
บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี� จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

 

เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี� จํากดั (มหาชน) 
 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และ

ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี� จํากดั (มหาชน) ซึ�งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวม

และงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ 

สาํหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ�นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของ

เฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสําหรบังวดหกเดอืนสิ�นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบ
ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ�งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและ

ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี�ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที� 34 เรื�อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้

เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี�ยวกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน

ของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญช ี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ�งส่วนใหญ่เป็น

ผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื�น การสอบทานนี�มขีอบเขตจํากดักว่าการตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื�อมั �นว่าจะพบเรื�องที�มนีัยสําคญัทั �งหมดซึ�งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ 

ดงันั �นขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลที�สอบทานได ้ 

 

ข้อสรปุ 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ�งที�เป็นเหตุให้เชื�อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทําขึ�นตาม

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที� 34 เรื�อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

 

 
 

 

 

กฤษณ์  ชชัวาลวงศ ์

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 5016 

กรุงเทพมหานคร 

10 สงิหาคม พ.ศ. 2563 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์� จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

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

30  มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30  มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สนิทรพัย์

สนิทรพัยห์มนุเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 276,712,683           71,920,411          126,358,721           13,881,505           

เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�ตดิภาระคํ�าประกนั

ที�ถงึกําหนดไถ่ถอนภายในหนึ�งปี 10 -                      250,265,060         -                      -                     

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น 4,8 831,026,327           819,986,032         2,272,989              1,217,120             

ลกูหนี�สญัญาเช่าการเงนิ 

ที�ถงึกําหนดรบัชาํระภายในหนึ�งปี (สทุธ)ิ 9 100,561,004           96,169,495          -                      -                     

สนิคา้คงเหลอื 319,837,704           185,213,817         -                      -                     

ภาษมีลูค่าเพิ�ม (สทุธ)ิ 12,405,810            11,058,924          3,055,543              4,744,431             

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิระยะสั �น 4,204,839              -                    -                      -                     

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 1,544,748,367        1,434,613,739      131,687,253           19,843,056           

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�ตดิภาระคํ�าประกนั 10 258,683,500           248,378,851         -                      -                     

ลกูหนี�สญัญาเช่าการเงนิ (สทุธ)ิ 9 3,213,560,005        3,197,149,598      -                      -                     

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

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน (สทุธ)ิ 12 144,851,100           124,188,475         -                      -                     

ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ (สทุธ)ิ 13 8,075,107,879        8,059,367,762      71,514,686            1,241,660             

เงนิจา่ยล่วงหน้าค่าก่อสรา้งและซื�อสนิทรพัยถ์าวร 117,031,392           153,178,428         59,500                  -                     

สทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทาน (สทุธ)ิ 14 1,319,934,764        811,668,380         -                      -                     

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สทุธ)ิ 4,15 29,446,320            -                    1,326,576              -                     

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (สทุธ)ิ 16 46,293,195            48,284,366          2,106,366              2,179,000             

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 17 48,191,611            56,055,686          210,372                 203,383               

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น 4,18 41,205,932            12,291,714          865,972                 257,005               

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 13,294,305,698       12,710,563,260     9,076,083,452        8,843,881,028       

รวมสนิทรพัย์ 14,839,054,065       14,145,176,999     9,207,770,705        8,863,724,084       

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 12 ถงึ 60 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  ___________________________________     กรรมการ  ___________________________________
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บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์� จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

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

30  มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30  มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สนิและสว่นของเจา้ของ

หนี�สนิหมนุเวยีน

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 19 196,200,000           227,400,011         -                      -                     

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 4,20 256,514,949           249,419,046         10,340,433            9,712,733             

สว่นที�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปีของ

- หนี�สนิตามสญัญาเช่า (สทุธ)ิ 4,22 998,085                 390,720              305,638                 -                     

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (สทุธ)ิ 23 551,925,626           856,178,343         -                      -                     

ภาษมีลูค่าเพิ�ม (สทุธ)ิ 30,231,870            30,729,209          -                      -                     

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 11,592,487            1,199,203            -                      -                     

หนี�สนิอนุพนัธท์างการเงนิระยะสั �น 5,478,813              -                    -                      -                     

หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 34,106,213            7,895,600            29,767,661            4,002,778             

รวมหนี�สนิหมนุเวยีน 1,087,048,043        1,373,212,132      40,413,732            13,715,511           

หนี�สนิไมห่มนุเวยีน

ประมาณการค่าซ่อมบาํรงุโรงไฟฟ้า

ตามสญัญาสมัปทาน 21 29,171,414            25,220,655          -                      -                     

หนี�สนิตามสญัญาเช่า (สทุธ)ิ 4,22 17,276,468            166,684              1,033,975              -                     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (สทุธ)ิ 23 2,310,009,906        1,911,321,338      -                      -                     

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 17 60,294,985            38,538,366          -                      -                     

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24 4,141,727              3,678,205            1,051,862              1,016,915             

รวมหนี�สนิไมห่มนุเวยีน 2,420,894,500        1,978,925,248      2,085,837              1,016,915             

รวมหนี�สนิ 3,507,942,543        3,352,137,380      42,499,569            14,732,426           

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 12 ถงึ 60 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์� จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

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

30  มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30  มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สนิและสว่นของเจา้ของ (ต่อ) 

สว่นของเจา้ของ

ทุนเรอืนหุน้ 25

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 10,975,999,960 หุน้

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

ทุนที�ออกและชาํระเตม็มลูค่าแลว้

หุน้สามญั 10,175,999,960 หุน้

มลูค่าที�ชาํระแลว้หุน้ละ 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       

กําไร(ขาดทุน)สะสม

- ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 2,369,991,525        1,831,919,622      181,264,178           (135,015,300)         

สว่นตํ�ากวา่ทุนจากการรวมธรุกจิ

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

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 11,331,111,522       10,793,039,619     9,165,271,136        8,848,991,658       

รวมสว่นของเจา้ของ 11,331,111,522       10,793,039,619     9,165,271,136        8,848,991,658       

รวมหนี�สนิและสว่นของเจา้ของ 14,839,054,065       14,145,176,999     9,207,770,705        8,863,724,084       

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 12 ถงึ 60 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์� จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

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

30  มิถนุายน 30  มิถนุายน 30  มิถนุายน 30  มิถนุายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,139,522,473        1,145,802,473        18,120,000            18,120,000            

รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงนิ

ภายใตส้ญัญาซื�อขายไฟฟ้า 102,817,869           103,204,588           -                      -                      

รายไดค้่าก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน 398,076,401           68,517,740            -                      -                      

ตน้ทุนขายและบรกิาร (796,287,318)          (828,866,258)          (13,217,693)            (15,099,837)            

ตน้ทุนค่าก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน (398,076,401)          (68,517,740)            -                      -                      

กาํไรขั �นต้น 446,053,024           420,140,803           4,902,307              3,020,163              

กําไร(ขาดทุน)สทุธจิากอตัราแลกเปลี�ยน (58,647,363)            (47,637,624)            -                      (35,244)                 

รายไดเ้งนิปันผลจากบรษิทัยอ่ย -                      -                      89,999,998            -                      

รายไดอ้ื�น 863,612                 11,038,803            75,480                  16,855                  

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 388,269,273           383,541,982           94,977,785            3,001,774              

ขาดทุนสทุธจิากสญัญาซื�อขายเงนิตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า (50,813,619)            -                      -                      -                      

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (77,150,978)            (71,784,495)            (9,807,470)             (3,685,031)             

ตน้ทุนทางการเงนิ (25,071,497)            (108,823,409)          (15,672)                 (28,831,735)            

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 235,233,179           202,934,078           85,154,643            (29,514,992)            

รายไดภ้าษเีงนิได้ 14,568,745            6,324,240              3,494                    795,534                 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบังวด 249,801,924           209,258,318           85,158,137            (28,719,458)            

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 249,801,924           209,258,318           85,158,137            (28,719,458)            

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)

สว่นที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 249,801,924           209,258,318           85,158,137            (28,719,458)            

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม -                      -                      -                      -                      

249,801,924           209,258,318           85,158,137            (28,719,458)            

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

สว่นที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 249,801,924           209,258,318           85,158,137            (28,719,458)            

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม -                      -                      -                      -                      

249,801,924           209,258,318           85,158,137            (28,719,458)            

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั �นพื�นฐาน (บาทต่อหุน้) 32 0.02                     0.02                     0.01                     (0.00)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 12 ถงึ 60 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์� จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

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

30  มิถนุายน 30  มิถนุายน 30  มิถนุายน 30  มิถนุายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 28 2,255,179,248        2,256,260,186        36,240,000            36,243,000            

รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงนิ

ภายใตส้ญัญาซื�อขายไฟฟ้า 9 203,713,892           205,530,661           -                      -                      

รายไดค้่าก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน 529,374,415           68,517,740            -                      -                      

ตน้ทุนขายและบรกิาร 28 (1,584,976,209)       (1,687,203,676)       (27,305,826)            (27,409,226)            

ตน้ทุนค่าก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน (529,374,415)          (68,517,740)            -                      -                      

กาํไรขั �นต้น 873,916,931           774,587,171           8,934,174              8,833,774              

กําไร(ขาดทุน)สทุธจิากอตัราแลกเปลี�ยน 53,535,991            (75,962,243)            -                      14,387                  

รายไดเ้งนิปันผลจากบรษิทัยอ่ย 33 ข) -                      -                      635,034,998           -                      

รายไดอ้ื�น 29 173,860,238           25,172,822            79,987                  25,250                  

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,101,313,160        723,797,750           644,049,159           8,873,411              

ขาดทุนสทุธจิากสญัญาซื�อขายเงนิตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า 34.3 (1,273,974)             -                      -                      -                      

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (165,145,506)          (174,551,358)          (22,464,866)            (7,429,533)             

ตน้ทุนทางการเงนิ 30 (51,313,272)            (218,596,888)          (31,997)                 (57,234,345)            

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 883,580,408           330,649,504           621,552,296           (55,790,467)            

รายได(้ค่าใชจ้า่ย)ภาษเีงนิได้ 31 (40,228,698)            11,230,257            6,989                    1,532,720              

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบังวด 843,351,710           341,879,761           621,559,285           (54,257,747)            

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 843,351,710           341,879,761           621,559,285           (54,257,747)            

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)

สว่นที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 843,351,710           341,879,761           621,559,285           (54,257,747)            

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม -                      -                      -                      -                      

843,351,710           341,879,761           621,559,285           (54,257,747)            

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

สว่นที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 843,351,710           341,879,761           621,559,285           (54,257,747)            

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม -                      -                      -                      -                      

843,351,710           341,879,761           621,559,285           (54,257,747)            

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั �นพื�นฐาน (บาทต่อหุน้) 32 0.08                     0.04                     0.06                     (0.01)                    

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 12 ถงึ 60 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์� จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ทุนจดทะเบียน ส่วนตํ�ากว่าทุนจาก รวมส่วน

ที�ออกและชาํระ  ส่วนเกิน กาํไรสะสม การรวมธรุกิจภายใต้ ของผู้เป็นเจ้าของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ เตม็มลูค่าแล้ว  มลูค่าหุ้น - ยงัไม่ได้จดัสรร การควบคมุเดียวกนั ของบริษทัใหญ่ เจ้าของ

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

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                  -               341,879,761       -                        341,879,761         341,879,761       

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

ทุนจดทะเบียน ส่วนตํ�ากว่าทุนจาก รวมส่วน

ที�ออกและชาํระ  ส่วนเกิน กาํไรสะสม การรวมธรุกิจภายใต้ ของผู้เป็นเจ้าของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ เตม็มลูค่าแล้ว  มลูค่าหุ้น - ยงัไม่ได้จดัสรร การควบคมุเดียวกนั ของบริษทัใหญ่ เจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที� 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   

