่นขอ้มลูระดบัที ่1 ทัง้ทีส่ำมำรถสงัเกตไดโ้ดยตรง 

 (ไดแ้ก่ ขอ้มลูรำคำตลำด) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่ ำนวณมำจำกรำคำตลำด) ส ำหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้  
• ขอ้มลูระดบัที ่3: ไดแ้ก่ ขอ้มลูส ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิซึง่ไมไ่ดม้ำจำกขอ้มลูทีส่ำมำรถสงัเกตไดจ้ำกตลำด (ขอ้มลูทีไ่ม่ 

 สำมำรถสงัเกตได)้  
 
ขอ้มูลเกี่ยวกบัมูลค่ำยุติธรรมของเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (สุทธ)ิ และสญัญำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
เปิดเผยอยูใ่นหมำยเหตุ 23 และ 33.3 
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มลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยต่อไปนี้มมีลูค่ำใกลเ้คยีงกบัมลูคำ่ตำมบญัช ี
 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 

- เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
- เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีต่ดิภำระค ้ำประกนั 
- ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 
- ลกูหนี้สญัญำเชำ่กำรเงนิ 

- เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
- ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 

 

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น  
หน้ีสินทำงกำรเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน 

- เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 
- เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 
- หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 
- หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 

- เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 
- หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 
- หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 
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7 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนนิธุรกจิใน 4 สว่นงำน คอืสว่นงำนธุรกจิโรงไฟฟ้ำจำกเชือ้เพลงิชวีมวล โรงไฟฟ้ำจำกเชือ้เพลงิขยะ โรงไฟฟ้ำจำกเชือ้เพลงิก๊ำซธรรมชำต ิและโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์และกลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิในสว่นงำน
ทำงภูมศิำสตรเ์ดยีว คอืในประเทศไทย ดงันัน้ ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน (คณะกรรมกำรบรหิำร) จงึพจิำรณำขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำนของกลุ่มกจิกำรส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีำคม  
พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ดงันี้ 

 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม (บำงส่วน) (บำท) 
 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 
 โรงไฟฟ้ำชีวมวล โรงไฟฟ้ำขยะ โรงไฟฟ้ำกำ๊ซธรรมชำติ โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ รวม 

 
(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
           

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร           
   - จงัหวะเวลำกำรรบัรูร้ำยได ้- เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 671,504,178 625,401,248 71,506,754 63,584,288 369,891,183 420,327,201 2,754,660 1,144,976 1,115,656,775 1,110,457,713 
รำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำกำรเงนิภำยใตส้ญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ -       -       -       -       100,896,023 102,326,073 -       -       100,896,023 102,326,073 
รำยไดค้่ำก่อสรำ้งภำยใตข้อ้ตกลงสมัปทำน           
   - จงัหวะเวลำกำรรบัรูร้ำยได ้- ตลอดช่วงเวลำทีต่อ้งปฏบิตัติำมภำระ           
      ทีต่อ้งปฏบิตั ิ -       -       131,298,014 -       -       -       -       -       131,298,014 -       
ตน้ทนุขำยและบรกิำร (427,765,263) (439,681,319) (27,830,264) (35,802,633) (331,717,629) (381,183,465) (1,375,735) (1,670,001) (788,688,891) (858,337,418) 
ตน้ทนุค่ำก่อสรำ้งภำยใตข้อ้ตกลงสมัปทำน -       -       (131,298,014) -       -       -       -       -       (131,298,014) -       
ก ำไร(ขำดทุน)ขัน้ตน้จำกกำรด ำเนินงำนตำมสว่นงำน 243,738,915 185,719,929 43,676,490 27,781,655 139,069,577 141,469,809 1,378,925 (525,025) 427,863,907 354,446,368 
           
ก ำไร(ขำดทุน)สุทธจิำกอตัรำแลกเปลีย่น         112,183,354 (28,324,619) 
ก ำไรจำกสญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ         49,539,645 -       
รำยไดอ้ื่น         172,996,626 14,134,019 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร         (87,994,528) (102,766,863) 
ตน้ทนุทำงกำรเงนิ         (26,241,775) (109,773,479) 
รำยได(้ค่ำใชจ้่ำย)ภำษเีงนิได ้         (54,797,443) 4,906,017 
ก ำไรส ำหรบังวด         593,549,786 132,621,443 
           
ค่ำเสือ่มรำคำ (หมำยเหตุ 13, 15) 113,954,550 109,039,711 1,529,978 1,042,668 5,833,526 5,115,050 939,864 538,122 122,257,918 115,735,551 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 14, 16) 854,254 826,094 10,554,015 15,053,602 89,061 88,323 34,410 29,028 11,531,740 15,997,047 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
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 งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม (บำงส่วน) (บำท) 
 โรงไฟฟ้ำชีวมวล โรงไฟฟ้ำขยะ โรงไฟฟ้ำกำ๊ซธรรมชำติ โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ รวม 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
           
สนิทรพัยต์ำมสว่นงำน 8,358,398,710 8,485,804,431 1,139,510,088 952,235,342 4,492,073,743 4,346,486,273 222,204,885 220,383,142 14,212,187,426 14,004,909,188 
สนิทรพัยท์ีไ่มไ่ดปั้นสว่น         242,957,108 140,267,811 
สนิทรพัยท์ัง้สิน้ตำมขอ้มลูกำรเงนิรวม         14,455,144,534 14,145,176,999 

           
หนี้สนิตำมสว่นงำน 2,270,284,640 2,273,689,607 381,202,652 400,363,006 309,365,027 623,311,168 1,917,261 2,904,821 2,962,769,580 3,300,268,602 
หนี้สนิทีไ่มไ่ดปั้นสว่น         105,785,549 51,868,778 
หนี้สนิทัง้สิน้ตำมขอ้มลูกำรเงนิรวม         3,068,555,129 3,352,137,380 

 
กลุ่มกจิกำรมลีูกคำ้หลกัสองรำยทีม่รีำยไดร้วมกนัส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 รอ้ยละ 98.08 ของรำยไดข้องกลุ่มกจิกำร (วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 98.26) ไดแ้ก่ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค  
ซึง่รบัซือ้ไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำชวีมวล โรงไฟฟ้ำขยะ และกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแหง่ประเทศไทย ซึง่รบัซือ้ไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ  
 
คณะกรรมกำรบรษิทัไดพ้จิำรณำน ำเสนอขอ้มูลรำยไดจ้ ำแนกส่วนงำนใหม่ โดยแยกจงัหวะกำรรบัรูร้ำยไดเ้ป็นเมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) และตลอดช่วงเวลำทีต่อ้งปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ
(over time) ส ำหรบังวดสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562 ขอ้มลูทำงกำรเงนิจ ำแนกสว่นงำนเปรยีบเทยีบไดม้กีำรจดัท ำใหมเ่พือ่ใหส้อดคลอ้งกบักำรน ำเสนอในขอ้มลูทำงกำรเงนิปีปัจจุบนั 

 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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8 ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
ลกูหนี้กำรคำ้      
   - ออกใบแจง้หนี้แลว้     
        - กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 252,782,711 247,390,698 -       -       
        - กจิกำรอื่น 4,957,334 5,661,416 -       -       
        - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั      
            (หมำยเหต ุ32 ก)) 5,831,179 7,598,611 1,808,300 363,800 
 263,571,224 260,650,725 1,808,300 363,800 
   - ยงัไมไ่ดอ้อกใบแจง้หนี้     
        - กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 262,757,086 257,500,774 -       -       
        - กจิกำรอื่น 644,182 708,701 -       -       
        - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั      
             (หมำยเหตุ 32 ก)) 4,621,427 4,128,767 -       -       
 268,022,695 262,338,242 -       -       
ลกูหนี้กำรคำ้จำกกำรใหบ้รกิำรภำยใต ้     
   สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ     
    - กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแหง่ประเทศไทย 256,520,026 267,835,671 -       -       
     

รวมลกูหนี้กำรคำ้  788,113,945 790,824,638 1,808,300 363,800 
เงนิปันผลคำ้งรบั (หมำยเหตุ 32 ก)) -       -       315,000,000 -       
ลกูหนี้อื่น - กจิกำรอื่น 862,385 2,725,390 -       -       
ดอกเบีย้คำ้งรบั - กจิกำรอื่น 342,274 98,084 3,846 681 
คำ่เชำ่ทีด่นิคำ้งรบั     
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 32 ก)) 109,748 54,925 -       -       
เงนิทดรองจ่ำย - พนกังำน 250,227 235,779 -       -       
เงนิจ่ำยล่วงหน้ำคำ่ซ่อมแซมและ     
   บ ำรุงรกัษำเครือ่งจกัร     
   - กจิกำรอื่น 5,027,017 4,958,505 -       -       
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 32 ก)) 863,887 1,548,391 -       -       
เบีย้ประกนัจ่ำยลว่งหน้ำ 25,820,017 12,858,570 220,136 266,992 
คำ่เชำ่ทีด่นิจ่ำยลว่งหน้ำทีจ่ะถงึก ำหนด 
   ภำยในหนึ่งปี 

    

   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  -       515,552 -       -       
คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 6,242,143 5,627,068 2,316,084 585,647 
เงนิมดัจ ำทีจ่ะไดร้บัคนืภำยในหนึ่งปี 1,275,935 539,130 -       -       
รวม 828,907,578 819,986,032 319,348,366 1,217,120 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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ลกูหนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     
ลกูหนี้กำรคำ้      
   - กำรไฟฟ้ำสว่นภูมภิำค     
      - สว่นทีอ่อกใบแจง้หนี้แลว้     
           สว่นทีย่งัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 252,782,711 247,390,698 -       -       
      - สว่นทีย่งัไมไ่ดอ้อกใบแจง้หนี้ 262,757,086 257,500,774 -       -       
 515,539,797 504,891,472 -       -       
     
   - กจิกำรอืน่     
      - สว่นทีอ่อกใบแจง้หนี้แลว้     
           สว่นทีย่งัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 3,564,485 3,277,668 -       -       
           สว่นทีเ่กนิก ำหนดน้อยกวำ่ 3 เดอืน 1,392,849 2,383,748 -       -       
      - สว่นทีย่งัไมไ่ดอ้อกใบแจง้หนี้ 644,182 708,701 -       -       
 5,601,516 6,370,117 -       -       
     
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 32 ก))     
      - สว่นทีอ่อกใบแจง้หนี้แลว้     
           สว่นทีย่งัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 3,759,326 4,219,998 1,808,300 149,800 
           สว่นทีเ่กนิก ำหนดน้อยกวำ่ 3 เดอืน 2,071,853 3,378,613 -       214,000 
      - สว่นทีย่งัไมไ่ดอ้อกใบแจง้หนี้ 4,621,427 4,128,767 -       -       
 10,452,606 11,727,378 1,808,300 363,800 
     
ลกูหนี้กำรคำ้จำกกำรใหบ้รกิำรภำยใต ้     
   สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ     
   - กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย     
      - สว่นทีอ่อกใบแจง้หนี้แลว้     
           สว่นทีย่งัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 125,690,311 142,461,205 -       -       
      - สว่นทีย่งัไมไ่ดอ้อกใบแจง้หนี้ 130,829,715 125,374,466 -       -       
 256,520,026 267,835,671 -       -       
     
      รวม 788,113,945 790,824,638 1,808,300 363,800 

 
กลุ่มกจิกำรมรีะยะเวลำช ำระหนี้ส ำหรบัลกูหนี้กำรคำ้ทีย่งัไมถ่งึก ำหนดช ำระตำมปกตคิอื 30 วนั 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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9 ลกูหน้ีสญัญำเช่ำกำรเงิน (สทุธิ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ลกูหนี้สญัญำเชำ่กำรเงนิ 10,115,534,590 9,858,315,960 -       -       
หกั  รำยไดท้ำงกำรเงนิรอกำรรบัรู ้ (6,716,663,052) (6,564,996,867) -       -       
 3,398,871,538 3,293,319,093 -       -       
หกั  สว่นทีถ่งึก ำหนดรบัช ำระ     
          ภำยในหนึ่งปี (สทุธ)ิ (98,932,625) (96,169,495) -       -       
 3,299,938,913 3,197,149,598 -       -       
หกั  สว่นทีถ่งึก ำหนดรบัช ำระ     
          เกนิกวำ่หนึ่งปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี (152,174,482) (121,607,888) -       -       
สว่นทีถ่งึก ำหนดรบัช ำระเกนิ 5 ปี     
   แต่ไมเ่กนิ 25 ปี 3,147,764,431 3,075,541,710 -       -       
 

ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมีลูกหนี้ส ัญญำเช่ำกำรเงินค้ำงช ำระ  2 เดือน เป็นจ ำนวนเงิน 71,164,528 บำท  
(วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : คำ้งช ำระ 2 เดอืน เป็นจ ำนวน 71,337,604 บำท) 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิและรำยไดท้ำงกำรเงนิรอกำรรบัรู้ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 
และส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรบัปีส้ินสดุ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

(ตรวจสอบแล้ว) 

 
ลูกหน้ี 

สญัญำเช่ำ 
รำยได้ 

ทำงกำรเงิน  
ลูกหน้ี 

สญัญำเช่ำ 
รำยได้ 

ทำงกำรเงิน  
 กำรเงิน รอกำรรบัรู ้ รวม กำรเงิน รอกำรรบัรู ้ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 9,858,315,960 (6,564,996,867) 3,293,319,093 10,638,854,505 (7,216,590,951) 3,422,263,554 
รบัเงนิจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำ (107,542,615) -       (107,542,615) (436,117,950) -       (436,117,950) 
รบัรูเ้ป็นรำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำกำรเงนิ       
   ภำยใตส้ญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ -       103,190,705 103,190,705 -       410,412,230 410,412,230 
ปรบัปรุงรำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำกำรเงนิภำยใตส้ญัญำ       
   ซือ้ขำยไฟฟ้ำจำกกระแสเงนิสดรบัทีล่ดลง       
   เนื่องจำกกำรผลติไมถ่งึก ำลงักำรผลติขัน้ต ่ำ (2,294,682) -       (2,294,682) (27,706) -       (27,706) 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงิ 2,844,318 (2,831,330) 12,988 (9,094,889) 8,225,501 (869,388) 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 364,211,609 (252,025,560) 112,186,049 (335,298,000) 232,956,353 (102,341,647) 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด/ปี 10,115,534,590 (6,716,663,052) 3,398,871,538 9,858,315,960 (6,564,996,867) 3,293,319,093 

 

ในระหว่ำงงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรภำยใตส้ญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำเป็นจ ำนวน 
363,352,727 บำท (หมำยเหตุ 27) และรำยไดจ้ำกสญัญำเชำ่กำรเงนิภำยใตส้ญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำเป็นจ ำนวน 100,896,023 บำท 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีจ่ะไดร้บัทัง้สิ้นภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิขำ้งตน้ ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ครบก ำหนดช ำระ     
ภำยใน 1 ปี  515,101,742 498,617,213 -       -       
ภำยหลงั 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 1,775,748,857 1,495,478,630 -       -       
ภำยหลงั 5 ปี แต่ไมเ่กนิ 25 ปี 7,824,683,991 7,864,220,117 -       -       
 10,115,534,590 9,858,315,960 -       -       
 

10 เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีติดภำระค ำ้ประกนั 
 

เงนิฝำกสถำบันกำรเงนิประเภทออมทรพัย์ที่ติดภำระค ้ำประกัน ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีต่ดิภำระค ำ้ประกนั  309,755,600 498,643,911 -       -       
หกั สว่นทีค่รบก ำหนดไถถ่อนภำยใน 1 ปี     
        เพือ่ค ้ำประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำ     
           ซือ้ขำยไฟฟ้ำก่อนวนัจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้     
           ระบบเชงิพำณิชย ์     
           - เงนิฝำกธนำคำร -       (250,265,060) -       -       
     

สว่นทีค่รบก ำหนดไถ่ถอนเกนิกวำ่ 1 ปี     
   เพือ่ค ้ำประกนัเงนิกูย้มืระยะยำว     
      กบัสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหต ุ23)     
      - เงนิฝำกธนำคำร 308,955,600 247,578,851 -       -       
   เพือ่ค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ (หมำยเหตุ 34.1)     
      - เงนิฝำกธนำคำร 800,000 800,000 -       -       
 309,755,600 248,378,851 -       -       

 
 

เมื่อวนัที ่6 มนีำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดเ้ขำ้ท ำสญัญำค ้ำประกนักำรออกวงเงนิหนังสอืค ้ำประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำก่อนวนั
จ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชยข์องบรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั และบรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั แทนบรษิทัย่อยโดยตรง พรอ้ม
ปลดภำระค ้ำประกนัส ำหรบับญัชเีงนิฝำกของบรษิทัยอ่ยโดยตรงจ ำนวน 250,265,060 บำท 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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ส่วนท่ีครบก ำหนดไถ่ถอนเกินกว่ำ 1 ปี 
 
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิที่ติดภำระค ้ำประกนัของกลุ่มกิจกำร ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 308,955,600 บำท (วนัที่ 31 
ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 247,578,851 บำท) เป็นบญัชเีงนิฝำกสถำบนักำรเงนิที่เปิดไว้เพื่อรบัช ำระเงนิตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำที่กลุ่ม
กจิกำรใชเ้พื่อเป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนัตำมทีร่ะบุไวใ้นสญัญำเงนิกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิส ำหรบัส ำรองเงนิไวเ้พื่อใหเ้พยีงพอในกำร
ช ำระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ และส ำรองเพือ่กำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำโครงกำร เงนิส ำรองดงักล่ำวกนัจำกรำยไดค้ำ่ขำยไฟฟ้ำ อยำ่งไรกต็ำม 
กำรเบกิถอนเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิดงักล่ำวสำมำรถเบกิใชไ้ดห้ำกไดร้บัอนุมตัจิำกสถำบนักำรเงนิ 
 
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีต่ดิภำระค ้ำประกนั ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มอีตัรำดอกเบีย้ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี 
     
เงนิฝำกธนำคำร - ประเภทออมทรพัย ์  0.08 ถงึ 0.50  0.38 ถงึ 0.70 -       -       



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  บำท 
  
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด 8,839,999,980 
กำรลงทุนเพิม่ 160,000,000 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด 8,999,999,980 
 
กำรช ำระคำ่หุน้เพิม่ในบรษิทัยอ่ยโดยตรง 
 
ในระหว่ำงงวดสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2563 บรษิัทได้จ่ำยช ำระค่ำหุ้นสำมญัเพิ่มทุนให้แก่บรษิัท เอเชยี คลนี เอ็นเนอร์จี้ จ ำกดั
จ ำนวน 250,000,000 หุ้น (มูลค่ำทีต่รำไวหุ้้นละ 10.00 บำท) เพิม่เตมิจำกเดมิ 9.36 บำทต่อหุน้ เป็น 10.00 บำทต่อหุ้น คดิเป็นจ ำนวน
เงนิ 160,000,000 บำท 
 
กำรจดัตัง้บรษิทัยอ่ยโดยออ้ม 
 
ในระหว่ำงเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2563 บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั ไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัย่อยโดยออ้ม 5 บรษิทั เพื่อรองรบักำร
ขยำยธุรกจิ นอกจำกนี้บรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่ำวยงัไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัย่อยเพื่อรองรบัโครงกำรในอนำคต ซึ่ง ณ วนัที ่31 มนีำคม 
พ.ศ. 2563 บรษิทัยอ่ยโดยออ้ม 5 บรษิทัดงักล่ำวไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัยอ่ยแลว้จ ำนวน 39 บรษิทั  
 
กำรน ำหุน้ไปเป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนั 
 
หุน้ทัง้หมดของบรษิทัย่อยและบรษิทัย่อยโดยอ้อมจ ำนวนทัง้สิ้น 6 บรษิทั ได้น ำไปเป็นหลกัทรพัย์ค ้ำประกนัวงเงนิกู้ยมืจำกสถำบนั
กำรเงนิ (หมำยเหตุ 19, 23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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12 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน (สทุธิ) 
 

อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน (สุทธ)ิ ของกลุ่มกจิกำร คอื ที่ดนิทีม่ไีวใ้ห้เช่ำและทีด่นิที่ยงัไม่มวีตัถุประสงค์ในกำรใชง้ำน ซึ่งมรีำยกำร
เคลื่อนไหวส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 ดงันี้ 

 
  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  บำท 
  
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563   
รำคำตำมบญัชสีทุธติน้งวด 124,188,475 
ซือ้สนิทรพัย ์ -       
รำคำตำมบญัชสีทุธปิลำยงวด 124,188,475 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดน้ ำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนทีม่รีำคำทุนจ ำนวน 30,891,137 บำท (วนัที ่31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 : 30,891,137 บำท) ไปจดจ ำนองเพือ่เป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนัวงเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ(หมำยเหตุ 23) 
 
จ ำนวนที่รบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุนจำกอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนส ำหรบังวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และ  
พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท 

   
รำยไดค้ำ่เชำ่ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  33,021 32,845 
 
กลุ่มกจิกำรไม่มคี่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรงทีเ่กดิจำกอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีำคม 
พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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13 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ (สทุธิ) 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 บำท บำท 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563   
รำคำตำมบญัชสีทุธติน้งวด 8,059,367,762 1,241,660 
ซือ้สนิทรพัย ์ 193,158,012 71,722,324 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์(สทุธ)ิ (7,400,302) -       
คำ่เสือ่มรำคำ (121,815,351) (556,204) 
รำคำตำมบญัชสีทุธปิลำยงวด 8,123,310,121 72,407,780 
 
เมื่อวนัที่ 14 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 บรษิทัไดเ้ขำ้ท ำสญัญำซื้อห้องชุดพรอ้มเฟอรน์ิเจอร์ อุปกรณ์ส ำนักงำนและสิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ 
จำกบริษัท แอ๊ดวำนซ์ เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด ซึ่งเป็นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเป็นที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัทในรำคำ 
71,592,800 บำท (หมำยเหตุ 32 ค)) (ไมร่วมภำษมีลูคำ่เพิม่ส่วนของเฟอรน์ิเจอร)์ ซึง่ประเมนิโดยกรมธนำรกัษ์ ทัง้นี้ บรษิทั แอ๊ดวำนซ ์เอน็เนอร์
ย ีดเีวลลอปเมนท์ จ ำกดั เป็นผูร้บัภำระค่ำธรรมเนียมกำรโอน ภำษแีละค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิจำกกำรซื้อขำยทัง้หมด และภำยหลงักำรซื้อขำยเสร็จสิน้ 
บรษิทัไดเ้ขำ้ท ำบนัทกึขอ้ตกลงยกเลกิสญัญำเช่ำพื้นที่และสญัญำบรกิำร โดยใหส้ญัญำดงักล่ำวมผีลบงัคบัใชใ้นวนัเดยีวกนั ทัง้นี้ กำรยกเลกิ
สญัญำเชำ่พืน้ทีแ่ละสญัญำบรกิำรขำ้งตน้ไมก่่อใหเ้กดิคำ่ปรบัหรอืคำ่ควำมเสยีหำยจำกกำรยกเลกิสญัญำแก่บรษิทั 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดน้ ำทีด่นิ อำคำรและเครือ่งจกัร (รวมทีด่นิ อำคำรและเครื่องจกัรภำยใตส้ญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำทีจ่ดั
ประเภทไปเป็นลูกหนี้ส ัญญำเช่ำกำรเงินและสิทธิในกำรให้บริกำรจำกข้อตกลงสัมปทำน) ที่มีรำคำทุนจ ำนวน 13,466,868,080 บำท  
(วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 13,431,245,610 บำท) ไปจดจ ำนองและจ ำน ำเพื่อเป็นหลกัทรพัย์ค ้ำประกนัวงเงนิกู้ยมืจำกสถำบัน
กำรเงนิ (หมำยเหตุ 19 และ 23) ตำมเงือ่นไขในสญัญำเงนิกูย้มืทีก่ ำหนดใหก้ลุ่มกจิกำรตอ้งน ำทีด่นิและสิง่ปลกูสรำ้งบนทีด่นิไปจดจ ำนองและ 
น ำเครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นโรงไฟฟ้ำไปจดจ ำน ำกบัสถำบนักำรเงนิ 
 