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

เงนิปันผลจา่ย 26 -                  -               (305,279,807)      -                        (305,279,807)        (305,279,807)      

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                  -               843,351,710       -                        843,351,710         843,351,710       

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 5,087,999,980    3,896,006,978 2,369,991,525    (22,886,961)             11,331,111,522     11,331,111,522   

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 12 ถงึ 60 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

7



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์� จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ทุนจดทะเบียน

ที�ออกและชาํระ  ส่วนเกิน กาํไร(ขาดทุน)สะสม รวมส่วน

หมายเหตุ เตม็มลูค่าแล้ว  มลูค่าหุ้น - ยงัไม่ได้จดัสรร ของเจ้าของ

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

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                 -                 (54,257,747)           (54,257,747)        

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

ทุนจดทะเบียน

ที�ออกและชาํระ  ส่วนเกิน กาํไร(ขาดทุน)สะสม รวมส่วน

หมายเหตุ เตม็มลูค่าแล้ว  มลูค่าหุ้น - ยงัไม่ได้จดัสรร ของเจ้าของ

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

เงนิปันผลจา่ย 26 -                 -                 (305,279,807)          (305,279,807)      

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                 -                 621,559,285           621,559,285       

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 5,087,999,980   3,896,006,978   181,264,178           9,165,271,136     

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 12 ถงึ 60 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ยอดคงเหลือต้นงวดวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

ยอดคงเหลือต้นงวดวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

8



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์� จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

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

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ 883,580,408            330,649,504            621,552,296            (55,790,467)            

รายการปรบัปรุง

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไมเ่กดิขึ�นจรงิ

ของลกูหนี�สญัญาเช่าการเงนิ 9 (32,591,808)            76,156,291             -                       -                       

ขาดทุนจากสญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศลว่งหน้า 34.3 1,273,974               -                       -                       -                       

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิคา้คงเหลอืเนื�องจากไฟไหม้ -                       7,995,257               -                       -                       

คา่เสื�อมราคา 13, 15 243,000,920            231,255,084            1,642,149               295,254                 

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 13 13,450,385             3,244,554               -                       -                       

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวรเนื�องจากไฟไหม้ -                       2,601,629               -                       -                       

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยถ์าวรเนื�องจากไฟไหม้ 13 -                       1,455,748               -                       -                       

คา่ตดัจาํหน่าย 14, 16 23,099,202             32,004,668             72,634                   -                       

ประมาณการคา่ซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้าตามขอ้ตกลงสมัปทาน 21 3,950,759               3,930,968               -                       -                       

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 24 463,522                 700,163                 34,947                   204,523                 

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ยโดยตรง 33 ข) -                       -                       (635,034,998)           -                       

ดอกเบี�ยรบั 29 (777,954)                (1,735,696)              (79,987)                  (25,250)                  

กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนชั �วคราว (86,246)                  -                       -                       -                       

ตน้ทุนทางการเงนิ 30

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

- ดอกเบี�ยจ่ายเงนิกูย้มื 45,854,950             156,159,900            -                       843,215                 

- ดอกเบี�ยจ่ายหนี�สนิภายใตส้ญัญาเช่า 417,866                 14,300                   31,997                   -                       

- ตดัจาํหน่ายคา่ใชจ้่ายทางตรงหุน้กูร้อตดัจ่าย -                       7,459,075               -                       7,459,075               

- ตดัจาํหน่ายคา่ใชจ้่ายทางตรงในการกูย้มืรอตดัจ่าย 2,867,583               6,031,558               -                       -                       

- คา่ธรรมเนียมผกูพนัวงเงนิกู้ 2,172,873               -                       -                       -                       

1,186,676,434         906,855,058            (11,780,962)            1,918,405               

การเปลี�ยนแปลงของเงนิทุนหมนุเวยีน

- ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น (11,642,384)            (24,807,731)            (1,053,047)              (3,358,913)              

- ลกูหนี�สญัญาเช่าการเงนิ 11,789,892             14,850,693             -                       -                       

- สนิคา้คงเหลอื (134,623,887)           (102,734,127)           -                       -                       

- ภาษมีลูคา่เพิ�ม (1,844,225)              (9,645,791)              1,688,888               1,755,917               

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น (10,101,749)            (245,005)                185,005                 (257,005)                

- เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น (30,198,982)            50,873,774             (19,025)                  (8,665,170)              

- หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 26,210,613             4,044,585               25,764,883             2,735,793               

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงานก่อนดอกเบี�ยรบั

และภาษเีงนิไดจ้่าย 1,036,265,712         839,191,456            14,785,742             (5,870,973)              

ดอกเบี�ยรบั 864,491                 1,743,909               77,165                   32,825                   

เงนิสดจ่ายภาษเีงนิได้ (2,707,380)              (2,536,742)              (793,972)                (1,014,448)              

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 1,034,422,823         838,398,623            14,068,935             (6,852,596)              

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 12 ถงึ 60 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์� จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

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

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบัสทุธจิากการขายเงนิลงทุนชั �วคราว 86,246                   -                       -                       -                       

เงนิสดรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัยอ่ย -                       -                       -                       700,000                 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิตดิภาระคํ�าประกนั(เพิ�มขึ�น)ลดลง 10 239,960,411            (23,273,736)            -                       -                       

เงนิสดจ่ายเพิ�มทุนในบรษิทัยอ่ยโดยตรง 11 -                       -                       (160,000,000)           -                       

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ย -                       -                       635,034,998            -                       

เงนิสดจ่ายซื�อ

- อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน 12 (20,662,625)            (19,331,000)            -                       -                       

- สนิทรพัยถ์าวร (210,220,768)           (130,117,937)           (71,813,635)            (280,436)                

- สทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทาน (516,555,242)           (68,517,740)            -                       -                       

- โปรแกรมคอมพวิเตอร์ -                       (60,000)                  -                       -                       

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (507,391,978)           (241,300,413)           403,221,363            419,564                 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจ่ายเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 19 (31,200,011)            (9,394,747)              -                       -                       

เงนิสดจ่ายชาํระหนี�สนิภายใตส้ญัญาเช่า (1,740,780)              (187,396)                (148,003)                -                       

ดอกเบี�ยจ่ายหนี�สนิภายใตส้ญัญาเช่า 30 (417,866)                (14,300)                  (31,997)                  -                       

เงนิสดรบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 23 730,000,000            76,083,000             -                       -                       

เงนิสดจ่ายเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 23 (657,567,300)           (464,270,487)           -                       -                       

เงนิสดจ่ายคา่ใชจ้่ายทางตรงในการกูย้มื 23 (10,733,609)            -                       -                       -                       

เงนิสดจ่ายไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบกาํหนด -                       (50,000,000)            -                       (50,000,000)            

เงนิสดจ่ายตน้ทุนทางการเงนิ - ดอกเบี�ยจ่าย (45,945,925)            (207,260,060)           -                       (49,304,658)            

เงนิสดรบัเงนิกูย้มืระยะสั �นจากบรษิทัยอ่ยโดยตรง -                       -                       -                       105,100,000            

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ 20, 26 (304,633,082)           -                       (304,633,082)           -                       

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ (322,238,573)           (655,043,990)           (304,813,082)           5,795,342               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สทุธิ 204,792,272            (57,945,780)            112,477,216            (637,690)                

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

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดยอดคงเหลอืปลายงวด 276,712,683            46,550,444             126,358,721            3,519,418               

รายการที�ไมใ่ช่เงินสด

เจา้หนี�จากการซื�อสนิทรพัยถ์าวร 20 36,137,183             62,274,765             -                       -                       

เงนิประกนัผลงาน 20

- สทิธสิมัปทาน 16,152,329             -                       -                       -                       

- สนิทรพัยถ์าวร 833,646                 318,951                 -                       -                       

16,985,975             318,951                 -                       -                       

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 12 ถงึ 60 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์� จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

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

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การเปลี�ยนแปลงในหนี�สินที�เกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

หนี�สนิตามสญัญาเช่า (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               -                       

 - เพิ�มขึ�นระหวา่งงวด 15 1,215,949               -                       -                       -                       

 - กระแสเงนิสดจ่าย (1,740,780)              (187,396)                (148,003)                -                       

 - ณ วนัที� 30 มถิุนายน 22 18,274,553             747,939                 1,339,613               -                       

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 12 ถงึ 60 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี� จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

12 

 

1 ข้อมูลทั �วไป 

 

บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดั ซึ�งจดทะเบยีนจดัตั �งภายใต้กฎหมายว่าด้วยบรษิัท

มหาชน จํากดั เมื�อวนัที� 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

 

บรษิทัมทีี�อยู่ตามที�ไดจ้ดทะเบยีน เลขที� 140/6 อาคารไอทเีอฟ ทาวเวอร ์ชั �นที� 7 ถนนสลีม แขวงสุรยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 

 

ตามหนังสอืของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ลงวนัที� 13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  

ได้สั �งรบัหุน้สามญัของบรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอ็นเนอร์จี� จํากดั (มหาชน) เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

โดยจดัอยู่ในกลุ่มทรพัยากร/พลงังานและสาธารณูปโภค และใชช้ื�อย่อในการซื�อขายหลกัทรพัย์ว่า “ACE” 

 
เพื�อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่าเป็น “กลุ่มกจิการ” 

 

กลุ่มกจิการดําเนินธุรกจิหลกัในการประกอบกจิการโรงไฟฟ้าทั �งจากเชื�อเพลงิชวีมวล ขยะ ก๊าซธรรมชาต ิและพลงังานแสงอาทติย ์

 

บรษิทัประกอบธุรกจิในการลงทุนในบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี� จํากดั โดยการลงทุนรอ้ยละ 100 และบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั 

ลงทุนในบรษิทัย่อยอกีจํานวน 16 บรษิทั ตามรายละเอยีดในหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิขอ้ 11 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้รบัการอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัท เมื�อวนัที� 10 สิงหาคม  

พ.ศ. 2563 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลที�นําเสนอนี�ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัทําขึ�นตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที� 34 เรื�อง การรายงาน

ทางการเงินระหว่างกาล และข้อกําหนดเพิ�มเติมอื�นเกี�ยวกับรายงานทางการเงินที�ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และ 

ตลาดหลกัทรพัย ์
 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ�นจากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

ฉบบัภาษาไทยที�จดัทําตามกฎหมาย ในกรณีที�มเีนื�อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี� จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบัญชีที�ใช้ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที�ใช้ในการจดัทํา 

งบการเงนิสาํหรบังวดปีบญัชสีิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรื�องที�อธบิายในหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิขอ้ 4 

 

4 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั 

 

กลุ่มกจิการไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวกบัเครื�องมอืทางการเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และที�เกี�ยวกบัสญัญาเช่า 

(TFRS 16) โดยปรบัปรุงยอ้นหลงัตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 แต่กลุ่มกิจการไม่ไดท้ําการปรบัปรุงย้อนหลงังบการเงนิที�แสดง

เปรยีบเทียบสําหรบัรอบระยะเวลาบัญชี พ.ศ. 2562 ซึ�งเป็นแนวทางที�สามารถกระทําได้ตามข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงนิฉบับดงักล่าว ทั �งนี�กลุ่มกิจการได้ทําการปรบัปรุงรายการและจดัประเภทรายการใหม่ตามข้อกําหนดของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ในยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 
การปรบัปรุงรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงนิจากการปรบัใชก้ลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี�ยวกบัเครื�องมอื

ทางการเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และมาตรฐานเรื�องสญัญาเช่า (TFRS 16) เป็นครั �งแรกมดีงันี� 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 

 ตามที�รายงานไว้เดิม 

 TAS 32 และ TFRS 9 

รายการปรบัปรงุ 

และการจดัประเภท 

รายการใหม ่

TFRS 16 

รายการปรบัปรงุ 

และการจดัประเภท 

รายการใหม ่

 ณ วนัที� 1 มกราคม 

 พ.ศ. 2563 

ตามที�ปรบัปรงุใหม ่

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัย ์     
     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สุทธ)ิ -       -       29,121,737 29,121,737 
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 819,986,032 -       (515,552) 819,470,480 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 12,291,714 -       (11,027,857) 1,263,857 
     

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ     
     

หนี�สินหมุนเวียน     

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 249,419,046 -       (663,652) 248,755,394 
     

หนี�สินไม่หมุนเวียน     

หนี�สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ (สุทธ)ิ 557,404 -       (557,404) -       
หนี�สนิตามสญัญาเช่า (สุทธ)ิ -       -       18,799,384 18,799,384 
     

ส่วนของเจ้าของ     

กําไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,831,919,622 -       -       1,831,919,622 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 

 ตามที�รายงานไว้เดิม 

 TAS 32 และ TFRS 9 

รายการปรบัปรงุ 

และการจดัประเภท 

รายการใหม ่

 TFRS 16 

 รายการปรบัปรงุ 

 และการจดัประเภท 

 รายการใหม ่

 ณ วนัที� 1 มกราคม 

 พ.ศ. 2563 

ตามที�ปรบัปรงุใหม ่

 บาท บาท บาท บาท 

     

สินทรพัย ์     
     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สุทธ)ิ -       -       1,487,616 1,487,616 
     

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ     

     

หนี�สินไม่หมุนเวียน     
หนี�สนิตามสญัญาเช่า (สุทธ)ิ -       -       1,487,616 1,487,616 
     

ส่วนของเจ้าของ     
กําไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (135,015,300) -       -       (135,015,300) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี�ยวกบัเครื�องมือทางการเงิน (TAS 32 และ TFRS 9) 

 

กลุ่มกจิการไดนํ้ากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี�ยวกบัเครื�องมอืทางการเงนิมาถอืปฏิบตัิตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

โดยใช้วิธีรบัรู้ผลกระทบสะสมจากการปรบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับนี�เป็นรายการปรบัปรุงกับกําไรสะสมต้นงวด 

(modified retrospective) 

 

การนํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่เกี�ยวกบัเครื�องมอืทางการเงนิมาถือปฏิบตัิมผีลกระทบต่อวธิีปฏิบตัิทางบญัช ี

ของกลุ่มบรษิทัที�เป็นสาระสาํคญัในเรื�องดงัต่อไปนี� 

 

การจดัประเภทและการวดัมลูค่า 
 

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (วนัที�ถอืปฏบิตัิครั �งแรก) ผูบ้รหิารของกลุ่มกิจการไดป้ระเมนิโมเดลธุรกจิ (Business model) ที�ใชใ้นการ

บรหิารสนิทรพัย์และหนี�สนิทางการเงนิของกลุ่มกจิการ และจดัประเภทรายการสนิทรพัย์และหนี�สนิทางการเงนิ เป็นสนิทรพัย์และหนี�สนิ

ทางการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายยกเวน้อนุพนัธท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 

 

สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายมมีลูค่าใกลเ้คยีงมลูค่ายุตธิรรม ยกเวน้เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ซึ�งมมีลูค่ายุตธิรรมใกล้เคยีงกบัที�เคยเปิดเผยไวใ้นงบการเงนิของรอบปีบญัชสีิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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อนุพนัธท์างการเงนิ 
 

อนุพนัธ์ทางการเงนิรบัรูเ้ริ�มแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�กลุ่มกิจการเข้าทําสญัญาอนุพนัธ์ และวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน โดยกลุ่มกจิการรบัรูก้ารเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของอนุพนัธไ์ปยงักําไรหรอืขาดทุนอื�น  

 

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการไม่ไดร้บัรูก้ารเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของอนุพนัธ์ทางการเงนิเนื�องจากผลกระทบ
ดงักล่าวไม่มสีาระสาํคญัต่อขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

การดอ้ยค่า 
 
ขอ้กําหนดทางบญัชใีหม่เกี�ยวกบัการรบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ทําใหก้ลุ่มกจิการต้องพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติที�

คาดว่าจะเกดิขึ�น ณ วนัที�รบัรูเ้ริ�มแรกและในรอบระยะเวลาบญัชถีดัไป ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการใชว้ธิกีารอย่างง่ายใน

การพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นของลูกหนี�การคา้ในขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

โดยใช้วิธีรบัรู้ผลกระทบสะสมจากการปรบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับนี�เป็นรายการปรบัปรุงกับกําไรสะสมต้นงวด 

(modified retrospective) ซึ�งการปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไม่มผีลกระทบที�มสีาระสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 16 เรื�อง สญัญาเช่า 

 

กลุ่มกิจการไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 16 เรื�อง สญัญาเช่า มาถอืปฏบิตัิใชเ้ป็นครั �งแรกโดย ณ วนัที� 1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการรบัรูผ้ลกระทบสะสมโดยการปรบัปรุงยอดยกมาของกําไรสะสม (modified retrospective) จากการประเมนิผล

กระทบผูบ้รหิารพบว่ากลุ่มกจิการไดร้บัผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�มสีาระสําคญัจากการรบัรูห้นี�สนิตามสญัญา

เช่าเกี�ยวกบัสญัญาเช่าที�ดนิ อาคาร เครื�องจกัรและยานพาหนะ ซึ�งเคยจดัประเภทเป็น “สญัญาเช่าดําเนินงาน” ภายใต้หลกัการของ
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 17 เรื�อง สญัญาเช่า โดยกลุ่มกจิการรบัรูร้ายการต่อไปนี� ณ วนัเริ�มใชม้าตรฐาน 

 

วธิผี่อนปรนในทางปฏบิตัทิี �กลุ่มกจิการเลอืกใช ้
 

ในการนํา TFRS 16 มาถอืปฏบิตัเิป็นครั �งแรกนั �นกบัสญัญาเช่าที�กจิการมอียู่ก่อนวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดเ้ลอืกใชว้ธิี

ผ่อนปรนในทางปฏบิตัติามมาตรฐานดงันี� 

 

- ไม่รวมสญัญาเช่าที�อายุสญัญาเช่าสิ�นสุดภายใน 12 เดอืนนับจากวนัที�นํามาปฏบิตัใิชค้รั �งแรก 

- ใช้อตัราคิดลดอัตราเดียวสําหรบักลุ่มสญัญาเช่าที�มีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างสมเหตุสมผล (เช่น สญัญาที�มีอายุสญัญาเช่า 

ที�เหลอือยู่ใกลเ้คยีงกนัสาํหรบัประเภทของสนิทรพัยอ์า้งองิที�คลา้ยคลงึกนัซึ�งมสีภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิคลา้ยคลงึกนั) 

-  เลือกที�จะไม่พิจารณาใหม่ว่าสญัญาต่าง ๆ เข้าเงื�อนไขของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 หรือไม่ โดยยึดตามการพิจารณาของ

มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม คือ TAS 17 และ TFRIC 4 เรื�อง การประเมินว่าข้อตกลง

ประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม ่



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี� จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

16 

 

ตารางต่อไปนี�แสดงความแตกต่างของภาระตามสญัญาเช่าดําเนินงานที�เปิดเผยตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที� 17 เรื�อง สญัญาเช่า  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กบัหนี�สนิตามสญัญาเช่าที�รบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

  ข้อมูลทางการเงินรวม  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  บาท  บาท 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดําเนินงานที�เปิดเผย 

   ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 68,329,718 14,157,350 

หกั  สญัญาพจิารณาเป็นสญัญาบรกิาร (34,072,705) (7,162,225) 

หกั  รายการปรบัปรุงที�เกี�ยวขอ้งกบัการต่อสญัญาและ   
        ยกเลกิสญัญา (5,264,636) (5,345,125) 

 28,992,377 1,650,000 

หกั  ดอกเบี�ยจ่ายรอตดับญัช ี (10,750,397) (162,384) 

หนี�สนิตามสญัญาเชา่เพิ�มขึ�นจากการนํามาตรฐาน    
     การรายงานทางการเงนิฉบบัที� 16 มาปฏบิตัใิช ้ 18,241,980 1,487,616 

หนี�สนิสญัญาเช่าการเงนิ (สุทธ)ิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 557,404 -       

หนี�สนิตามสญัญาเชา่ (สุทธ)ิ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 18,799,384 1,487,616 
   

ประกอบดว้ย   

หนี�สนิตามสญัญาเชา่ส่วนที�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี (สุทธ)ิ 1,352,293 298,869 

หนี�สนิตามสญัญาเชา่ระยะยาว (สุทธ)ิ 17,447,091 1,188,747 

 18,799,384 1,487,616 
 

- หนี�สนิตามสญัญาเช่าในขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการจํานวน 18,799,384 บาท และ 1,487,616 บาท 
ตามลําดบั รบัรูต้ามภาระผูกพนัของค่าเช่าคดิลดด้วยอตัราดอกเบี�ยเงนิกู้ยมืส่วนเพิ�มของผู้เช่า ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

จํานวน 18,241,980 บาท ปรบัปรุงดว้ยหนี�สนิตามสญัญาเช่าการเงนิที�เคยรบัรูใ้นงบการเงนิรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

จํานวน 557,404 บาท โดยอตัราดอกเบี�ยเงนิกู้ยมืส่วนเพิ�มดงักล่าวของกลุ่มกิจการและบรษิัทที�นํามาคํานวณหนี�สนิตามสญัญา

เช่าอยู่ที�รอ้ยละ 4.525  
- สนิทรพัย์สทิธกิารใชใ้นขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการจํานวน 29,121,737 บาท และ 1,487,616 บาท 

ตามลําดบั รบัรูเ้ท่ากบัมูลค่าหนี�สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ปรบัปรุงดว้ยค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและค่าเช่าคา้งจ่าย 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ในขอ้มลูทางการเงนิรวมที�เคยรบัรูข้องสญัญา จํานวน 11,543,409 บาท และ 663,652 บาท ตามลําดบั 
 

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 สนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้บ่งตามประเภทของสนิทรพัยไ์ดด้งันี� 
 

  ข้อมูลทางการเงินรวม  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  บาท  บาท 

   

ที�ดนิเช่า 24,007,254 -       
อาคาร 5,114,483 1,487,616 

 29,121,737 1,487,616 
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การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

สญัญาเช่า 
 
กรณีที�กลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า กลุ่มกจิการรบัรู้สนิทรพัย์สทิธกิารใชแ้ละหนี�สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที�สญัญาเช่าเริ�มมผีล จํานวนเงนิที�

ตอ้งจ่ายตามสญัญาจะปันส่วนระหว่างหนี�สนิและดอกเบี�ยจ่าย ซึ�งดอกเบี�ยจ่ายจะบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุนตลอดอายุสญัญาเช่าเพื�อทํา

ใหอ้ตัราดอกเบี�ยแต่ละงวดเป็นอตัราคงที�สําหรบัยอดคงเหลอืของหนี�สนิที�เหลอือยู่ สนิทรพัย์สทิธกิารใชว้ดัมูลค่าโดยใชร้าคาทุน ซึ�งเป็น

มูลค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิที�ต้องจ่ายชําระตามสญัญาเช่า สนิทรพัย์สทิธกิารใช้จะตดัค่าเสื�อมราคาตลอดอายุการใชง้านของสนิทรพัย์
หรอือายุของสญัญาเช่าแลว้แต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า 

 

หนี�สนิตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิที�ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าซึ�งคดิลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยตามนัยของหนี�สนิ
สญัญาเช่าหากอตัรานั �นสามารถกําหนดได ้แต่หากอตัรานั �นไม่สามารถกําหนดได ้กลุ่มกจิการจะใชอ้ตัราดอกเบี�ยเงนิกูย้มืส่วนเพิ�มของ