14 สิทธิในกำรให้บริกำรจำกข้อตกลงสมัปทำน (สทุธิ) 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัสทิธใินกำรใหบ้รกิำรจำกขอ้ตกลงสมัปทำน (สุทธ)ิ ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 
มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 บำท 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563   
รำคำตำมบญัชสีทุธติน้งวด 811,668,380 
เพิม่ขึน้ระหวำ่งงวด  131,298,014 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (10,554,015) 
รำคำตำมบญัชสีทุธปิลำยงวด 932,412,379 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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15 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ (สทุธิ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ท่ีดินเช่ำ อำคำร รวม อำคำร รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563      
รำคำตำมบญัชสีุทธติน้งวด -       -       -       -       -       
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 มำใช ้      
   ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (หมำยเหตุ 4) 24,007,254 5,114,483 29,121,737 1,487,616 1,487,616 
เพิม่ระหวำ่งงวด (หมำยเหตุ 32 ก)) 1,215,949 -       1,215,949 -       -       
คำ่เสือ่มรำคำ (283,790) (158,777) (442,567) (81,143) (81,143) 
รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยงวด 24,939,413 4,955,706 29,895,119 1,406,473 1,406,473 
      
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563       
รำคำทุน 25,223,203 5,114,483 30,337,686 1,487,616 1,487,616 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (283,790) (158,777) (442,567) (81,143) (81,143) 
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 24,939,413 4,955,706 29,895,119 1,406,473 1,406,473 
 
ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 คำ่เสือ่มรำคำแสดงรวมอยูใ่นคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรส ำหรบัขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมจ ำนวน 442,567 บำท และส ำหรบัขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจ ำนวน 81,143 บำท  
 
 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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ค่ำเช่ำที่จ่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสนิทรพัย์ที่มมีูลค่ำต ่ำจะรบัรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยตำมวธิเีสน้ตรง สญัญำเช่ำระยะสัน้คื อ
สญัญำเช่ำที่มอีำยุสญัญำเช่ำน้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั 12 เดอืน สนิทรพัย์ที่มมีูลค่ำต ่ำประกอบด้วยอุปกรณ์ส ำนักงำนขนำดเล็ก ค่ำเช่ำ
ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 
 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     
คำ่เชำ่ 502,511 1,356,542 372,214 686,095 
 

16 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (สทุธิ) 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 บำท บำท 
   
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563    
รำคำตำมบญัชสีทุธติน้งวด 48,284,366 2,179,000 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (977,725) (18,456) 
รำคำตำมบญัชสีทุธปิลำยงวด 47,306,641 2,160,544 
 
 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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17 สินทรพัย/์(หน้ีสิน)ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (สทุธิ) 
 
สนิทรพัย/์(หนี้สนิ)ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย
รำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
   สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
      ทีจ่ะใชป้ระโยชน์ภำยใน 12 เดอืน -       5,785,225 -       -       
   สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
      ทีจ่ะใชป้ระโยชน์เกนิกวำ่ 12 เดอืน 62,751,666 62,068,889 206,878 203,383 
 62,751,666 67,854,114 206,878 203,383 
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
   หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
      ทีจ่ะจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืน (812,489) (841,275) -       -       
   หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
      ทีจ่ะจ่ำยช ำระเกนิกวำ่ 12 เดอืน (92,517,676) (49,495,519) -       -       
 (93,330,165) (50,336,794) -       -       
     
สนิทรพัย/์(หนี้สนิ)ภำษเีงนิได ้     
   รอกำรตดับญัช ี(สทุธ)ิ (30,578,499) 17,517,320 206,878 203,383 
     
สินทรพัย/์(หน้ีสิน)     
   ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (สทุธิ)     
   ท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน     
   - สนิทรพัยภ์ำษเีงนิได ้     
        รอกำรตดับญัช ี(สทุธ)ิ 40,989,985 56,055,686 206,878 203,383 
   - หนี้สนิภำษเีงนิได ้     
        รอกำรตดับญัช ี(สทุธ)ิ (71,568,484) (38,538,366) -       -       
 (30,578,499) 17,517,320 206,878 203,383 
 
สนิทรพัย/์(หนี้สนิ)ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ค ำนวณจำกผล
แตกต่ำงชัว่ครำวตำมวธิหีนี้สนิโดยใชอ้ตัรำภำษรีอ้ยละ 20 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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สนิทรพัย์/(หนี้สนิ)ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ มรีำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และ 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ดงันี้  
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
  ส ำหรบังวดสำมเดือน  (ตรวจสอบแล้ว)  ส ำหรบังวดสำมเดือน  (ตรวจสอบแล้ว) 
  ส้ินสุดวนัท่ี  ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     
ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 17,517,320 6,329,563 203,383 (4,591,272) 
เพิม่/(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน (หมำยเหตุ 30) (48,095,819) 11,459,935 3,495 4,745,565 
เพิม่/(ลด)ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น -       (272,178) -       49,090 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด/ปี (30,578,499) 17,517,320 206,878 203,383 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูส้นิทรพัย์ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัขำดทุนสะสมทำงภำษีไม่เกนิจ ำนวนทีเ่ป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมกี ำไร
ทำงภำษใีนอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทำงภำษนีัน้  
 

18 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     
ภำษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 1,519,513 -       503,113 -       
คำ่เชำ่ทีด่นิจ่ำยลว่งหน้ำทีจ่ะถงึก ำหนด 
   เกนิกวำ่หนึ่งปี - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั -       11,027,857 -       -       
คำ่ใชจ้่ำยทำงตรงในกำรกูย้มืรอตดัจ่ำย 48,203,116 -       -       -       
คำ่ธรรมเนียมจดสทิธกิำรเชำ่จ่ำยล่วงหน้ำ 167,622 -       -       -       
เงนิมดัจ ำ     
   - กจิกำรอื่น 1,079,452 1,006,852 72,000 -       
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
       (หมำยเหตุ 32 ก)) -       257,005 -       257,005 
 50,969,703 12,291,714 575,113 257,005 
 
ในระหวำ่งงวดสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ.2563 บรษิทัยอ่ยโดยออ้มจ ำนวน 1 บรษิทั ไดจ้่ำยช ำระเงนิกูย้มืระยะยำวก่อนก ำหนดทัง้จ ำนวน 
และได้เขำ้ท ำสญัญำแก้ไขสญัญำสนิเชื่อ ทัง้นี้บรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวมคี่ำใชจ้่ำยทำงตรงในกำรกู้ยมืรอตดัจ่ำย ณ วนัที่ 31 มนีำคม 
พ.ศ.2563 เป็นจ ำนวนเงนิ 48,203,116 บำท 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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19 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 
 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำร 628 11 -       -       
ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ 148,600,000 227,400,000 -       -       
 148,600,628 227,400,011 -       -       
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำรมดีอกเบี้ยในอตัรำรอ้ยละ MOR ต่อปี (วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ MOR 
ต่อปี) และใชห้ลกัทรพัยค์ ้ำประกนัรว่มกบัเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 23) 
 
ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 เป็นตัว๋สญัญำใชเ้งนิในสกุลเงนิบำททีใ่ชห้ลกัทรพัยค์ ้ำประกนัร่วมกบัเงนิกูย้มืระยะยำว
จำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 23) มดีอกเบี้ยในอตัรำรอ้ยละ MLR ลบ 1.00 ต่อปี และมกี ำหนดช ำระคนืภำยใน 90 วนั (วนัที่ 31 
ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ MLR ลบ 1.00 ต่อปี และมกี ำหนดช ำระคนืภำยใน 90 วนั) 
 
ตัว๋สญัญำใช้เงนิมีรำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบังวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 และส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
  ส ำหรบังวดสำมเดือน  (ตรวจสอบแล้ว)  ส ำหรบังวดสำมเดือน  (ตรวจสอบแล้ว) 
  ส้ินสดุวนัท่ี  ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี  ส้ินสดุวนัท่ี  ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     
ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 227,400,000 337,613,000 -       -       
กูเ้งนิเพิม่ 469,100,000 1,724,039,000 -       -       
จ่ำยช ำระ (547,900,000) (1,834,252,000) -       -       
ยอดคงเหลอืปลำยงวด/ปี 148,600,000 227,400,000 -       -       



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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20 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
เจำ้หนี้กำรคำ้     
   - กจิกำรอื่น 35,774,766 22,661,632 -       -       
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 32 ก)) 19,440,052 17,351,746 -       -       
เจำ้หนี้กำรคำ้คำ่กำ๊ซ - กจิกำรอื่น 111,149,367 105,180,205 -       -       
เจำ้หนี้อื่น     
   - กจิกำรอื่น 44,791,713 31,460,124 2,725,485 4,073,018 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 32 ก)) 5,995,489 3,298,039 -       -       
เจำ้หนี้จำกกำรซือ้สนิทรพัยถ์ำวร     
   - กจิกำรอื่น 9,705,232 8,976,961 -       -       
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 32 ก)) 119,000 2,227,610 -       -       
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 24,873,692 27,115,380 916,162 2,009,715 
โบนสัคำ้งจ่ำย  21,125,000 10,100,000 11,737,500 3,630,000 
คำ่ตอบแทนกำรใชหุ้น้เป็นหลกัประกนัคำ้งจ่ำย     
    (หมำยเหตุ 32 ก) และ 34.2) -       825,738 -       -       
คำ่เช่ำคำ้งจ่ำย     
   - กจิกำรอื่น 712,608 1,374,914 -       -       
คำ่ซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำคำ้งจ่ำย     
   - กจิกำรอื่น 13,486,131 13,958,518 -       -       
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 32 ก)) 49,686 -       -       -       
ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย     
   - สถำบนักำรเงนิ 765,921 523,126 -       -       
เงนิรบัล่วงหน้ำ     
   - คำ่เช่ำพืน้ทีต่ ัง้เสำสญัญำณ - กจิกำรอื่น 6,579 13,158 -       -       
   - คำ่เช่ำทีด่นิ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 32 ก)) 35,888 57,233 -       -       
เงนิประกนัผลงำน     
   - กจิกำรอื่น 632,967 606,967 -       -       
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 32 ก)) 6,526,245 3,560,195 -       -       
เงนิค ้ำประกนัพนกังำน 39,000 127,500 -       -       
 295,229,336 249,419,046 15,379,147 9,712,733 
 
 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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21 ประมำณกำรค่ำซ่อมบ ำรงุโรงไฟฟ้ำตำมสญัญำสมัปทำน 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัประมำณกำรค่ำซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำตำมสญัญำสมัปทำนส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 
และส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
  ส ำหรบังวดสำมเดือน  (ตรวจสอบแล้ว)  ส ำหรบังวดสำมเดือน  (ตรวจสอบแล้ว) 
  ส้ินสดุวนัท่ี  ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี  ส้ินสดุวนัท่ี  ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     
ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 25,220,655 17,292,000 -       -       
ประมำณกำรหนี้สนิสว่นทีเ่พิม่ขึน้ 1,975,379 7,928,655 -       -       
ยอดคงเหลอืปลำยงวด/ปี 27,196,034 25,220,655 -       -       
 

22 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (สทุธิ) 
 