กลุ่มกจิการ 

 
จํานวนเงนิที�ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าที�มอีายุสญัญาระยะสั �นหรอืสญัญาซึ�งสนิทรพัย์อ้างอิงมมีูลค่าตํ�า (low-value assets) จะรบัรู้เป็น

ค่าใชจ้่ายในกําไรหรอืขาดทุน โดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่านั �น 

 

สนิทรพัยท์างการเงนิ 
 
การจดัประเภทและการวดัมลูค่าเริ�มแรก 

 
กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี� 

 สนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื�น (FVOCI) 

 สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย (Amortised cost) 

 

กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัย์ทางการเงนิในวนัซื�อขายดว้ยมูลค่ายุตธิรรม บวกดว้ยต้นทุนการทํารายการซึ�งเกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า
ซึ�งสนิทรพัย์ทางการเงนิ ยกเว้นสนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน ซึ�งกลุ่มกิจการจะรบัรู้ต้นทุนการทํา

รายการในกําไรหรอืขาดทุน 

 
กลุ่มกิจการพจิารณาลกัษณะของกระแสเงนิสดโดยรวมของสนิทรพัย์ทางการเงนิซึ�งมอีนุพนัธ์แฝง (Embedded derivatives) เพื�อพจิารณา

ว่าเขา้เงื�อนไขการจ่ายชาํระดว้ยเงนิตน้และดอกเบี�ยหรอืไม่ 

 

การดอ้ยค่า 

 

ตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการต้องพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น โดยรวมการคาดการณ์

เหตุการณ์ในอนาคต (Forward looking) ของสินทรพัย์ทางการเงนิที�เป็นตราสารหนี�ที�วดัมูลค่าด้วยวธิีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นและด้วยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย ซึ�งวธิีการวดัมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่านั �น ขึ�นอยู่กบัว่ามกีารเพิ�มขึ�นของ

ความเสี�ยงดา้นเครดติของสนิทรพัย์หรอืไม่ ยกเวน้การดอ้ยค่าของลูกหนี�การคา้ ซึ�งกลุ่มกจิการเลอืกใชว้ธิกีารอย่างง่ายในการพจิารณา

รบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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อนุพนัธท์างการเงนิ 
 

อนุพันธ์ทางการเงนิรบัรู้เริ�มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�กลุ่มกิจการเข้าทําสญัญาอนุพนัธ์ และวดัมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่า

ยุตธิรรม ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน โดยกลุ่มกจิการรบัรูก้ารเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของอนุพนัธ์ไปยงักําไรหรอืขาดทุนอื�น 

 

หนี�สนิทางการเงนิ - สญัญาคํ�าประกนัทางการเงนิ 
 

กลุ่มกจิการรบัรูส้ญัญาคํ�าประกนัทางการเงนิเป็นหนี�สนิทางการเงนิเมื�อใหก้ารคํ�าประกนัดว้ยมูลค่ายุตธิรรม และวดัมูลค่าในภายหลงั

ดว้ยมลูค่าที�สงูกว่าระหว่าง ก) จํานวนเงนิค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นของสญัญาคํ�าประกนัและ ข) จํานวนเงนิที�รบัรู้

เมื�อเริ�มแรกหกัดว้ยจํานวนเงนิสะสมของรายไดท้ี�รบัรู ้

 

5 การประมาณการ 

 
ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตทิี�มผีลกระทบต่อการนํานโยบาย

การบญัชมีาใช ้และจํานวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลที�เกดิขึ�นจรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 

 
ในการจดัทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บริหารจะใช้ดุลยพินิจที�มีนัยสําคญัมาใช้ในการนํานโยบายการบัญชขีองกลุ่มกิจการ 

และแหล่งที�มาของข้อมูลที�สําคญัของความไม่แน่นอนในประมาณการที�มีอยู่มาใช้เช่นเดียวกับงบการเงนิรวมสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที�  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

6 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 
กลุ่มกจิการแสดงสนิทรพัย์และหนี�สนิทางการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั รวมถงึการแสดงมลูค่ายุตธิรรมและมลูค่า

ตามบัญชขีองสนิทรพัย์และหนี�สนิทางการเงนิในแต่ละประเภทแต่ไม่รวมถึงรายการที�ราคาตามบญัชีที�วดัมูลค่าด้วยวธิีราคาทุนตัด

จําหน่ายใกลเ้คยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม 
 

การวเิคราะหเ์ครื�องมอืทางการเงนิที�วดัมลูค่าและเปิดเผยดว้ยมูลค่ายุตธิรรมจําแนกตามวธิกีารประมาณมลูค่า ความแตกต่างของระดบั

ขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งันี� 

 

 ขอ้มลูระดบัที� 1: ไดแ้ก่ ราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลาดที�มสีภาพคล่องสาํหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี�สนิอย่างเดยีวกนั  

 ขอ้มลูระดบัที� 2: ไดแ้ก่ ขอ้มลูอื�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึ�งรวมอยู่ในขอ้มลูระดบัที� 1 ทั �งที�สามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง    
                      (ไดแ้ก่ ขอ้มลูราคาตลาด) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูที�คาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรบัสนิทรพัยน์ั �นหรอืหนี�สนินั �น 

 ขอ้มลูระดบัที� 3: ไดแ้ก่ ขอ้มลูสาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี�สนิซึ�งไม่ไดม้าจากขอ้มลูที�สามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มลูที�ไม่สามารถ 
 สงัเกตได)้ 

 

ข้อมูลเกี�ยวกบัมูลค่ายุติธรรมของเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (สุทธิ) และสญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุ 23 และ 34.3 
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มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี�สนิทางการเงนิที�วดัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายต่อไปนี�มมีลูค่าใกลเ้คยีงกบัมลูค่าตามบญัช ี

 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน 

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

- เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�ตดิภาระคํ�าประกนั 

- ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 

- ลูกหนี�สญัญาเช่าการเงนิ 

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

- ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 

 

- สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื�น  

หนี�สินทางการเงิน หนี�สินทางการเงิน 

- เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 

- เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 

- หนี�สนิตามสญัญาเช่า 

- หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น 

- เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 

- หนี�สนิตามสญัญาเช่า 

- หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น 
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7 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

กลุ่มกจิการดําเนินธุรกจิใน 4 ส่วนงาน คอืส่วนงานธุรกจิโรงไฟฟ้าจากเชื�อเพลงิชวีมวล โรงไฟฟ้าจากเชื�อเพลงิขยะ โรงไฟฟ้าจากเชื�อเพลงิก๊าซธรรมชาต ิและโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์และกลุ่มกจิการดําเนินธุรกจิในส่วนงาน

ทางภูมศิาสตร์เดยีว คอืในประเทศไทย ดงันั �น ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการดําเนินงาน (คณะกรรมการบรหิาร) จงึพจิารณาข้อมูลจําแนกตามส่วนงานของกลุ่มกจิการสําหรบังวดหกเดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 มถิุนายน  

พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ดงันี� 

 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม (บางส่วน) (บาท) 

 สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน 

 โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ โรงไฟฟ้ากา๊ซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 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 
           

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร           

   - จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้ - เมื�อปฏบิตัติามภาระที�ตอ้งปฏบิตัเิสรจ็สิ�น 1,348,878,677 1,284,393,200 137,713,427 132,448,944 763,581,886 836,862,806 5,005,258 2,555,236 2,255,179,248 2,256,260,186 

รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงนิภายใตส้ญัญาซื�อขายไฟฟ้า -       -       -       -       203,713,892 205,530,661 -       -       203,713,892 205,530,661 

รายไดค้่าก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน           

   - จงัหวะเวลาการรบัรูร้ายได ้- ตลอดช่วงเวลาที�ตอ้งปฏบิตัติามภาระ           

      ที�ตอ้งปฏบิตั ิ -       -       529,374,415 68,517,740 -       -       -       -       529,374,415 68,517,740 

ตน้ทุนขายและบรกิาร (841,567,988) (855,286,750) (57,362,022) (70,074,486) (683,291,457) (758,550,733) (2,754,742) (3,291,707) (1,584,976,209) (1,687,203,676) 

ตน้ทุนค่าก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน -       -       (529,374,415) (68,517,740) -       -       -       -       (529,374,415) (68,517,740) 

กําไร(ขาดทุน)ขั �นตน้จากการดําเนินงานตามส่วนงาน 507,310,689 429,106,450 80,351,405 62,374,458 284,004,321 283,842,734 2,250,516 (736,471) 873,916,931 774,587,171 

           

กําไร(ขาดทุน)สุทธจิากอตัราแลกเปลี�ยน         53,535,991 (75,962,243) 

รายไดอ้ื�น         173,860,238 25,172,822 

ขาดทุนจากสญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า         (1,273,974) -       

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร         (165,145,506) (174,551,358) 

ตน้ทุนทางการเงนิ         (51,313,272) (218,596,888) 

รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษเีงนิได ้         (40,228,698) 11,230,257 

กําไรสาํหรบังวด         843,351,710 341,879,761 

           

ค่าเสื�อมราคา (หมายเหตุ 13 และ 15) 226,299,028 217,915,163 2,958,086 1,805,653 11,713,484 10,328,708 2,030,322 1,205,560 243,000,920 231,255,084 

ค่าตดัจําหน่าย (หมายเหตุ 14 และ 16) 1,293,708 1,662,413 21,558,552 30,106,083 178,122 177,628 68,820 58,544 23,099,202 32,004,668 
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 งบแสดงฐานะการเงินรวม (บางส่วน) (บาท) 

 โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ โรงไฟฟ้ากา๊ซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ รวม 

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

  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

  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 

           

สนิทรพัย์ตามส่วนงาน 8,330,843,027 8,485,804,431 1,516,630,095 952,235,342 4,410,602,825 4,346,486,273 251,868,985 220,383,142 14,509,944,932 14,004,909,188 

สนิทรพัยท์ี�ไม่ไดปั้นส่วน         329,109,133 140,267,811 

สนิทรพัยท์ั �งสิ�นตามขอ้มลูการเงนิรวม         14,839,054,065 14,145,176,999 

           

หนี�สนิตามส่วนงาน 2,126,567,138 2,273,689,607 372,723,912 400,363,006 863,384,784 623,311,168 11,377,931 2,904,821 3,374,053,765 3,300,268,602 

หนี�สนิที�ไม่ไดปั้นส่วน         133,888,778 51,868,778 

หนี�สนิทั �งสิ�นตามขอ้มลูการเงนิรวม         3,507,942,543 3,352,137,380 

 
กลุ่มกิจการมลีูกคา้หลกัสองรายที�มรีายได้รวมกนัสําหรบังวดหกเดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 รอ้ยละ 98.14 ของรายได้ของกลุ่มกิจการ (สําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 98.26) ไดแ้ก่ การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค ซึ�งรบัซื�อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชวีมวล โรงไฟฟ้าขยะ และการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย ซึ�งรบัซื�อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาต ิ 
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8 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

ลูกหนี�การคา้      

   - ออกใบแจง้หนี�แล้ว     

        - การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 230,030,370 247,390,698 -       -       

        - กจิการอื�น 4,773,481 5,661,416 -       -       
        - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั      

            (หมายเหตุ 33 ก)) 9,248,956 7,598,611 502,900 363,800 

 244,052,807 260,650,725 502,900 363,800 

   - ยงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หนี�     

        - การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 275,033,285 257,500,774 -       -       
        - กจิการอื�น 483,663 708,701 -       -       

        - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั      
             (หมายเหตุ 33 ก)) 3,074,897 4,128,767 -       -       

 278,591,845 262,338,242 -       -       

ลูกหนี�การคา้จากการใหบ้รกิารภายใต้     

   สญัญาซื�อขายไฟฟ้า     

    - การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 267,783,639 267,835,671 -       -       
     

รวมลูกหนี�การคา้  790,428,291 790,824,638 502,900 363,800 

ลูกหนี�อื�น - กจิการอื�น 5,674,091 2,725,390 -       -       

ดอกเบี�ยคา้งรบั - กจิการอื�น 11,547 98,084 3,503 681 
ค่าเช่าที�ดนิคา้งรบั     

   - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 33 ก)) 141,219 54,925 -       -       
เงนิทดรองจ่าย - พนักงาน 1,092,420 235,779 -       -       

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซ่อมแซมและ     

   บํารุงรกัษาเครื�องจกัร     

   - กจิการอื�น 4,288,305 4,958,505 -       -       

   - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 33 ก)) 1,060,000 1,548,391 -       -       

เบี�ยประกนัจ่ายล่วงหน้า 22,133,119 12,858,570 99,170 266,992 
ค่าเช่าที�ดนิจ่ายล่วงหน้าที�จะถงึกําหนด 

   ภายในหนึ�งปี 

    

   - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั  -       515,552 -       -       

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 5,019,775 5,627,068 1,667,416 585,647 

เงนิมดัจําที�จะไดร้บัคนืภายในหนึ�งปี 1,177,560 539,130 -       -       

รวม 831,026,327 819,986,032 2,272,989 1,217,120 
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ลูกหนี�การคา้ ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี�ที�คา้งชําระไดด้งันี� 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ลูกหนี�การคา้      
   - การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค     

      - ส่วนที�ออกใบแจง้หนี�แล้ว     

           ส่วนที�ยงัไม่ถงึกําหนดชาํระ 230,030,370 247,390,698 -       -       

      - ส่วนที�ยงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หนี� 275,033,285 257,500,774 -       -       

 505,063,655 504,891,472 -       -       

     

   - กจิการอื�น     
      - ส่วนที�ออกใบแจง้หนี�แล้ว     

           ส่วนที�ยงัไม่ถงึกําหนดชาํระ 4,232,048 3,277,668 -       -       

           ส่วนที�เกนิกําหนดน้อยกว่า 3 เดอืน 541,433 2,383,748 -       -       

      - ส่วนที�ยงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หนี� 483,663 708,701 -       -       

 5,257,144 6,370,117 -       -       

     

   - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 33 ก))     

      - ส่วนที�ออกใบแจง้หนี�แล้ว     
           ส่วนที�ยงัไม่ถงึกําหนดชาํระ 3,475,611 4,219,998 502,900 149,800 

           ส่วนที�เกนิกําหนดน้อยกว่า 3 เดอืน 5,773,345 3,378,613 -       214,000 

      - ส่วนที�ยงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หนี� 3,074,897 4,128,767 -       -       

 12,323,853 11,727,378 502,900 363,800 

     
ลูกหนี�การคา้จากการใหบ้รกิารภายใต ้     

   สญัญาซื�อขายไฟฟ้า     

   - การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย     

      - ส่วนที�ออกใบแจง้หนี�แล้ว     

           ส่วนที�ยงัไม่ถงึกําหนดชาํระ 143,394,957 142,461,205 -       -       

      - ส่วนที�ยงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หนี� 124,388,682 125,374,466 -       -       

 267,783,639 267,835,671 -       -       

     

      รวม 790,428,291 790,824,638 502,900 363,800 

 

กลุ่มกจิการมรีะยะเวลาชาํระหนี�สาํหรบัลูกหนี�การคา้ที�ยงัไม่ถงึกําหนดชาํระตามปกตคิอื 30 วนั 
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9 ลูกหนี�สญัญาเช่าการเงิน (สุทธิ) 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ลูกหนี�สญัญาเช่าการเงนิ 9,750,854,314 9,858,315,960 -       -       

หกั  รายไดท้างการเงนิรอการรบัรู ้ (6,436,733,305) (6,564,996,867) -       -       

 3,314,121,009 3,293,319,093 -       -       
หกั  ส่วนที�ถงึกําหนดรบัชําระ     

          ภายในหนึ�งปี (สุทธ)ิ (100,561,004) (96,169,495) -       -       

 3,213,560,005 3,197,149,598 -       -       

หกั ส่วนที�ถงึกําหนดรบัชําระ     

    เกนิกว่าหนึ�งปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี (152,828,522) (121,607,888) -       -       

 ส่วนที�ถงึกําหนดรบัชาํระเกนิ 5 ปี     

    แต่ไม่เกนิ 25 ปี 3,060,731,483 3,075,541,710 -       -       

 

ณ วันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีลูกหนี�ส ัญญาเช่าการเงินค้างชําระ 2 เดือน เป็นจํานวนเงิน 72,673,560 บาท  

(วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : คา้งชาํระ 2 เดอืน เป็นจํานวน 71,337,604 บาท) 
 

จํานวนเงนิขั �นตํ�าที�จะไดร้บัทั �งสิ�นภายใต้สญัญาเช่าการเงนิขา้งต้น ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี� 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ครบกาํหนดชาํระ     

ภายใน 1 ปี  504,803,699 498,617,213 -       -       
ภายหลงั 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 1,728,520,558 1,495,478,630 -       -       

ภายหลงั 5 ปี แต่ไม่เกนิ 25 ปี 7,517,530,057 7,864,220,117 -       -       

 9,750,854,314 9,858,315,960 -       -       
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10 เงินฝากสถาบนัการเงินที�ติดภาระคํ�าประกนั 
 

เงินฝากสถาบันการเงินประเภทออมทรพัย์ที�ติดภาระคํ�าประกัน ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562  

มรีายละเอยีดดงันี� 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�ตดิภาระคํ�าประกนั  258,683,500 498,643,911 -       -       

หกั ส่วนที�ครบกําหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี     

        เพื�อคํ�าประกนัการปฏบิตัติามสญัญา     

           ซื�อขายไฟฟ้าก่อนวนัจ่ายไฟฟ้าเขา้     

           ระบบเชงิพาณิชย ์     

           - เงนิฝากธนาคาร -       (250,265,060) -       -       
     

     ส่วนที�ครบกําหนดไถ่ถอนเกนิกว่า 1 ปี     

         เพื�อคํ�าประกนัเงนิกูย้มืระยะยาว     

           กบัสถาบนัการเงนิ (หมายเหตุ 23)     
            - เงนิฝากธนาคาร 257,883,500 247,578,851 -       -       

           เพื�อคํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้า  
           (หมายเหตุ 35.1) 

    

           - เงนิฝากธนาคาร 800,000 800,000 -       -       

 258,683,500 248,378,851 -       -       
 

เมื�อวนัที� 6 มนีาคม พ.ศ. 2563 บรษิัทได้เข้าทําสญัญาคํ�าประกันการออกวงเงนิหนังสือคํ�าประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาซื�อขายไฟฟ้าก่อน 
วนัจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชงิพาณิชย์ของบรษิัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จํากดั และบรษิัท เอซีอี โซลาร์ จํากดั แทนบรษิัทย่อยโดยตรง 

พรอ้มปลดภาระคํ�าประกนัสาํหรบับญัชเีงนิฝากของบรษิทัย่อยโดยตรงจํานวน 250,265,060 บาท 
 

ส่วนที�ครบกาํหนดไถ่ถอนเกินกว่า 1 ปี 
 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�ตดิภาระคํ�าประกนัของกลุ่มกจิการ ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 จํานวน 257,883,500 บาท (วนัที� 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 : 247,578,851 บาท) เป็นบญัชเีงนิฝากสถาบนัการเงนิที�เปิดไวเ้พื�อรบัชําระเงนิตามสญัญาซื�อขายไฟฟ้าที�กลุ่มกจิการใชเ้พื�อ

เป็นหลกัทรพัย์คํ�าประกนัตามที�ระบุไวใ้นสญัญาเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิสําหรบัสํารองเงนิไวเ้พื�อใหเ้พยีงพอในการชําระคนืเงนิต้น

และดอกเบี�ย และสํารองเพื�อการซ่อมแซมบํารุงรกัษาโครงการ เงนิสํารองดงักล่าวกนัจากรายได้ค่าขายไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม การเบิกถอน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิดงักล่าวสามารถเบกิใชไ้ดห้ากไดร้บัอนุมตัจิากสถาบนัการเงนิ 
 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�ตดิภาระคํ�าประกนั ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มอีตัราดอกเบี�ยดงันี� 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

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

  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี 
     

เงนิฝากธนาคาร - ประเภทออมทรพัย ์  0.05 ถงึ 0.50  0.38 ถงึ 0.70 -       -       



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี� จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

รายการเคลื�อนไหวสาํหรบัเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยสาํหรบังวดหกเดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 มดีงันี� 

 

  ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  บาท 

  

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563   

ราคาตามบญัชตีน้งวด 8,839,999,980 

การลงทุนเพิ�ม 160,000,000 

ราคาตามบญัชปีลายงวด 8,999,999,980 

 
การชาํระค่าหุน้เพิ�มในบรษิทัย่อยโดยตรง 

 

ในระหว่างงวดหกเดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 บรษิทัไดจ้่ายชําระค่าหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหแ้ก่บรษิัท เอเชยี คลนี เอน็เนอร์จี� 
จํากัด จํานวน 250,000,000 หุ้น (มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท) เพิ�มเติมจากเดมิ 9.36 บาทต่อหุ้น เป็น 10.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็น

จํานวนเงนิ 160,000,000 บาท 
 

การชาํระค่าหุน้เพิ�มในบรษิทัย่อยโดยออ้ม 

 

ในระหว่างงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยโดยอ้อมจํานวน 12 แห่ง มีมติ

เห็นชอบให้บรษิัทย่อยโดยอ้อมจํานวน 12 แห่งเรยีกชําระค่าหุ้นเพิ�มเติมจากบรษิัท เอเชยี คลีน เอน็เนอร์จี� จํากดัซึ�งเป็นบรษิัทย่อย
โดยตรง คดิเป็นจํานวนเงนิรวม 298,463,884 บาท 

 

การจดัตั �งบรษิทัย่อยโดยออ้ม 
 

ในระหว่างเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2563 บรษิัท เอเชยี คลีน เอ็นเนอร์จี� จํากดั ได้จดทะเบียนจดัตั �งบรษิัทย่อยโดยอ้อม 5 บรษิัท เพื�อรองรบัการ

ขยายธุรกจิ นอกจากนี�บรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่าวยงัไดจ้ดทะเบยีนจดัตั �งบรษิัทย่อยเพื�อรองรบัโครงการในอนาคต ซึ�ง ณ วนัที� 30 มถิุนายน 

พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยโดยออ้ม 5 บรษิทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบยีนจดัตั �งบรษิทัย่อยแล้วจํานวน 157 บรษิทั  

 

การนําหุน้ไปเป็นหลกัทรพัยค์ํ�าประกนั 

 

หุ้นทั �งหมดของบรษิัทย่อยและบรษิัทย่อยโดยอ้อมจํานวนทั �งสิ�น 6 บรษิัท ได้นําไปเป็นหลกัทรพัย์คํ�าประกนัวงเงนิกู้ยมืจากสถาบัน
การเงนิ (หมายเหตุ 19 และ 23) 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี� จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน (สุทธิ) 

 

อสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุน (สุทธิ) ของกลุ่มกิจการ คอื ที�ดนิที�มไีวใ้ห้เช่าและที�ดนิที�ยงัไม่มวีตัถุประสงค์ในการใช้งาน ซึ�งมรีายการ

เคลื�อนไหวสาํหรบังวดหกเดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 ดงันี� 

 

  ข้อมูลทางการเงินรวม 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  บาท 

  

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563   

ราคาตามบญัชสีุทธติ้นงวด 124,188,475 

ซื�อสนิทรพัย์ 20,662,625 

ราคาตามบญัชสีุทธปิลายงวด 144,851,100 

 

ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการไดนํ้าอสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุนที�มรีาคาทุนจํานวน 30,891,137 บาท (วนัที� 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2562 : 30,891,137 บาท) ไปจดจํานองเพื�อเป็นหลกัทรพัยค์ํ�าประกนัวงเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ (หมายเหตุ 23) 

 

จํานวนที�รบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุนจากอสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุนสําหรบังวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และ  

พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี� 

 

 สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท 

   

รายไดค้่าเช่า - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั  66,173 66,054 

 

กลุ่มกิจการไม่มคี่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโดยตรงที�เกิดจากอสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุนสําหรบังวดหกเดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 มถิุนายน

พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี� จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ (สุทธิ) 

 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 บาท บาท 

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563   

ราคาตามบญัชสีุทธติ้นงวด 8,059,367,762 1,241,660 

ซื�อสนิทรพัย์ 271,300,056 71,754,135 

ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์(สุทธ)ิ (13,450,385) -       

ค่าเสื�อมราคา (242,109,554) (1,481,109) 

ราคาตามบญัชสีุทธปิลายงวด 8,075,107,879 71,514,686 

 
เมื�อวนัที� 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 บรษิทัไดเ้ขา้ทําสญัญาซื�อหอ้งชุดพรอ้มเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์สํานักงานและสิ�งอํานวยความสะดวกต่างๆ 
จากบริษัท แอ๊ดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ซึ�งเป็นกิจการที�เกี�ยวข้องกัน เพื�อเป็นที�ตั �งสํานักงานใหญ่ของบริษัทในราคา 

71,592,800 บาท (หมายเหตุ 33 ค)) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�มส่วนของเฟอร์นิเจอร)์ ซึ�งประเมนิโดยกรมธนารกัษ์ ทั �งนี� บรษิทั แอ๊ดวานซ์ เอน็เนอร์ย ี
ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั เป็นผู้รบัภาระค่าธรรมเนียมการโอน ภาษีและค่าใช้จ่ายที�เกดิจากการซื�อขายทั �งหมด และภายหลงัการซื�อขายเสรจ็สิ�น 

บรษิทัไดเ้ขา้ทําบนัทกึขอ้ตกลงยกเลกิสญัญาเช่าพื�นที�และสญัญาบรกิาร โดยใหส้ญัญาดงักล่าวมผีลบงัคบัใช้ในวนัเดยีวกนั ทั �งนี� การยกเลิก

สญัญาเช่าพื�นที�และสญัญาบรกิารขา้งตน้ไม่ก่อใหเ้กดิค่าปรบัหรอืค่าความเสยีหายจากการยกเลกิสญัญาแก่บรษิทั 
 

ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดนํ้าที�ดนิ อาคารและเครื�องจกัร (รวมที�ดนิ อาคารและเครื�องจกัรภายใต้สญัญาซื�อขายไฟฟ้าที�
จดัประเภทไปเป็นลูกหนี�ส ัญญาเช่าการเงินและสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน) ที�มีราคาทุนจํานวน 13,485,821,218 บาท  

(วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 13,431,245,610 บาท) ไปจดจํานองและจํานําเพื�อเป็นหลักทรพัย์คํ�าประกันวงเงินกู้ยืมจากสถาบัน

การเงนิ (หมายเหตุ 19 และ 23) ตามเงื�อนไขในสญัญาเงนิกู้ยมืที�กําหนดใหก้ลุ่มกจิการต้องนําที�ดนิและสิ�งปลูกสรา้งบนที�ดนิไปจดจํานองและ 
นําเครื�องจกัรที�ใชใ้นโรงไฟฟ้าไปจดจํานํากบัสถาบนัการเงนิ 

 

14 สิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสมัปทาน (สุทธิ) 

 
รายการเคลื�อนไหวสาํหรบัสทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทาน (สุทธ)ิ สําหรบังวดหกเดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 

มดีงันี� 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 บาท 

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563   

ราคาตามบญัชสีุทธติ้นงวด 811,668,380 

เพิ�มขึ�นระหว่างงวด  529,374,415 

ค่าตดัจําหน่าย (21,108,031) 

ราคาตามบญัชสีุทธปิลายงวด 1,319,934,764 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี� จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ (สุทธิ) 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ที�ดินเช่า อาคาร รวม อาคาร รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563      
ราคาตามบญัชสีุทธติน้งวด -       -       -       -       -       
รายการปรบัปรุงจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 16 มาใช ้      
   ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (หมายเหตุ 4) 24,007,254 5,114,483 29,121,737 1,487,616 1,487,616 
เพิ�มระหว่างงวด (หมายเหตุ 33 ก)) 1,215,949 -       1,215,949 -       -       
ค่าเสื�อมราคา (574,901) (316,465) (891,366) (161,040) (161,040) 

ราคาตามบญัชสีุทธปิลายงวด 24,648,302 4,798,018 29,446,320 1,326,576 1,326,576 

      
ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563       

ราคาทุน 25,223,203 5,114,483 30,337,686 1,487,616 1,487,616 
หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม (574,901) (316,465) (891,366) (161,040) (161,040) 

ราคาตามบญัชสีุทธ ิ 24,648,302 4,798,018 29,446,320 1,326,576 1,326,576 

 

สําหรบังวดหกเดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 ค่าเสื�อมราคาแสดงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบรหิารสําหรบัขอ้มูลทางการเงนิรวมจํานวน 891,366 บาท และสําหรบัขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
จํานวน 161,040 บาท  

 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี� จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค่าเช่าที�จ่ายตามสญัญาเช่าระยะสั �นและสญัญาเช่าสนิทรพัย์ที�มมีูลค่าตํ�าจะรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายตามวธิีเส้นตรง สญัญาเช่าระยะสั �นคอื

สญัญาเช่าที�มอีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัย์ที�มมีูลค่าตํ�าประกอบด้วยอุปกรณ์สํานักงานขนาดเล็ก ค่าเช่า

สาํหรบังวดหกเดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี� 

 

 
 

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ค่าเช่า 587,661 2,849,657 372,214 1,547,100 

 

16 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) 

 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 บาท บาท 

   

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563    

ราคาตามบญัชสีุทธติ้นงวด 48,284,366 2,179,000 

ค่าตดัจําหน่าย (1,991,171) (72,634) 

ราคาตามบญัชสีุทธปิลายงวด 46,293,195 2,106,366 

 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี� จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

31 

 

17 สินทรพัย/์(หนี�สิน)ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (สุทธิ) 

 

สนิทรพัย์/(หนี�สนิ)ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี(สุทธ)ิ ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย

รายละเอยีดดงันี� 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     

   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     

      ที�จะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดอืน -       5,785,225 -       -       

   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     

      ที�จะใชป้ระโยชน์เกนิกว่า 12 เดอืน 64,952,520 62,068,889 210,372 203,383 

 64,952,520 67,854,114 210,372 203,383 

หนี�สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
   หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     

      ที�จะจ่ายชาํระภายใน 12 เดอืน (798,926) (841,275) -       -       

   หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
      ที�จะจ่ายชาํระเกนิกว่า 12 เดอืน (76,256,968) (49,495,519) -       -       

 (77,055,894) (50,336,794) -       -       

     
สนิทรพัย/์(หนี�สนิ)ภาษเีงนิได ้     

   รอการตดับญัช ี(สุทธ)ิ (12,103,374) 17,517,320 210,372 203,383 

     

สินทรพัย/์(หนี�สิน)     

   ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (สุทธิ)     

   ที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน     

   - สนิทรพัยภ์าษเีงนิได ้     

        รอการตดับญัช ี(สุทธ)ิ 48,191,611 56,055,686 210,372 203,383 

   - หนี�สนิภาษเีงนิได ้     

        รอการตดับญัช ี(สุทธ)ิ (60,294,985) (38,538,366) -       -       

 (12,103,374) 17,517,320 210,372 203,383 

 

สนิทรพัย์/(หนี�สิน)ภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ี(สุทธิ) ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 คํานวณจาก 

ผลแตกต่างชั �วคราวตามวธิหีนี�สนิโดยใชอ้ตัราภาษรีอ้ยละ 20 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี� จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สนิทรพัย์/(หนี�สิน)ภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญช ี(สุทธิ) มีรายการเคลื�อนไหวสําหรบังวดหกเดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และ 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ดงันี�  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  

  สาํหรบังวดหกเดือน  (ตรวจสอบแล้ว)  สาํหรบังวดหกเดือน  (ตรวจสอบแล้ว) 

  สิ�นสุดวนัที�  สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที�  สิ�นสุดวนัที�  สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 

  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

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

เพิ�ม/(ลด)ในกําไรหรอืขาดทุน (หมายเหตุ 31) (29,620,694) 11,459,935 6,989 4,745,565 

เพิ�ม/(ลด)ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น -       (272,178) -       49,090 

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี (12,103,374) 17,517,320 210,372 203,383 

 

กลุ่มกจิการจะรบัรูส้นิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชสีําหรบัขาดทุนสะสมทางภาษไีม่เกนิจํานวนที�เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมกีําไร
ทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอที�จะใชป้ระโยชน์ทางภาษีนั �น  

 

18 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ที�จ่ายจ่ายล่วงหน้า 2,492,660 -       793,972 -       

ค่าเช่าที�ดนิจ่ายล่วงหน้าที�จะถงึกําหนด 

   เกนิกว่าหนึ�งปี - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั -       11,027,857 -       -       

ค่าใชจ้่ายทางตรงในการกูย้มืรอตดัจ่าย 37,468,177 -       -       -       

ค่าธรรมเนียมจดสทิธกิารเช่าจ่ายล่วงหน้า 165,643 -       -       -       
เงนิมดัจํา     

   - กจิการอื�น 1,079,452 1,006,852 72,000 -       
   - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั     

       (หมายเหตุ 33 ก)) -       257,005 -       257,005 

 41,205,932 12,291,714 865,972 257,005 

 
ในระหว่างงวดหกเดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยโดยอ้อมจํานวน 1 บรษิทั ไดจ้่ายชาํระเงนิกู้ยมืระยะยาวก่อน

กําหนดทั �งจํานวน และไดเ้ขา้ทําสญัญาแก้ไขสญัญาสนิเชื�อ ทั �งนี�บรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่าวมคี่าใชจ้่ายทางตรงในการกู้ยมืรอตดัจ่าย 

ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 เป็นจํานวนเงนิ 37,468,177 บาท 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี� จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19 เงินกู้ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงิน 

 

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี� 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร -       11 -       -       

ตั �วสญัญาใชเ้งนิ 196,200,000 227,400,000 -       -       

 196,200,000 227,400,011 -       -       

 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารมดีอกเบี�ยในอตัรารอ้ยละ MOR ต่อปี และใชห้ลกัทรพัย์คํ�าประกนัร่วมกบัเงนิ

กูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (หมายเหตุ 23) 

 
ตั �วสญัญาใชเ้งนิ ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 เป็นตั �วสญัญาใชเ้งนิในสกุลเงนิบาทที�ใชห้ลกัทรพัยค์ํ�าประกนัร่วมกบัเงนิกู้ยมืระยะยาว

จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 23) มีดอกเบี�ยในอัตราร้อยละ MLR ลบ 2.50 ต่อปี และมีกําหนดชําระคืนภายใน 90 วัน (วันที�  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ MLR ลบ 1.00 ต่อปี และมกีําหนดชาํระคนืภายใน 90 วนั) 

 

ตั �วสญัญาใช้เงนิมรีายการเคลื�อนไหวสําหรบังวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 ดงันี� 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  

  สาํหรบังวดหกเดือน  (ตรวจสอบแล้ว)  สาํหรบังวดหกเดือน  (ตรวจสอบแล้ว) 

  สิ�นสุดวนัที�  สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที�  สิ�นสุดวนัที�  สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 

  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 227,400,000 337,613,000 -       -       