กลุ่มกจิกำรไดท้ ำสญัญำเช่ำเพื่อเช่ำสนิทรพัยเ์พื่อใชใ้นกำรด ำเนินกจิกำร โดยมกี ำหนดช ำระค่ำเช่ำตำมทีส่ญัญำก ำหนด ณ วนัที ่31 มนีำคม 
พ.ศ. 2563 และ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ยอดหนี้สนิภำยใตส้ญัญำเชำ่ มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 30,027,950 571,472  1,560,000 -       
หกั  ดอกเบีย้จ่ำยรอกำรตดับญัช ี (10,668,700) (14,068) (146,059) -       
มลูคำ่ปัจจุบนัของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 19,359,250 557,404 1,413,941 -       
หกั  สว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (สทุธ)ิ (2,206,942) (390,720) (302,216)     -       
 17,152,308 166,684 1,111,725 -       
 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยทัง้สิน้ตำมสญัญำเชำ่ มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     
ถึงก ำหนดช ำระ     
ภำยใน 1 ปี 3,501,266 403,392 360,000 -       
ภำยหลงั 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 6,149,932 168,080 1,200,000 -       
เกนิ 5 ปี 20,376,752 -       -       -       
 30,027,950 571,472 1,560,000 -       
 

23 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (สทุธิ) 
 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (สทุธ)ิ ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 2,478,306,171 2,818,176,171 -       -       
ผลกระทบจำกกำรค ำนวณเงนิกูย้มื     
   ตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 1,464,571 306,378 -       -       
หกั  คำ่ใชจ้่ำยทำงตรงในกำรกูย้มืรอตดัจ่ำย (15,212,993) (50,982,868) -       -       
มลูคำ่ปัจจุบนัของเงนิกูย้มืระยะยำวจำก 
   สถำบนักำรเงนิ (สทุธ)ิ 

 
2,464,557,749 

 
2,767,499,681 

 
-       

 
-       

หกั  สว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (สทุธ)ิ (548,686,687) (856,178,343) -       -       
 1,915,871,062 1,911,321,338 -       -       
 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (สทุธ)ิ ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และส ำหรบั
ปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
  ส ำหรบังวดสำมเดือน  (ตรวจสอบแล้ว)  ส ำหรบังวดสำมเดือน  (ตรวจสอบแล้ว) 
  ส้ินสดุวนัท่ี  ส ำหรบัปีส้ินสดุ  ส้ินสดุวนัท่ี  ส ำหรบัปีส้ินสดุ 
  31 มีนำคม  วนัท่ี 31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 2,767,499,681 5,951,453,726 -       -       
กระแสเงนิสด:     
     กูเ้งนิเพิม่ระหวำ่งงวด/ปี 180,000,000 124,360,577 -       -       
     จ่ำยช ำระระหวำ่งงวด/ปี (131,150,000) (871,704,335) -       -       
     จ่ำยช ำระกอ่นครบก ำหนดสญัญำ (388,720,000) (2,439,280,000) -       -       
     คำ่ใชจ้่ำยทำงตรงในกำรกูย้มืจ่ำย (540,000) (2,140,000) -       -       
กำรเปลีย่นแปลงรำยกำรทีม่ใิชเ่งนิสด:                 
     ตดัจ ำหน่ำยคำ่ใชจ้่ำยทำงตรงในกำร     
       กูย้มืรอตดัจำ่ย 1,126,879 11,781,959 -       -       
     จดัประเภทคำ่ใชจ้่ำยทำงตรงในกำร     
       กูย้มืรอตดัจำ่ย 35,182,996 -       -       -       
     ผลกระทบจำกกำรค ำนวณเงนิกูย้มื     
       ตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 1,158,193 (6,972,246) -       -       
ยอดคงเหลอืปลำยงวด/ปี 2,464,557,749 2,767,499,681 -       -       
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยโดยอ้อม ช ำระคนืเงนิกู้ยมืก่อนก ำหนดบำงส่วนให้แก่
สถำบนักำรเงนิภำยใตเ้งื่อนไขว่ำบรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่ำวจะตอ้งเขำ้แก้ไขสญัญำสนิเชื่อกบัสถำบนักำรเงนิเพื่อใหก้ลุ่มกจิกำรไม่มคีวำม
เสีย่งเกีย่วกบัควำมพรอ้มของแหล่งเงนิทุนทีจ่ะน ำมำใชล้งทุนในโครงกำรใหม่ ต่อมำเมื่อวนัที ่17 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยโดยออ้ม
ดงักล่ำว ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำแกไ้ขสญัญำสนิเชือ่ พรอ้มช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำวสว่นทีเ่หลอืทัง้จ ำนวน 
 
เมื่อวนัที ่28 มกรำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยโดยตรงไดเ้ขำ้ท ำสญัญำเงนิกูย้มืระยะยำวกบัสถำบนักำรเงนิ จ ำนวน 180,000,000 บำท 
ซึง่มขีอ้ก ำหนดใหค้ ้ำประกนักำรช ำระหนี้โดยบรษิทัและค ้ำประกนัโดยหุน้ ทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง และเครื่องจกัรของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
ชวีมวลของบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชยี จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยโดยออ้ม โดยกลุ่มกจิกำรสำมำรถปฏบิตัติำมเงือ่นไขและขอ้ก ำหนด
อื่นๆ ภำยใตส้ญัญำกูย้มืเงนิกบัสถำบนักำรเงนิไดค้รบถว้น 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 หลกัทรพัยค์ ้ำประกนั ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของสญัญำเงนิกู้อื่นๆ นอกเหนือจำกสญัญำเงนิกูด้งักล่ำว
ขำ้งตน้ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปจำกทีเ่คยรำยงำนไวใ้นงบกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยทัง้สิน้ภำยใตส้ญัญำเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิขำ้งตน้ ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 552,751,100 895,461,900 -       -       
ครบก ำหนดช ำระเกนิ 1 ปี     
   แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 1,768,884,583 1,702,801,083 -       -       
ครบก ำหนดช ำระเกนิ 5 ปี 156,670,488 219,913,188 -       -       
 2,478,306,171 2,818,176,171 -       -       
 
เงนิกูย้มืระยะยำวมรีำคำตำมบญัชแีละมลูคำ่ยุตธิรรม ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เงนิกูย้มืระยะยำว - รำคำตำมบญัช ี 2,464,557,749 2,767,499,681 -       -       
เงนิกูย้มืระยะยำว - มลูคำ่ยุตธิรรม 2,356,461,713 2,686,782,611 -       -       
 
มูลค่ำยุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยำวค ำนวณจำกกระแสเงินสดในอนำคตซึ่งคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ฝ่ำยบริหำร  
คำดว่ำกลุ่มบรษิทัจะต้องจ่ำย ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยเป็นอตัรำดอกเบี้ยอำ้งองิของธนำคำรพำณิชย์และจดัอยู่ในขอ้มูล
ระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรม 
 
ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ของเงนิกูย้มืของกลุ่มกจิกำร ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เงนิกูย้มืทีม่อีตัรำดอกเบีย้ลอยตวั 2,478,306,171 2,818,176,171 -        -        
 
 
 
 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มดีงัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 
     

เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ  3.18 ถงึ 4.11  3.87 ถงึ 4.42 -        -        
 

วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ได้เบิกออกมำใช้ 
 

วงเงนิสนิเชือ่ทีย่งัไมไ่ดเ้บกิออกมำใช ้ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
    หนังสือ    หนังสือ 
 เงินเบิก   ค ำ้ประกนั เงินเบิก   ค ำ้ประกนั 
 เกินบญัชี ตัว๋สญัญำ หนังสือ และเงินกู้ยืม เกินบญัชี ตัว๋สญัญำ หนังสือ และเงินกู้ยืม 
 ธนำคำร ใช้เงิน ค ำ้ประกนั ระยะสัน้ ธนำคำร ใช้เงิน ค ำ้ประกนั ระยะสัน้ 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         
อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั         
   - ระยะเวลำเบกิถอน         
    ภำยใน 1 ปี -       -       -       707,865,582 -       -       -       158,451,722 
   - ระยะเวลำเบกิ         
    ถอนเกนิกว่ำ 1 ปี 49,999,372 2,937,923,575 19,058,084 -       49,999,988 222,447,575 19,058,084 -       
 49,999,372 2,937,923,575 19,058,084 707,865,582 49,999,988 222,447,575 19,058,084 158,451,722 

 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรไม่มีสญัญำเงนิกู้ยืมจำกสถำบัน
กำรเงนิจงึไมม่วีงเงนิสนิเชือ่ทีย่งัไมไ่ดเ้บกิออกมำใช ้
 

24 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
   ข้อมูลทำงกำรเงิน 
  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม  เฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  บำท  บำท 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563   
ยอดคงเหลอืตน้งวด 3,678,205 1,016,915 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 217,130 13,643 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 14,631 3,830 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด 3,909,966 1,034,388 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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25 ทุนเรือนหุ้น 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 

ทุนจดทะเบียน 
 

ทุนท่ีออกและช ำระเตม็มูลค่ำแล้ว 
ส่วนเกินมูลค่ำ 

หุ้นสำมญั 
 จ ำนวนหุ้น บำท จ ำนวนหุ้น บำท บำท 
      
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ตรวจสอบแลว้)  10,975,999,960 5,487,999,980 9,157,999,960 4,578,999,980 -       
เพิม่ทุนจดทะเบยีนหุน้สำมญั -       -       1,018,000,000 509,000,000 3,896,006,978 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 (ตรวจสอบแลว้)  10,975,999,960 5,487,999,980 10,175,999,960 5,087,999,980 3,896,006,978 
เพิม่ทุนจดทะเบยีนหุน้สำมญั -       -       -       -       -       
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563  
   (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)  10,975,999,960 5,487,999,980 10,175,999,960 5,087,999,980 3,896,006,978 

 
เมื่อวนัที่ 13 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 บรษิทัไดด้ ำเนินกำรออกหุ้นเพิม่ทุนตำมมตทิี่ประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้นของบรษิทัครัง้ที่ 1/2561 
โดยกำรออกหุน้ใหม่จ ำนวน 1,018,000,000 หุน้ในมูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท โดยก ำหนดรำคำขำยหุน้เพิม่ทุนทีเ่สนอขำยใหก้บั
ประชำชนทัว่ไปครัง้แรกในรำคำหุน้ละ 4.40 บำท บรษิทัไดร้บัช ำระค่ำหุน้จ ำนวน 4,479,200,000 บำท โดยบนัทกึส่วนเกนิมลูค่ำหุน้ที่
เกิดขึ้นจ ำนวน 3,970,200,000 บำท และหักกลบกับค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ้นจ ำนวน 74,193,022 บำท ในส่วนของเจ้ำของท ำให้
สว่นเกนิมลูคำ่หุน้สำมญัเพิม่ขึน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิจ ำนวน 3,896,006,978 บำท  บรษิทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบยีนเพิม่ทุนทีช่ ำระแลว้
กบักระทรวงพำณิชย ์เมือ่วนัที ่8 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 
 
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินมีจ ำนวน 3,896,006,978 บำท  
(วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 3,896,006,978 บำท) 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 หุน้สำมญัจดทะเบยีนทีอ่อกและช ำระแลว้เตม็มลูค่ำ จ ำนวน 10,175,999,960 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 
0.50 บำท (วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 10,175,999,960 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท) 
 

26 ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด บริษัทจะต้องจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 
ของก ำไรสุทธปิระจ ำปีหกัดว้ยเงนิขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำม)ี จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ซึ่ง
ทุนส ำรองตำมกฎหมำยนี้จะไมส่ำมำรถน ำไปจ่ำยเงนิปันผลได ้ทุนส ำรองตำมกฎหมำยตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมสำมญัประจ ำปีผูถ้อืหุน้ 
 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2563 ก ำไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรรในขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมไดร้วมทุนส ำรองตำมกฎหมำยของบรษิทัย่อย 6 แห่ง เป็น
จ ำนวนเงนิรวม 316,862,759 บำท (วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : บรษิทัยอ่ย 5 แหง่ เป็นจ ำนวนเงนิรวม 219,572,759 บำท) 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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27 รำยได้และต้นทนุจำกกำรขำยและบริกำร 
 

รำยไดจ้ำกกำรขำยละบรกิำร 

 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำ     
   - กำรไฟฟ้ำสว่นภูมภิำค 650,906,156 604,821,228 -       -       
   - กจิกำรอื่น 2,034,098 902,862 -       -       
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 32 ข)) 6,972,513 4,899,304 -       -       
รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำอตัรำรบัซือ้ไฟฟ้ำพเิศษ 43,743,699 42,557,080 -       -       
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรภำยใต ้     
   สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ (หมำยเหตุ 9) 363,352,727 413,919,392 -       -       
รำยไดค้ำ่ชดเชยกระแสไฟฟ้ำสว่นเพิม่ 34,279,448 30,250,934 -       -       
รำยไดจ้ำกกำรบรกิำรก ำจดัขยะ     
   - กจิกำรอื่น 9,420,989 8,969,810 -       -       
รำยไดจ้ำกกำรขำยไอน ้ำ     
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 32 ข)) 4,947,145 4,137,103 -       -       
รำยไดค้ำ่บรหิำรจดักำร     
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 32 ข)) -       -       18,120,000 18,123,000 
 1,115,656,775 1,110,457,713 18,120,000 18,123,000 
 

รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำตำมอตัรำรบัซื้อไฟฟ้ำพเิศษเป็นรำยไดท้ีไ่ดร้บักำรสนับสนุนจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ 
ชวีมวลทีไ่ดท้ ำสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคในฐำนะผูผ้ลติไฟฟ้ำเอกชนรำยเลก็มำก อำ้งองิตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบักจิกำรพลงังำน เรื่อง กำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน พ.ศ. 2559 โดยมอีตัรำรบัซื้อไฟฟ้ำพเิศษ 0.30 บำทต่อหน่วย และ 
จะสิน้สดุในปีที ่8 นบัจำกวนัทีเ่ปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD) 
 

รำยไดค้่ำชดเชยกระแสไฟฟ้ำสว่นเพิม่เป็นรำยไดส้่วนเพิม่รำคำรบัซือ้ไฟฟ้ำของโครงกำรโรงไฟฟ้ำจำกเชือ้เพลงิขยะทีไ่ดท้ ำสญัญำซือ้ขำย
ไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำสว่นภูมภิำค ในฐำนะผูผ้ลติไฟฟ้ำเอกชนรำยเลก็มำก โดยไดร้บัสว่นเพิม่รำคำรบัซื้อไฟฟ้ำในอตัรำ 3.50 บำทต่อหน่วย 
เป็นระยะเวลำ 7 ปี นบัจำกวนัทีเ่ปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD)  
 

ตน้ทุนขำยและบรกิำร 
 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     
ตน้ทุนขำย (456,971,262) (477,153,954) -       -       
ตน้ทุนบรกิำร (331,717,629) (381,183,464) (14,088,133) (12,309,389) 
 (788,688,891) (858,337,418) (14,088,133) (12,309,389) 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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28 รำยได้อ่ืน 
 

 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
ดอกเบีย้รบั     
   - สถำบนักำรเงนิ 600,777 773,874 4,507 6,549 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 32 ข)) -       -       -       1,846 
คำ่เคลมประกนัสทุธจิำกอำคำร     
   เครือ่งจกัรและอุปกรณ์เสยีหำย 171,947,537 12,938,562 -       -       
รำยไดจ้ำกกำรขำยเศษซำก -       137,840 -       -       
รำยไดค้ำ่เชำ่      
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 32 ข)) 76,168 78,716 -       -       
รำยไดอ้ืน่ๆ 372,144 205,027 -       -       
 172,996,626 14,134,019 4,507 8,395 
 
ในระหว่ำงงวดสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยโดยออ้ม 1 แห่ง ไดร้บัเงนิชดเชยจำกบรษิทัประกนัภยัทัง้หมด 171.95 ลำ้นบำท 
โดยเป็นค่ำสินไหมทดแทนจำกกรณีที่เกิดเหตุควำมเสียหำยของเครื่องจกัรโรงไฟฟ้ำในช่วงที่มีกำรทดสอบกำรเดินเครื่องจกัร 
(Commissioning & Test Run) ในปี พ.ศ. 2559 ซึง่บรษิทัยอ่ยโดยออ้มไดด้ ำเนินกำรซ่อมแซมใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกตแิลว้  
 

29 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 

 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     
ดอกเบีย้จ่ำยหุน้กู ้ -       (24,349,588) -       (24,349,588) 
ดอกเบีย้จ่ำยเงนิกูย้มื     
   - สถำบนักำรเงนิ (24,272,650) (78,796,791) -       -       
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 32 ข)) -       -       -       (378,938) 
ดอกเบีย้จ่ำยหนี้สนิภำยใตส้ญัญำเชำ่ (95,765) (7,539) (16,325) -       
ตดัจ ำหน่ำยคำ่ใชจ้่ำยทำงตรง     
   หุน้กูร้อตดัจ่ำย -       (3,674,084) -       (3,674,084) 
คำ่ธรรมเนียมผกูพนัวงเงนิกู ้ (746,481) -       -       -       
ตดัจ ำหน่ำยคำ่ใชจ้่ำยทำงตรง     
   ในกำรกูย้มืรอตดัจ่ำย (1,126,879) (2,945,477) -       -       
 (26,241,775) (109,773,479) (16,325) (28,402,610) 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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30 รำยได้(ค่ำใช้จ่ำย)ภำษีเงินได้ 
 

 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั (6,701,624) (323,257) -       -       
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(หมำยเหตุ 17) (48,095,819) 5,229,274 3,495 737,186 
 (54,797,443) 4,906,017 3,495 737,186 
 

31 ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน 
 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมญัของบริษัทใหญ่ด้วยจ ำนวน 
หุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ 
 

 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
ก ำไร(ขำดทุน)ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้     
   ของบรษิทัใหญ่ (บำท) 593,549,786 132,621,443 536,401,148 (25,538,289) 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั     
   ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 10,175,999,960 9,157,999,960 10,175,999,960 9,157,999,960 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน      
   (บำทต่อหุน้)  0.06  0.01  0.05 (0.00) 
 
บรษิทัไมม่กีำรออกหุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดในระหวำ่งทีน่ ำเสนอรำยงำน ดงันัน้จงึไมม่กีำรน ำเสนอก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ปรบัลด 
 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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32 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 หุน้ของบรษิทัสว่นใหญ่ถอืโดยสมำชกิในตระกลูทรงเมตตำ ในสดัส่วนรอ้ยละ 79.82 (วนัที ่31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 78.52) ท ำใหก้ลุ่มกจิกำรอยูใ่นกำรควบคุมของตระกลูทรงเมตตำ 
 

ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัถูกถอืหุน้โดยบุคคลและบรษิทัดงัต่อไปนี้ 
 

  จ ำนวนหุ้นท่ีถือ ร้อยละจ ำนวนถอื 
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
   31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
 สญัชำติ  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
      
สมำชกิในตระกูลทรงเมตตำ  ไทย 8,122,177,420 7,990,053,520  79.82  78.52 
ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) ไทย 379,103,940 379,103,940  3.73  3.73 
บุคคลและกจิกำรอื่นๆ - 1,674,718,600 1,806,842,500  16.45  17.75 
  10,175,999,960 10,175,999,960  100.00  100.00 
 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

ก) ยอดคงเหลอืทีเ่กดิจำกกำรซือ้/ขำยสนิคำ้ บรกิำรและอื่นๆ ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
ลูกหน้ีกำรค้ำ - ออกใบแจ้งหน้ีแลว้  
   (หมำยเหตุ 8)     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  5,831,179 7,598,611 -       -       
   บรษิทัยอ่ยโดยออ้ม -       -       1,808,300 363,800 
 5,831,179 7,598,611 1,808,300 363,800 
ลูกหน้ีกำรค้ำ - ยงัไม่ได้ออกใบแจง้หน้ี  
   (หมำยเหตุ 8)     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  4,621,427 4,128,767 -       -       
 4,621,427 4,128,767 -       -       
เงินปันผลค้ำงรบั (หมำยเหตุ 8)     
   บรษิทัยอ่ยโดยตรง -       -       315,000,000 -       
 -       -       315,000,000 -       
ค่ำเช่ำท่ีดินค้ำงรบั (หมำยเหตุ 8)     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  109,748 54,925 -       -       
 109,748 54,925 -       -       
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ่อมแซมและ     
   บ ำรงุรกัษำเครื่องจกัร (หมำยเหตุ 8)     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  863,887 1,548,391 -       -       
 863,887 1,548,391 -       -       



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำงและ 
   ซ้ือสินทรพัยถ์ำวร     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 87,816,141 142,427,718 -       -       
 87,816,141 142,427,718 -       -       
กำรเพ่ิมขึน้ของสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้     
   (หมำยเหตุ 15)     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  1,215,949 -       -       -       
 1,215,949 -       -       -       
เงินมดัจ ำ (หมำยเหตุ 18)     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  -       257,005 -       257,005 
 -       257,005 -       257,005 
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ (หมำยเหตุ 20)     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  19,440,052 17,351,746 -       -       
 19,440,052 17,351,746 -       -       
เจ้ำหน้ีอ่ืน (หมำยเหตุ 20)     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  5,995,489 3,298,039 -       -       
 5,995,489 3,298,039 -       -       
เจ้ำหน้ีจำกกำรซ้ือสินทรพัยถ์ำวร      
   (หมำยเหตุ 20)     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  119,000 2,227,610 -       -       
 119,000 2,227,610 -       -       
โบนัสค้ำงจ่ำย     
   คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำร  11,558,125 4,086,500 10,187,500 3,630,000 
 11,558,125 4,086,500 10,187,500 3,630,000 
ค่ำตอบแทนกำรใช้หุ้นเป็นหลกัประกนัค้ำงจ่ำย     
   (หมำยเหตุ 20 และ 34.2)     
   บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั  -       825,738 -       -       
 -       825,738 -       -       
ค่ำซ่อมแซมบ ำรงุรกัษำค้ำงจ่ำย (หมำยเหตุ 20)     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 49,686 -       -       -       
 49,686 -       -       -       
ค่ำเช่ำท่ีดินรบัล่วงหน้ำ (หมำยเหตุ 20)     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 35,888 57,233 -       -       
 35,888 57,233 -       -       
เงินประกนัผลงำน (หมำยเหตุ 20)     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  6,526,245 3,560,195 -       -       
 6,526,245 3,560,195 -       -       
กำรจ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 90,000 -       90,000 -       
 90,000 -       90,000 -       
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ข) รำยไดแ้ละรำยจ่ำยกบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีำระส ำคญัส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 

มดีงันี้ 
 

 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ (หมำยเหตุ 27)     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  6,972,513 4,899,304 -       -       
 6,972,513 4,899,304 -       -       
รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ำ (หมำยเหตุ 27)     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  4,947,145 4,137,103 -       -       
 4,947,145 4,137,103 -       -       
รำยได้ค่ำบริหำรจดักำร (หมำยเหตุ 27)     
   บรษิทัยอ่ยโดยตรง -       -       1,800,000 15,000 
   บรษิทัยอ่ยโดยออ้ม -       -       16,320,000 18,108,000 
 -       -       18,120,000 18,123,000 
รำยได้เงินปันผลรบั     
   บรษิทัยอ่ยโดยตรง -       -       545,035,000 -       
 -       -       545,035,000 -       
รำยได้ดอกเบีย้รบั (หมำยเหตุ 28)     
   บรษิทัยอ่ยโดยออ้ม  -       -       -       1,846 
 -       -       -       1,846 
รำยได้ค่ำเช่ำ (หมำยเหตุ 28)      
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  76,168 78,716 -       -       
 76,168 78,716 -       -       
ต้นทุนค่ำก่อสร้ำงภำยใต้สญัญำสมัปทำน     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 124,859,486 -       -       -       
 124,859,486 -       -       -       
ดอกเบีย้จ่ำยเงินกู้ยืม (หมำยเหตุ 29)     
   บรษิทัยอ่ยโดยตรง  -       -       -       188,212 
   บรษิทัยอ่ยโดยออ้ม -       -       -       190,726 
 -       -       -       378,938 
ซ้ือวตัถดิุบเช้ือเพลิงและวสัดส้ิุนเปลือง     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 116,686,519 58,100,509 -       -       
 116,686,519 58,100,509 -       -       
ซ้ือสินค้ำและบริกำรอ่ืนๆ     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3,134,820 7,632,477 -       -       
 3,134,820 7,632,477 -       -       
ค่ำบริกำรซ่อมแซมบ ำรงุรกัษำจำ่ย     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 430,837 123,986 -       -       
 430,837 123,986 -       -       
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 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