กูเ้งนิเพิ�ม 1,011,500,000 1,724,039,000 -       -       

จ่ายชาํระ (1,042,700,000) (1,834,252,000) -       -       

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี 196,200,000 227,400,000 -       -       



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี� จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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20 เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

เจา้หนี�การคา้     
   - กจิการอื�น 7,845,387 22,661,632 -       -       
   - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 33 ก)) 12,071,569 17,351,746 -       -       
เจา้หนี�การคา้ค่าก๊าซ - กจิการอื�น 103,445,349 105,180,205 -       -       
เจา้หนี�อื�น     
   - กจิการอื�น 25,567,488 31,460,124 2,166,718 4,073,018 
   - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 33 ก)) 5,419,572 3,298,039 -       -       
เจา้หนี�จากการซื�อสนิทรพัยถ์าวร     
   - กจิการอื�น 23,559,254 8,976,961 -       -       
   - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 33 ก)) 12,577,929 2,227,610 -       -       
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 23,931,456 27,115,380 3,180,840 2,009,715 
โบนัสคา้งจ่าย  9,181,150 10,100,000 4,346,150 3,630,000 
ค่าตอบแทนการใชหุ้น้เป็นหลกัประกนัคา้งจ่าย     
    (หมายเหตุ 33 ก) และ 35.2)) -       825,738 -       -       
ค่าเช่าคา้งจ่าย     
   - กจิการอื�น 1,327,488 1,374,914 -       -       
ค่าซ่อมแซมบํารุงรกัษาคา้งจ่าย 
   - กจิการอื�น 13,785,679 13,958,518 -       -       
เงนิปันผลคา้งจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ ่ 646,725 -       646,725 -       

ดอกเบี�ยคา้งจ่าย     
   - สถาบนัการเงนิ 83,513 523,126 -       -       
เงนิรบัล่วงหน้า     
   - ค่าเช่าพื�นที�ตั �งเสาสญัญาณ - กจิการอื�น -       13,158 -       -       
   - ค่าเช่าที�ดนิ - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 33 ก)) 38,415 57,233 -       -       
เงนิประกนัผลงาน     
   - กจิการอื�น 606,607 606,967 -       -       
   - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 33 ก)) 16,379,368 3,560,195 -       -       
เงนิคํ�าประกนัพนักงาน 48,000 127,500 -       -       

 256,514,949 249,419,046 10,340,433 9,712,733 
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21 ประมาณการค่าซ่อมบาํรงุโรงไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทาน 

 

รายการเคลื�อนไหวสําหรบัประมาณการค่าซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทานสําหรบังวดหกเดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 

และสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มดีงันี� 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  

  สาํหรบังวดหกเดือน  (ตรวจสอบแล้ว)  สาํหรบังวดหกเดือน  (ตรวจสอบแล้ว) 

  สิ�นสุดวนัที�  สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที�  สิ�นสุดวนัที�  สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 

  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 25,220,655 17,292,000 -       -       

ประมาณการหนี�สนิส่วนที�เพิ�มขึ�น 3,950,759 7,928,655 -       -       

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี 29,171,414 25,220,655 -       -       

 

22 หนี�สินตามสญัญาเช่า (สุทธิ) 

 

กลุ่มกจิการไดท้ําสญัญาเช่าเพื�อเช่าสนิทรพัย์เพื�อใชใ้นการดําเนินกจิการ โดยมกีําหนดชําระค่าเช่าตามที�สญัญากําหนด ณ วนัที� 30 มถิุนายน 

พ.ศ. 2563 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยอดหนี�สนิภายใตส้ญัญาเช่า มรีายละเอยีดดงันี� 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

หนี�สนิตามสญัญาเช่า 28,621,152 571,472  1,470,000 -       

หกั  ดอกเบี�ยจ่ายรอการตดับญัช ี (10,346,599) (14,068) (130,387) -       

มลูค่าปัจจุบนัของหนี�สนิตามสญัญาเช่า 18,274,553 557,404 1,339,613 -       

หกั  ส่วนที�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี (สุทธ)ิ (998,085) (390,720) (305,638) -       

 17,276,468 166,684 1,033,975 -       

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี� จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

36 

 

ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 จํานวนเงนิขั �นตํ�าที�ตอ้งจ่ายทั �งสิ�นตามสญัญาเช่า มรีายละเอยีดดงันี� 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ถึงกาํหนดชาํระ     

ภายใน 1 ปี 1,815,310 403,392 360,000 -       

ภายหลงั 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 5,909,159 168,080 1,110,000 -       

เกนิ 5 ปี 20,896,683 -       -       -       

 28,621,152 571,472 1,470,000 -       

 

23 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (สุทธิ) 

 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (สุทธ)ิ ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี� 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 2,890,608,871 2,818,176,171 -       -       

ผลกระทบจากการคาํนวณเงนิกูย้มื     

   ตามวธิอีตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิ 2,827,889 306,378 -       -       

หกั  ค่าใชจ้่ายทางตรงในการกู้ยมืรอตดัจ่าย (31,501,228) (50,982,868) -       -       

มลูค่าปัจจุบนัของเงนิกูย้มืระยะยาวจาก 

   สถาบนัการเงนิ (สุทธ)ิ 

 

2,861,935,532 

 

2,767,499,681 

 

-       

 

-       

หกั  ส่วนที�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี (สุทธ)ิ (551,925,626) (856,178,343) -       -       

 2,310,009,906 1,911,321,338 -       -       
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รายการเคลื�อนไหวสําหรบัเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (สุทธิ) สําหรบังวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มดีงันี� 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   

  สาํหรบังวดหกเดือน  (ตรวจสอบแล้ว)  สาํหรบังวดหกเดือน  (ตรวจสอบแล้ว) 

  สิ�นสุดวนัที�  สาํหรบัปีสิ�นสุด  สิ�นสุดวนัที�  สาํหรบัปีสิ�นสุด 

  30 มิถนุายน  วนัที� 31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  วนัที� 31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 2,767,499,681 5,951,453,726 -       -       

กระแสเงนิสด:     

     กูเ้งนิเพิ�มระหว่างงวด/ปี 730,000,000 124,360,577 -       -       

     จ่ายชําระระหว่างงวด/ปี (268,847,300) (871,704,335) -       -       

     จ่ายชําระก่อนครบกําหนดสญัญา (388,720,000) (2,439,280,000) -       -       

     ค่าใชจ้่ายทางตรงในการกูย้มืจ่าย (10,733,609) (2,140,000) -       -       

การเปลี�ยนแปลงรายการที�มใิช่เงนิสด:                 

     ตดัจําหน่ายค่าใชจ้่ายทางตรงในการ     

       กู้ยมืรอตดัจ่าย 2,867,583 11,781,959 -       -       

     จดัประเภทค่าใชจ้่ายทางตรงในการ     

       กู้ยมืรอตดัจ่าย 27,347,666 -       -       -       

     ผลกระทบจากการคํานวณเงนิกู้ยมื     

       ตามวธิอีตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิ 2,521,511 (6,972,246) -       -       

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี 2,861,935,532 2,767,499,681 -       -       

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จํากัด ซึ�งเป็นบริษัทย่อยโดยอ้อม ชําระคืนเงินกู้ยืมก่อนกําหนดบางส่วนให้แก่

สถาบนัการเงนิภายใต้เงื�อนไขว่าบรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่าวจะต้องเขา้แก้ไขสญัญาสนิเชื�อกบัสถาบนัการเงนิเพื�อใหก้ลุ่มกิจการไม่มี
ความเสี�ยงเกี�ยวกบัความพรอ้มของแหล่งเงนิทุนที�จะนํามาใชล้งทุนในโครงการใหม่ และเมื�อวนัที� 17 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อย

โดยอ้อมดงักล่าว ไดเ้ขา้ทําสญัญาแกไ้ขสญัญาสนิเชื�อ พรอ้มชาํระคนืเงนิกู้ยมืระยะยาวส่วนที�เหลอืทั �งจํานวน ต่อมาบรษิทัย่อยโดยออ้ม

ดงักล่าวไดกู้เ้งนิเพิ�มระหว่างงวด เป็นจํานวนรวม 550,000,000 บาท 

 

เมื�อวนัที� 28 มกราคม พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยโดยตรงไดเ้ขา้ทําสญัญาเงนิกู้ยมืระยะยาวกบัสถาบนัการเงนิ จํานวน 180,000,000 บาท 

ซึ�งมขีอ้กําหนดใหค้ํ�าประกนัการชําระหนี�โดยบรษิัทและคํ�าประกนัโดยหุน้ ที�ดนิและสิ�งปลูกสรา้ง และเครื�องจกัรของโครงการโรงไฟฟ้า

ชวีมวลของบรษิทั แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชยี จํากดั ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยโดยอ้อม โดยกลุ่มกจิการสามารถปฏบิตัติามเงื�อนไขและขอ้กําหนด

อื�นๆ ภายใตส้ญัญากูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิไดค้รบถว้น 
 

เมื�อวนัที� 2 มถิุนายน พ.ศ. 2563 บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพาเวอร์ จํากดั ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยโดยอ้อมไดเ้ขา้ทําสญัญาสนิเชื�อระยะยาว
และสินเชื�อหมุนเวยีนกบัสถาบนัการเงนิ วงเงนิรวม 807,400,000 บาท เพื�อใช้สําหรบัการพฒันาและดําเนินการโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานขยะชุมชน เทศบาลเมอืงกระบี� ทั �งนี�บรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่าวยงัไม่ไดเ้บกิถอนวงเงนิสนิเชื�อ 
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ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 หลักทรพัย์คํ�าประกัน ข้อกําหนดและเงื�อนไขของสญัญาเงนิกู้อื�นๆ นอกเหนือจากสญัญาเงินกู้

ดงักล่าวขา้งตน้ไม่ไดเ้ปลี�ยนแปลงไปจากที�เคยรายงานไวใ้นงบการเงนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 

จํานวนเงนิขั �นตํ�าที�ต้องจ่ายทั �งสิ�นภายใตส้ญัญาเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิขา้งต้น ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และวนัที� 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี� 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ครบกําหนดชาํระภายใน 1 ปี 555,933,800 895,461,900 -       -       

ครบกําหนดชาํระเกนิ 1 ปี     

   แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2,216,451,083 1,702,801,083 -       -       

ครบกําหนดชาํระเกนิ 5 ปี 118,223,988 219,913,188 -       -       

 2,890,608,871 2,818,176,171 -       -       
 

เงนิกูย้มืระยะยาวมรีาคาตามบญัชแีละมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ดงัต่อไปนี� 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงนิกูย้มืระยะยาว - ราคาตามบญัช ี 2,861,935,532 2,767,499,681 -       -       

เงนิกูย้มืระยะยาว - มลูค่ายุตธิรรม 2,750,253,510 2,686,782,611 -       -       
 

มูลค่ายุตธิรรมของเงนิกู้ยมืระยะยาวคํานวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึ�งคดิลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยเงนิกู้ยมืที�ฝ่ายบรหิารคาดว่ากลุ่ม
บรษิทัจะต้องจ่าย ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยเป็นอตัราดอกเบี�ยอ้างองิของธนาคารพาณิชย์และจดัอยู่ในขอ้มูลระดบั 2 ของ

ลําดบัชั �นมลูค่ายุตธิรรม 
 

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยของเงนิกูย้มืของกลุ่มกจิการ ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี� 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงนิกูย้มืที�มอีตัราดอกเบี�ยลอยตวั 2,890,608,871 2,818,176,171 -        -        



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี� จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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อตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิ ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มดีงัต่อไปนี� 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

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

  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 
     

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ  3.02 ถงึ 3.62  3.87 ถงึ 4.42 -        -        

 

วงเงินสินเชื�อที�ยงัไม่ได้เบิกออกมาใช้ 

 

วงเงนิสนิเชื�อที�ยงัไม่ไดเ้บกิออกมาใช ้ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี� 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) 