         ค่ำเช่ำและบริกำรอำคำรส ำนักงำนจำ่ย     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 744,782 1,444,611 744,782 1,163,361 
 744,782 1,444,611 744,782 1,163,361 

ค่ำบริหำรจดักำรเช้ือเพลิงจ่ำย      
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  17,489,850 15,263,386 -       -       
 17,489,850 15,263,386 -       -       
ค่ำเช่ำจ่ำย     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 94,544 -       -       -       
   บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 32,804 53,413 -       -        
 127,348 53,413 -       -        
ค่ำปรบัจำกกำรยกเลิกสญัญำจะซ้ือจะขำยท่ีดิน     
   บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั  -       2,123,025 -       -        
 -       2,123,025 -       -        
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร     
   คำ่ตอบแทนผูบ้รหิำร     
   ผลประโยชน์ระยะสัน้ 23,425,054 18,159,581 13,138,500 6,865,100 
   ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 147,405 685,462 15,600 53,801 
 23,572,459 18,845,043 13,154,100 6,918,901 

 
ค) รำยกำรซื้อ/ก่อสรำ้งทรพัยส์นิกบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีำระส ำคญัส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 

และ พ.ศ. 2562 มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
ซ้ือช้ินส่วนอะไหล่     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12,292,750 4,410,027 -       -       
 12,292,750 4,410,027 -       -       
ซ้ือ/ก่อสร้ำงทรพัยสิ์น     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 130,491,786 34,033,798 71,592,800 -       
 130,491,786 34,033,798 71,592,800 -       
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33 ภำระผกูพนั 
 
33.1 ภำระผกูพนัจำกสญัญำท่ีส ำคญัท่ีไม่สำมำรถยกเลิกได้ 

 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัในสญัญำด ำเนินงำนที่ไม่สำมำรถยกเลกิได้ส ำหรบัสญัญำบรกิำร 
(วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : สญัญำด ำเนินงำนทีไ่มส่ำมำรถยกเลกิไดส้ ำหรบัสญัญำเชำ่และสญัญำบรกิำร) ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 31 มนีำคม พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 มนีำคม พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 สญัญำ ค่ำเช่ำภำยใต้  สญัญำ ค่ำเช่ำภำยใต้  
 ด ำเนินงำน สมัปทำนบริกำร รวม ด ำเนินงำน สมัปทำนบริกำร รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

ครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 4,204,210 1,210,000 5,414,210 10,218,846 1,210,000 11,428,846 
ครบก ำหนดช ำระภำยหลงั 1 ปี       
   แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 6,756,000 5,157,137 11,913,137 17,412,268 5,126,887 22,539,155 
ครบก ำหนดช ำระภำยหลงั 5 ปี 2,484,000 9,728,322 12,212,322 24,300,645 10,061,072 34,361,717 
 13,444,210 16,095,459 29,539,669 51,931,759 16,397,959 68,329,718 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มนีำคม พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 มนีำคม พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 สญัญำเช่ำ ค่ำเช่ำภำยใต้  สญัญำเช่ำ ค่ำเช่ำภำยใต้  
 ด ำเนินงำน สมัปทำนบริกำร รวม ด ำเนินงำน สมัปทำนบริกำร รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

ครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 1,440,000 -       1,440,000 7,450,728 -       7,450,728 
ครบก ำหนดช ำระภำยหลงั 1 ปี -            
   แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 780,000 -       780,000 6,706,622 -       6,706,622 
 2,220,000 -       2,220,000 14,157,350 -       14,157,350 

 
33.2 ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนทีย่งัไม่ถงึเวลำรบัรูใ้นขอ้มูลทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซื้อทีด่นิ ก่อสรำ้ง
อำคำรโรงงำน และสนิทรพัยภ์ำยใตโ้ครงกำรสมัปทำน ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแลว้) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
ซือ้ทีด่นิ เครือ่งจกัรและอุปกรณ์     
   และกำรก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำ 1,143,583,637 1,168,859,075 -       -       
สนิทรพัยภ์ำยใตโ้ครงกำรสมัปทำนโรงไฟฟ้ำ 605,897,766 681,299,915 -       -       
 1,749,481,403 1,850,158,990 -       -       
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33.3 สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

 
บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกดั บรษิัท อลัไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกดั บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั  
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั บรษิทั ไบโอ เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั บรษิทั เพำเวอร์ ซพัพลำย แอนด ์
เมนเทแนนซ ์เซอรว์สิ จ ำกดั และบรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยโดยออ้มไดท้ ำสญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงส ำหรบัเจ้ำหนี้กำรค้ำสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศ ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่ 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มสีญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำทีเ่ปิดสถำนะไวแ้ละยงัไมไ่ดใ้ชด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 
 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
   อตัรำแลกเปล่ียน   มูลค่ำยติุธรรม 
  จ ำนวนเงิน  ตำมสญัญำ มูลค่ำตำสญัญำ  เชิงบวก (เชิงลบ) 
สกลุเงินต่ำงประเทศ  ตำมสญัญำ  บำท  บำท  บำท 
     

ดอลลำรส์หรฐั 25,596,594 30.05 - 31.50 786,421,402 49,138,422 
ยโูร 200,000 34.05 - 34.15 6,821,000 401,223 
    49,539,645 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
   อตัรำแลกเปล่ียน    มูลค่ำยติุธรรม 
  จ ำนวนเงิน  ตำมสญัญำ มูลค่ำตำสญัญำ  เชิงบวก (เชิงลบ) 
สกลุเงินต่ำงประเทศ  ตำมสญัญำ  บำท  บำท  บำท 
     

ดอลลำรส์หรฐั 15,747,882 30.05 - 31.40 478,672,286 (6,193,305) 
 
มูลค่ำยติุธรรม 
 
มูลค่ำยุตธิรรมของสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำค ำนวณโดยใชป้ระมำณกำรกระแสเงนิสดคดิลด โดยกระแสเงนิสดใน
อนำคตประมำณจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (จำกอตัรำกำรแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำที่
สำมำรถสงัเกตได ้ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน) และอตัรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำตำมสญัญำซึ่งคดิลดดว้ยอตัรำทีส่ะทอ้นถงึ
ควำมเสีย่งดำ้นสนิเชือ่ของคูส่ญัญำต่ำงๆ กำรวดัมลูคำ่ดงักล่ำวจดัอยูใ่นขอ้มลูระดบัที ่2 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรม 
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34 กำรค ำ้ประกนั 
 

34.1 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 
 
กลุ่มกจิกำรมหีนังสอืค ้ำประกนัจำกธนำคำรเพื่อค ้ำประกนักำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองธุรกจิ ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 
และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     
ค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ 13,630,000 13,630,000 -       -       
ค ้ำประกนักำรปฏบิตัติำม 
   สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ 233,300,000 683,780,000 -       -       
ค ้ำประกนักำรขอยืน่ประมลูและ     
   เสนอขำยไฟฟ้ำ 38,155,000 695,155,000 -       -       
ค ้ำประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำ      
   ก่อสรำ้งอำคำร เชำ่อำคำร     
   และสิง่ก่อสรำ้ง เชำ่ทีด่นิ     
   และจำ้งท ำงำนก ำจดัขยะ     
   ตำมโครงกำรบรหิำรจดักำร     
   และก ำจดัขยะมลูฝอย     
   ดว้ยวธิกีำรแปรรปูขยะมลูฝอย     
   เป็นพลงังำนไฟฟ้ำ 68,634,869 68,634,869 -       -       
ค ้ำประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำ     
   บรกิำรเสน้ใยแกว้น ำแสง 152,425 152,425 -       -       
 353,872,294 1,461,352,294 -       -       
 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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34.2 กำรค ำ้ประกนัระหว่ำงกลุ่มกิจกำร 

 

บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ในระหว่ำงปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บรษิทัไดท้ ำกำรออกหุน้กู ้โดยมหีลกัประกนัคอืบรษิทัตอ้งจ ำน ำหุน้สำมญัของ
บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั ซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทั จ ำนวนหุน้ทีจ่ ำน ำ 649,999,998 หุน้ รำคำหุน้ละ 6.9083 บำท 
(ค ำนวณจำกมูลค่ำทำงบญัชตี่อหุ้น ณ วนัสิ้นปีบญัชขีองบรษิัทย่อยโดยตรง ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560) คดิเป็นมูลค่ำทัง้สิ้น 
4,490,394,986 บำท  
 

ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิัทได้ท ำกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก ำหนด จ ำนวน 1,500,000 หน่วย  
ในรำคำหน่วยละ 1,000 บำท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 1,500,000,000 บำท  
 

เมื่อวนัที ่12 มนีำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดร้บัหนังสอืจำกบรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะผูแ้ทน 
ผูถ้อืหุน้ แจง้วำ่หุน้กูด้งักล่ำวไดค้รบก ำหนดและไดม้กีำรไถ่ถอนเรยีบรอ้ยพรอ้มปลดภำระจ ำน ำทีม่อียูต่ำมสญัญำจ ำน ำหุน้แลว้ 
 
บรษิทัยอ่ยโดยตรง - บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 
 

ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั มหีนงัสอืค ้ำประกนัจำกสถำบนักำรเงนิเพือ่ค ้ำประกนักำร
ด ำเนินงำนตำมปกตขิองธุรกจิใหแ้ก่บรษิทัยอ่ยโอยออ้ม 2 แหง่ (วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 4 แหง่) ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
ค ้ำประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำ     
   ซือ้ขำยไฟฟ้ำ     
     - บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั -       278,480,000 -       -       
     - บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั -       172,000,000 -       -       
     - บรษิทั แอ๊ดวำนซ ์คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 4,000,000 4,000,000 -       -       
     - บรษิทั อลัไลแอนซ ์คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 2,500,000 2,500,000 -       -       
 6,500,000 456,980,000 -       -       
     

ค ้ำประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำก่อสรำ้ง     
   อำคำร เชำ่อำคำรและสิง่กอ่สรำ้ง     
   เชำ่ทีด่นิและจำ้งท ำงำน     
   ก ำจดัขยะตำมโครงกำรบรหิำรจดักำร     
   และก ำจดัขยะมลูฝอยดว้ยวธิ ี     
   กำรแปรรปูขยะมลูฝอยเป็นพลงังำนไฟฟ้ำ     
     - บรษิทั อลัไลแอนซ ์คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 48,722,953 48,722,953 -       -       

 48,722,953 48,722,953 -       -       
 55,222,953 505,702,953 -       -       



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บรษิทัยอ่ยโดยออ้ม - บรษิทั อลัไลแอนซ ์คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 
 
บรษิัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกดั มีหนังสอืค ้ำประกนัจำกสถำบันกำรเงนิเพื่อค ้ำประกันกำรด ำเนินงำนตำมปกติ 
ของธุรกิจให้แก่บรษิัท เอซีอี โซลำร์ จ ำกดั และบรษิัท ไบโอ เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่ 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
กำรค ้ำประกนักำรยืน่ค ำเสนอ     
  ขำยไฟฟ้ำ     
   - 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) เมื่อวนัที ่28 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 มมีตอินุมตัใิห ้บรษิทั อลัไลแอนซ์ 
คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั ใชหุ้น้ของบรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั
จดจ ำน ำเป็นหลกัประกนัวงเงนิสนิเชื่อในอตัรำรอ้ยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่ำวงเงนิสนิเชื่อ หรอืคดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 0.25 ต่อปี 
ของมูลค่ำหุ้นที่น ำมำจดจ ำน ำเป็นหลกัประกนั (หมำยเหตุ 20 และ 32 ก)) ต่อมำเมื่อวนัที ่28 มกรำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัได้
ด ำเนินกำรเพกิถอนหุน้ทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนัตำมสญัญำดงักล่ำว 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัมสีญัญำค ้ำประกนักบัสถำบนักำรเงนิแห่งหนึ่ง โดยมี
วตัถุประสงคใ์นกำรค ้ำประกนักำรช ำระหนี้ของบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์
จ ำกดั และบรษิทั แอ๊ดวำนซ ์อะโกร เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั วงเงนิรวม 80,000,000 บำท 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั บรษิทั 
แอ๊ดวำนซ ์เอเชยี เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั และบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั มสีญัญำค ้ำประกนัรว่มกนัเพือ่สนับสนุน
ทำงกำรเงนิส ำหรบัเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิของบรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั ในสญัญำวงเงนิสนิเชื่อจ ำนวน 
682,000,000 บำท เพื่อใหก้ำรสนับสนุนด้วยเงนิสดเพื่อให้บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั มเีงนิเพยีงพอที่จะใชช้ ำระหนี้ 
เงนิตน้ ดอกเบีย้และคำ่ธรรมเนียมต่ำง ๆ ทีถ่งึก ำหนดช ำระเงนิกูย้มืระยะยำวในแต่ละงวด โดยมผีลบงัคบัตัง้แต่วนัที ่4 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2558 จนถงึวนัทีบ่รษิทัดงักล่ำวไดช้ ำระคนืเงนิกูย้มืดงักล่ำวแลว้ทัง้จ ำนวน 
 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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35 หน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึน้ 
 

35.1 กำรท ำสญัญำจดัหำและติดตัง้เครื่องจกัร 
 

บรษิัทย่อยโดยอ้อมจ ำนวน 6 บรษิัท ได้มีกำรท ำสญัญำจดัหำและติดตัง้เครื่องจกัรโรงไฟฟ้ำจ ำนวน  9 โครงกำรกับผู้ขำย 
ซึ่งเป็นกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั โดยบรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่ำวยงัไม่สำมำรถด ำเนินกำรก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำใหแ้ล้วเสรจ็  และไม่
สำมำรถจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชย์ได้ตำมก ำหนดระยะเวลำที่ระบุในสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (SCOD) ได้ เนื่องจำกมเีหตุ
สุดวิสยัเกิดขึ้นกับโครงกำร ซึ่งบริษัทย่อยโดยอ้อมอยู่ในระหว่ำงกำรประชุมร่วมกันกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเกี่ยวกับ
รำยละเอยีดของกำรปฏบิตัติำมค ำชี้ขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร (หมำยเหตุ 36.2) ซึ่งหำกในที่สุดถ้ำบรษิทัย่อยโดยอ้อมไม่
สำมำรถขอสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำคนืได ้บรษิทัย่อยโดยออ้มอำจจ ำเป็นตอ้งยกเลกิสญัญำจดัหำและตดิตัง้เครื่องจกัรโรงไฟฟ้ำที่
ท ำไวก้บัผูข้ำย ซึ่งท ำให้ผูข้ำยมสีทิธเิรยีกค่ำปรบัจำกบรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่ำวไดมู้ลค่ำไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของมูลค่ำสญัญำ 
หรอืคดิเป็นมลูคำ่โครงกำรละ 63.3 ลำ้นบำท 
 

อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทย่อยโดยอ้อมได้ท ำกำรเจรจำและขอขยำยเวลำกำรปฏิบตัิตำมสญัญำกบัผู้ขำยเนื่องจำกเหตุสุดวสิยั  
ทีเ่กดิขึน้แลว้ ซึง่ผูข้ำยตกลงใหข้ยำยระยะเวลำกำรปฏบิตัติำมสญัญำตำมทีบ่รษิทัยอ่ยโดยออ้มรอ้งขอเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
 

ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรจงึไม่ไดร้บัรูป้ระมำณกำรหนี้สนิที่อำจเกดิขึ้น
ดงักล่ำวขำ้งตน้ 
 

35.2 คดีควำมท่ีถกูฟ้องร้อง 
 

บรษิทัยอ่ยโดยออ้ม 
 

1) บริษัทย่อยโดยอ้อมแห่งหนึ่งได้ถูกฟ้องโดยกลุ่มบุคคลในเขตจงัหวดัล ำปำงต่อศำลปกครองเชียงใหม่ ขอให้ศำลเพิกถอน
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตไฟฟ้ำ (ร.ง.4) ของบรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวโดยมไิด้ฟ้องเรยีกร้องค่ำเสยีหำยเป็น
จ ำนวนเงนิแต่อย่ำงใด และขอให้ศำลมีค ำสัง่ให้บรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวระงบักำรประกอบกิจกำรและกำรก่อสร้ำงตำม
ใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนผลติไฟฟ้ำ (ร.ง.4) ก่อนพพิำกษำ ซึ่งศำลไต่สวนแลว้มคี ำสัง่ยกค ำขอดงักล่ำว ต่อมำเมื่อวนัที ่
30 มนีำคม พ.ศ. 2559 ศำลปกครองเชยีงใหม่มคี ำพพิำกษำควำมสรุปว่ำ กำรออกใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนผลติไฟฟ้ำ 
(ร.ง.4) ใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่ำวชอบดว้ยกฎหมำยแลว้ จงึพพิำกษำยกฟ้อง อย่ำงไรกต็ำมเมื่อวนัที ่29 เมษำยน 
พ.ศ. 2559 ผู้ฟ้องได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้ำนค ำพิพำกษำของศำลปกครองเชียงใหม่ต่อศำลปกครองสูงสุด ซึ่งเมื่อวันที ่ 
20 มกรำคม พ.ศ. 2560 บรษิทัยอ่ยโดยออ้มดงักล่ำวไดย้ืน่ค ำแกอุ้ทธรณ์แลว้ควำมสรุปวำ่กำรออกใบอนุญำตประกอบกจิกำร
โรงงำนผลติไฟฟ้ำ (ร.ง.4) ใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่ำวชอบดว้ยกฎหมำยแลว้ ขอใหศ้ำลปกครองสงูสุดพพิำกษำยนื
ตำมค ำพพิำกษำของศำลปกครองเชยีงใหมแ่ละยกอุทธรณ์ของผูฟ้้องคด ี
 

ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 คดอียูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำของศำลปกครองสงูสดุ 
 

2) บรษิทัย่อยโดยอ้อมแห่งหนึ่งไดถู้กฟ้องโดยกลุ่มบุคคลในเขตจงัหวดัฉะเชงิเทรำต่อศำลปกครองระยอง ขอให้ศำลเพกิถอน 
ใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนผลติไฟฟ้ำ (ร.ง.4) และขอใหเ้พกิถอนใบรบัแจง้ก่อสรำ้งอำคำร ดดัแปลงอำคำร หรอืรือ้ถอน 
อำคำรหรอืเคลื่อนย้ำยอำคำรหรอืเปลี่ยนกำรใช้อำคำร ตำมมำตรำ 39 ทว ิแห่งพระรำชบญัญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522  
โดยมไิด้ฟ้องเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยเป็นจ ำนวนเงนิแต่อย่ำงใด และขอให้ศำลมคี ำสัง่ทุเลำกำรบงัคบัตำมใบอนุญำตประกอบ 
กจิกำรโรงงำนผลติไฟฟ้ำ (ร.ง.4) และใบรบัแจง้ก่อสรำ้งอำคำร (39 ทว)ิ ก่อนพพิำกษำ ซึ่งศำลไต่สวนแล้วมคี ำสัง่ยกค ำขอ 
ดงักล่ำว ต่อมำเมื่อวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 ศำลได้ท ำกำรไต่สวนค ำขอและพจิำรณำค ำชี้แจงของบรษิัทย่อยโดยอ้อม 
ดงักล่ำวแลว้เหน็วำ่กรณียงัไมป่รำกฏในชัน้นี้วำ่กำรออกใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนผลติไฟฟ้ำ (ร.ง.4) และใบรบัแจง้
ก่อสรำ้งอำคำร (39 ทว)ิ ไมช่อบดว้ยกฎหมำย จงึมคี ำสัง่ยกค ำขอทุเลำกำรบงัคบัตำมค ำสัง่และกำรบรรเทำทุกขช์ัว่ครำว 
 

ต่อมำเมือ่วนัที ่8 เมษำยน พ.ศ. 2563 ศำลปกครองระยองมคี ำพพิำกษำยกฟ้อง ทัง้นี้ผูฟ้้องคดมีสีทิธยิื่นอุทธรณ์ต่อศำลปกครอง
สงูสดุไดต้ำมหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมำยก ำหนด 
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36 สญัญำท่ีส ำคญั 
 
กลุ่มกจิกำรมสีญัญำทีส่ ำคญัทีเ่พิม่ขึน้ในระหว่ำงงวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
36.1 สญัญำเช่ำท่ีดิน 

 
บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ ์คลีน เพำเวอร ์จ ำกดั 
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 บรษิทั ชยัโย สไมล ์จ ำกดั  
ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มอีำยุ 23 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2585 สญัญำเชำ่ทีด่นิส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนสะอำดคลองขลุง  
อ ำเภอคลองขลุง จงัหวดัก ำแพงเพชร 
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36.2 สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำท่ีอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำยกเลิกกำรบอกเลิกสญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำและคืนสญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ

พร้อมขยำยวนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย ์
 

กลุ่มกจิกำรมสีญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำทีอ่ยู่ในระหว่ำงกำรพจิำรณำยกเลกิกำรบอกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำและคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ
พรอ้มขยำยวนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชย ์ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ดงันี้ 
 

   
  

จ ำนวนสญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 
    ท่ีอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำ 

    (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
     31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
     พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
หน่วยงำนท่ีพิจำรณำ  บริษทัย่อยโดยอ้อม   สญัญำ  สญัญำ 
      

ศำลปกครองชัน้ตน้  บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั  1 1 
    1 1 
      

กำรไฟฟ้ำสว่นภูมภิำค (กฟภ.)  บรษิทั แอ๊ดวำนซ ์คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั  4 4 
  บรษิทั แอ๊ดวำนซ ์อะโกร เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั  1 1 
  บรษิทั อลัไลแอนซ ์คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั  1 1 
  บรษิทั แอ๊ดวำนซ ์ฟำรม์ ทร ีจ ำกดั  1 1 
  บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั  1 1 
  บรษิทั ปรำสำทพรรุง่เรอืง จ ำกดั  1 1 
    9 9 
 

ศำลปกครองชัน้ตน้ 
 

บรษิทัยอ่ยโดยออ้ม - บรษิทั อลัไลแอนซ ์คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 
 

เมื่อวนัที่ 5 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 ผู้บรหิำรของกลุ่มกจิกำรพิจำรณำควำมคบืหน้ำของกำรยื่นหนังสอืต่อกฟภ. ของบรษิัท อลัไล
แอนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั ส ำหรบัสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำจ ำนวน 1 สญัญำ และตดัสนิใจยื่นหนังสอืต่อคณะกรรมกำรก ำกบักจิกำร
พลงังำน (“กกพ.”) เพื่อขอใหม้คี ำสัง่ใหย้กเลกิกำรบอกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำและคนืสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำพรอ้มขยำยวนัก ำหนดจ่ำย
ไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชยใ์หแ้ก่บรษิทัยอ่ยโดยออ้มดงักล่ำว 
 

เมื่อวนัที่ 22 มนีำคม พ.ศ. 2561 ผู้บรหิำรของกลุ่มกจิกำรพจิำรณำควำมคบืหน้ำของกำรยื่นหนังสอืของบรษิัท อลัไลแอนซ์ คลีน 
เพำเวอร ์จ ำกดั ต่อ กกพ. ส ำหรบัสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำจ ำนวน 1 สญัญำ และตดัสนิใจยื่นค ำฟ้องต่อศำลปกครองชัน้ตน้เพื่อขอใหม้คี ำ
พพิำกษำหรอืค ำสัง่ใหย้กเลกิกำรบอกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำและคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำพรอ้มขยำยวนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบ
เชงิพำณิชยต์ำมสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำใหแ้ก่บรษิทัยอ่ยโดยออ้มดงักล่ำว 
 

นอกจำกนี้ เมื่อวนัที ่3 เมษำยน พ.ศ. 2562 บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั ไดส้่งหนังสอืถงึ กฟภ. เพื่อขอเจรจำตกลงระงบั
ขอ้พพิำทตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ โดย กฟภ.ไดม้หีนังสอืตอบกลบัเพื่อแจง้เงื่อนไขและหลกัเกณฑ์กำรเจรจำ ทัง้นี้บรษิทัย่อยโดย
ออ้มดงักล่ำวไดป้ฏบิตัติำมเงือ่นไขและหลกัเกณฑด์งักล่ำวและปัจจุบนัอยูใ่นระหวำ่งกำรเจรจำรว่มกนั 
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กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั บรษิทั อลัไลแอนซ์ 
คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ฟำรม์ ทร ีจ ำกดั บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั และบรษิทั ปรำสำทพรรุ่งเรอืง 
จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที ่14 มนีำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกจิกำรยื่นค ำเสนอขอ้พพิำทต่อคณะอนุญำโตตุลำกำรเพื่อขอใหม้คี ำชีข้ำดให ้กฟภ. ยกเลกิกำร
บอกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำและคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำพรอ้มขยำยวนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชยใ์หแ้ก่บรษิทัย่อยโดย
ออ้มดงักล่ำวจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 8 สญัญำ (8 คด)ี ต่อมำเมื่อวนัที ่29 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 บรษิทัยอ่ยโดยออ้มไดร้บัค ำชีข้ำดของคณะ
อนุญำโตตุลำกำรลงวนัที ่21 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 จ ำนวน 4 สญัญำ (4 คด)ี คอื บรษิทั แอ๊ดวำนซ ์คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั จ ำนวน 2 คด ี
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั จ ำนวน 1 คด ีและบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ฟำรม์ ทร ีจ ำกดั จ ำนวน 1 คด ีและเมื่อวนัที ่
26 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยโดยออ้มไดร้บัค ำชีข้ำดของคณะอนุญำโตตุลำกำรลงวนัที ่19 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 อกีจ ำนวน  
4 สญัญำ (4 คด)ี คอื บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั จ ำนวน 1 คด ีบรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั จ ำนวน 1 คด ี
บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั จ ำนวน 1 คด ีและบรษิทั ปรำสำทพรรุ่งเรอืง จ ำกดั จ ำนวน 1 คด ีซึ่งทัง้ 8 คดดีงักล่ำวคณะ
อนุญำโตตุลำกำรชี้ขำดควำมสรุปว่ำให้ กฟภ. คนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำในรูปแบบ FiT พร้อมขยำยวนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบ 
เชงิพำณิชยใ์หแ้ก่บรษิทัยอ่ยโดยออ้มทัง้ 8 สญัญำ โดยในเดอืนกรกฎำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัยอ่ยโดยออ้มทัง้หมดไดส้่งหนงัสอืแจง้ให ้
กฟภ. ปฏบิตัติำมค ำชีข้ำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร  
 
ปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งกำรประชุมรว่มกนักบั กฟภ. เกีย่วกบัรำยละเอยีดของกำรปฏบิตัติำมค ำชีข้ำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร 
 
บรษิทัยอ่ยโดยออ้ม - บรษิทั แอ๊ดวำนซ ์คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที ่7 กรกฎำคม พ.ศ. 2559 กฟภ. แจง้บรษิทัย่อยโดยออ้มว่ำมเีหตุสุดวสิยัเกดิขึน้กบัโครงกำรตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ
จรงิและตกลงทีจ่ะคนืสญัญำใหแ้ก่บรษิทัยอ่ยโดยออ้มดงักล่ำว 
 
เมื่อวนัที่ 8 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 กฟภ. แจ้งบริษัทย่อยโดยอ้อมว่ำได้ส่งเรื่องที่บริษัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวขอให้ กฟภ. 
ด ำเนินกำรยกเลกิกำรบอกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำและคนืสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำพรอ้มขยำยวนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชย์
ส ำหรบัสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำจ ำนวน 1 สญัญำให ้กกพ. พจิำรณำต่อไป 
 
เมื่อวนัที ่31 สงิหำคม พ.ศ. 2561 กกพ. มหีนังสอืแจง้บรษิทัย่อยโดยอ้อมว่ำ กกพ. ไดแ้จง้ไปยงั กฟภ. แลว้ว่ำกำรคนืสญัญำ 
ซื้อขำยไฟฟ้ำเป็นกำรด ำเนินกำรระหว่ำงคู่สญัญำ ซึ่ง กฟภ. ต้องเจรจำตกลงกบับรษิทัย่อยโดยอ้อมโดยตรงเกี่ยวกบัเงื่อนไข
รำยละเอยีดกำรคนืสญัญำและกำรขยำยก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชย ์
 
เมือ่วนัที ่13 กนัยำยน พ.ศ. 2561 กฟภ. แจง้เป็นหนงัสอืมำยงับรษิทัยอ่ยโดยออ้มเพือ่นดัหมำยเจรจำ 
 
เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 กฟภ. ได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัทย่อยโดยอ้อมด ำเนินกำรจัดส่งหนังสือแจ้งก ำหนด 
วนัเริม่ตน้ซื้อขำยไฟฟ้ำ และจดัส่งขอ้เสนอเรื่องรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในส่วนทีบ่รษิทัย่อยโดยออ้มประสงคจ์ะขอเปลีย่นจำก Adder 
เป็น FiT เพือ่ กฟภ. จะไดด้ ำเนินกำรแจง้ กกพ. เพือ่ขอควำมเหน็ชอบเพือ่จดัท ำสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำต่อไป 
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เมือ่วนัที ่15 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2562 บรษิทัยอ่ยโดยออ้มไดส้ง่หนงัสอืแจง้ก ำหนดวนัเริม่ตน้ซือ้ขำยไฟฟ้ำและขอ้เสนอเรื่องรำคำ
รบัซื้อไฟฟ้ำในส่วนทีบ่รษิทัประสงค์ขอเปลี่ยนจำก Adder เป็น FiT ต่อ กฟภ. เพื่อให้ กฟภ. พจิำรณำและด ำเนินกำรในส่วน 
ทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
 
เมื่อวนัที่ 26 มนีำคม พ.ศ. 2562 กฟภ. ได้มีหนังสอืแจ้งให้บรษิัทย่อยโดยอ้อมจดัส่งแผนกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ  
เพือ่น ำส่ง กกพ. พจิำรณำควำมเหน็ชอบก่อนลงนำมสญัญำต่อไป 
 
เมือ่วนัที ่23 เมษำยน พ.ศ. 2562 บรษิทัยอ่ยโดยออ้มไดจ้ดัสง่แผนกำรด ำเนินกำรก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำใหก้บั กฟภ. เพือ่พจิำรณำก่อน
ลงนำมสญัญำต่อไป 
 
เมื่อวนัที่ 2 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 กฟภ. และบรษิทัย่อยโดยอ้อมได้ประชุมร่วมกนัเกี่ยวกบัร่ำงสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำฉบบัที ่
กฟภ. จะคนืใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยออ้ม หลงัจำกนัน้เมือ่วนัที ่11 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 กฟภ. ไดส้่งรำ่งสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำมำให้
บรษิทัย่อยโดยอ้อมพจิำรณำ โดยเป็นสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำแบบ FiT ตำมประกำศ FiT ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งบรษิทัย่อยโดยออ้มได้
แจง้ตอบกลบัว่ำเหน็ชอบร่ำงสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำดงักล่ำว และเมื่อวนัที ่1 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 กฟภ. ไดส้่งร่ำงสญัญำซื้อขำย
ไฟฟ้ำมำใหบ้รษิทัยอ่ยโดยออ้มพจิำรณำอกีครัง้ 
 
วนัที ่5 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยโดยออ้มไดร้บัร่ำงสญัญำดงักล่ำวจำก กฟภ. และไดต้รวจสอบร่ำงสญัญำฯ เรยีบรอ้ยแลว้ 
และไดจ้ดัท ำหนงัสอืตอบกลบัเหน็ชอบรำ่งสญัญำฯ ฉบบัดงักล่ำว โดยยืน่ต่อ กฟภ. แลว้ในวนัที ่8 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที่ 7 สงิหำคม พ.ศ. 2562 กฟภ. ได้ส่งหนังสอืแจง้มำยงับรษิทัย่อยโดยอ้อมว่ำยนืยนัร่ำงสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำที่จะคนื
ใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยออ้มว่ำเป็นสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำแบบ FiT ตำมประกำศ FiT ปี พ.ศ. 2558 มรีำยละเอยีดตำมร่ำงสญัญำซื้อ
ขำยไฟฟ้ำทีแ่นบมำพรอ้มหนงัสอืแจง้ดงักล่ำวซึง่เป็นฉบบัที ่กฟภ. และบรษิทัยอ่ยโดยออ้มเหน็ชอบรว่มกนั 
 
ปัจจุบนัอยูใ่นขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรของกฟภ.ในกำรคนืสญัญำใหแ้ก่บรษิทัยอ่ยโดยออ้ม 

 

37 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
37.1 กำรเรียกช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมเติม 

 
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัของบรษิทัย่อยโดยออ้มจ ำนวน 11 แห่ง มมีตเิหน็ชอบใหบ้รษิทัย่อยโดยออ้มจ ำนวน 11 แห่งเรยีก
ช ำระคำ่หุน้เพิม่เตมิจำกบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดัซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยโดยตรง คดิเป็นจ ำนวนเงนิรวม 106,721,990 บำท 
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37.2 กำรจ่ำยเงินปันผลซ่ึงได้รบัอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

 
บรษิทั 

 
จ่ำยปันผลระหวำ่งกำลจำก 

 
อตัรำกำรจ่ำยปันผล 

(บำท/หุน้) 
จ ำนวนเงนิ 

(บำท) 
วนัก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่ี

สทิธไิดร้บัเงนิปันผล 
วนัก ำหนดจ่ำยเงนิปันผล

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
บรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) ก ำไรสะสม ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 0.03  305,279,999 2 มถิุนำยน พ.ศ. 2563  15 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 

 
 

บรษิทัยอ่ย 
 

จ่ำยปันผลระหวำ่งกำลจำก 
 

อตัรำกำรจ่ำยปันผล 
(บำท/หุน้) 

จ ำนวนเงนิ 
(บำท) 

วนัจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
 

จดัสรรจำกก ำไรสุทธเิป็น
ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

(บำท) 
โดยตรง 
บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั ก ำไรสะสม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 
0.35  315,000,000 28 เมษำยน พ.ศ. 2563  45,787,000 

โดยออ้ม 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั ก ำไรสะสม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 0.20  33,635,000 14 เมษำยน พ.ศ. 2563  3,350,000 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั ก ำไรสะสม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 0.10  9,550,450 16 เมษำยน พ.ศ. 2563  10,064,000 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั ก ำไรสะสม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 0.29  42,441,500 20 เมษำยน พ.ศ. 2563  10,308,000 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชยี จ ำกดั ก ำไรสะสม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 0.99  68,359,500 9 เมษำยน พ.ศ. 2563  3,766,000 
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