 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

      หนังสือ      หนังสือ 

 เงินเบิก     คํ�าประกนั  เงินเบิก     คํ�าประกนั 

 เกินบญัชี  ตั �วสญัญา  เงินกู้ยืม  หนังสือ  และเงินกู้ยืม  เกินบญัชี  ตั �วสญัญา  เงินกู้ยืม หนังสือ  และเงินกู้ยืม 

 ธนาคาร  ใช้เงิน  ระยะยาว  คํ�าประกนั  ระยะสั �น  ธนาคาร  ใช้เงิน  ระยะยาว คํ�าประกนั  ระยะสั �น 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท บาท  บาท 
           

อตัราดอกเบี�ยลอยตวั           
   - ระยะเวลาเบกิถอน           
    ภายใน 1 ปี -       -       -       -       4,170,853,027 -       -       -       -       158,451,722 

   - ระยะเวลาเบกิ           
    ถอนเกินกว่า 1 ปี 50,000,000 323,647,575 2,734,032,000 72,058,084 -       49,999,988 222,447,575 -       19,058,084 -       

 50,000,000  323,647,575 2,734,032,000 72,058,084 4,170,853,027 49,999,988 222,447,575 -       19,058,084 158,451,722 

 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการไม่มีสญัญาเงนิกู้ยืมจากสถาบัน

การเงนิจงึไม่มวีงเงนิสนิเชื�อที�ยงัไม่ไดเ้บกิออกมาใช ้

 

24 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

รายการเคลื�อนไหวสําหรบัภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานสาํหรบังวดหกเดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 มดีงันี� 
 

   ข้อมูลทางการเงิน 

  ข้อมูลทางการเงินรวม  เฉพาะกิจการ 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  บาท  บาท 

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563   

ยอดคงเหลอืตน้งวด 3,678,205 1,016,915 

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 434,258 27,286 

ตน้ทุนดอกเบี�ย 29,264 7,661 

ยอดคงเหลอืปลายงวด 4,141,727 1,051,862 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี� จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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25 ทุนเรือนหุ้น 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

ทุนจดทะเบียน 

 

ทุนที�ออกและชาํระเตม็มลูค่าแลว้ 

ส่วนเกินมูลคา่ 

หุ้นสามญั 

 จาํนวนหุ้น บาท จาํนวนหุ้น บาท บาท 

      
ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ตรวจสอบแลว้)  10,975,999,960 5,487,999,980 9,157,999,960 4,578,999,980 -       
เพิ�มทุนจดทะเบยีนหุน้สามญั -       -       1,018,000,000 509,000,000 3,896,006,978 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (ตรวจสอบแลว้)  10,975,999,960 5,487,999,980 10,175,999,960 5,087,999,980 3,896,006,978 
เพิ�มทุนจดทะเบยีนหุน้สามญั -       -       -       -       -       

ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563  
   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)  10,975,999,960 5,487,999,980 10,175,999,960 5,087,999,980 3,896,006,978 

 

เมื�อวนัที� 13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 บรษิัทได้ดําเนินการออกหุ้นเพิ�มทุนตามมติที�ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นของบรษิัทครั �งที� 1/2561 

โดยการออกหุ้นใหม่จํานวน 1,018,000,000 หุน้ในมูลค่าที�ตราไว้หุน้ละ 0.50 บาท โดยกําหนดราคาขายหุน้เพิ�มทุนที�เสนอขายให้กบั

ประชาชนทั �วไปครั �งแรกในราคาหุน้ละ 4.40 บาท บรษิทัไดร้บัชําระค่าหุน้จํานวน 4,479,200,000 บาท โดยบนัทกึส่วนเกนิมูลค่าหุน้ที�

เกิดขึ�นจํานวน 3,970,200,000 บาท และหักกลบกับค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นจํานวน 74,193,022 บาท ในส่วนของเจ้าของทําให้

ส่วนเกนิมูลค่าหุน้สามญัเพิ�มขึ�นในงบแสดงฐานะการเงนิจํานวน 3,896,006,978 บาท บรษิทัไดด้ําเนินการจดทะเบยีนเพิ�มทุนที�ชําระแล้ว

กบักระทรวงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 
 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิมจีํานวน 3,896,006,978 บาท (วนัที�  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 3,896,006,978 บาท) 

 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 หุ้นสามญัจดทะเบียนที�ออกและชําระแล้วเต็มมูลค่า จํานวน 10,175,999,960 หุ้น มูลค่าที�ตราไว ้

หุน้ละ 0.50 บาท (วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : จํานวน 10,175,999,960 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) 

 

26 เงินปันผลจ่าย 

 

เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครั �งที� 4/2563 ได้มมีติอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจาก
กําไรสะสมที�ยงัไม่จดัสรร ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท เป็นจํานวนเงนิรวม 305,279,807 บาท โดยไดจ้่าย

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ในวนัที� 15 มถิุนายน พ.ศ. 2563 
 

27 ทุนสาํรองตามกฎหมาย 

 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทจะต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ� งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของกําไรสุทธิประจําปีหกัดว้ยเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนสํารองนี�จะมจีํานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ�ง

ทุนสาํรองตามกฎหมายนี�จะไม่สามารถนําไปจ่ายเงนิปันผลได ้ทุนสาํรองตามกฎหมายตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากที�ประชุมสามญัประจําปีผูถ้อืหุน้ 

 

ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 กําไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรรในขอ้มูลทางการเงนิรวมได้รวมทุนสํารองตามกฎหมายของบรษิทัย่อย 7 แห่ง 

เป็นจํานวนเงนิรวม 404,602,759 บาท (วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : บรษิทัย่อย 5 แห่ง เป็นจํานวนเงนิรวม 219,572,759 บาท) 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี� จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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28 รายไดแ้ละต้นทุนจากการขายและบริการ 
 

รายไดจ้ากการขายละบรกิาร 

 สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า     

   - การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 1,311,477,511 1,246,337,115 -       -       
   - กจิการอื�น 3,468,641 1,686,053 -       -       

   - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 33 ข)) 13,927,817 10,472,755 -       -       

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าอตัรารบัซื�อไฟฟ้าพเิศษ 81,059,877 84,069,697 -       -       
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารภายใต้     

   สญัญาซื�อขายไฟฟ้า (หมายเหตุ 9) 751,359,317 825,351,580 -       -       
รายไดค้่าชดเชยกระแสไฟฟ้าส่วนเพิ�ม 65,646,248 63,680,536 -       -       

รายไดจ้ากการบรกิารกําจดัขยะ     

   - กจิการอื�น 18,966,480 17,229,829 -       -       
รายไดจ้ากการขายไอนํ�า     

   - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 33 ข)) 9,273,357 7,432,621 -       -       
รายไดค้่าบรหิารจดัการ     

   - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 33 ข)) -       -       36,240,000 36,243,000 

 2,255,179,248 2,256,260,186 36,240,000 36,243,000 
 

รายได้จากการขายไฟฟ้าตามอตัรารบัซื�อไฟฟ้าพเิศษเป็นรายไดท้ี�ไดร้บัการสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคของโครงการโรงไฟฟ้า 

ชวีมวลที�ไดท้ําสญัญาซื�อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในฐานะผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มาก อ้างองิตามประกาศคณะกรรมการ
กํากบักจิการพลงังาน เรื�อง การรบัซื�อไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน พ.ศ. 2559 โดยมอีตัรารบัซื�อไฟฟ้าพเิศษ 0.30 บาทต่อหน่วย และ 

จะสิ�นสุดในปีที� 8 นับจากวนัที�เปิดดําเนินการเชงิพาณิชย ์(COD) 
 

รายไดค้่าชดเชยกระแสไฟฟ้าส่วนเพิ�มเป็นรายไดส้่วนเพิ�มราคารบัซื�อไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าจากเชื�อเพลงิขยะที�ไดท้ําสญัญาซื�อขาย
ไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ในฐานะผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มาก โดยไดร้บัส่วนเพิ�มราคารบัซื�อไฟฟ้าในอตัรา 3.50 บาทต่อหน่วย 

เป็นระยะเวลา 7 ปี นับจากวนัที�เปิดดําเนินการเชงิพาณิชย ์(COD)  
 

ตน้ทุนขายและบรกิาร 

 สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ตน้ทุนขาย (901,684,752) (928,652,943) -        -        

ตน้ทุนบรกิาร (683,291,457) (758,550,733) (27,305,826) (27,409,226) 

 (1,584,976,209) (1,687,203,676) (27,305,826) (27,409,226) 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี� จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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29 รายได้อื�น 

 

 สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

ดอกเบี�ยรบั     

   - สถาบนัการเงนิ 777,954 1,735,696 79,987 23,404 

   - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 33 ข)) -       -       -       1,846 

ค่าเคลมประกนัสุทธจิากอาคาร     

  เครื�องจกัรและอุปกรณ์เสยีหาย 172,428,153 22,710,716 -       -       

รายไดจ้ากการขายเศษซาก -       153,949 -       -       
รายไดค้่าเช่า      

   - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 33 ข)) 152,466 155,191 -       -       

รายไดอ้ื�นๆ 501,665 417,270 -       -       

 173,860,238 25,172,822 79,987 25,250 

 

ในระหว่างงวดหกเดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยโดยอ้อม 2 แห่ง ไดร้บัเงนิชดเชยจากบรษิทัประกนัภยัทั �งหมด 

172.43 ล้านบาท โดยเป็นค่าสินไหมทดแทนจากกรณีที�เกิดเหตุความเสียหายของเครื�องจกัรโรงไฟฟ้าในช่วงที�มีการทดสอบการเดิน

เครื�องจักร (Commissioning & Test Run) ในปี พ.ศ. 2559 จํานวน 171.95 ล้านบาท ซึ�งบริษัทย่อยโดยอ้อมได้ดําเนินการซ่อมแซมให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว และได้รบัค่าสินไหมทดแทนจากกรณีเครื�องจักรโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อยโดยอ้อมแห่งหนึ�งได้รับ 

ความเสยีหายจากการถูกเพลงิไหม ้จํานวน 0.48 ลา้นบาท 
 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี� จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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30 ต้นทุนทางการเงิน 

 

 สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

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

ดอกเบี�ยจ่ายเงนิกูย้มื     

   - สถาบนัการเงนิ (45,854,950) (156,159,900) -       -       

   - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 33 ข)) -       -       -       (843,215) 

ดอกเบี�ยจ่ายหนี�สนิภายใตส้ญัญาเช่า (417,866) (14,300) (31,997) -       
ตดัจําหน่ายค่าใชจ้่ายทางตรง     

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

ค่าธรรมเนียมผูกพนัวงเงนิกู ้ (2,172,873) -       -       -       

ตดัจําหน่ายค่าใชจ้่ายทางตรง     

   ในการกู้ยมืรอตดัจ่าย (2,867,583) (6,031,558) -       -       

 (51,313,272) (218,596,888) (31,997) (57,234,345) 

 

31 รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 

 

 สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั (10,608,004) (1,788,238) -       -       

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(หมายเหตุ 17) (29,620,694) 13,018,495 6,989 1,532,720 

 (40,228,698) 11,230,257 6,989 1,532,720 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี� จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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32 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั �นพื�นฐาน 

 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั �นพื�นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ด้วยจํานวน 

หุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ถอืโดยผูถ้อืหุน้ 

 

 สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

กําไร(ขาดทุน)ที�เป็นของผูถ้อืหุน้     

   ของบรษิทัใหญ่ (บาท) 249,801,924 209,258,318 85,158,137 (28,719,458) 

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก     

   ที�ถอืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 10,175,999,960 9,157,999,960 10,175,999,960 9,157,999,960 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั �นพื�นฐาน      

   (บาทต่อหุน้)  0.02  0.02  0.01 (0.00) 

 

 สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

กําไร(ขาดทุน)ที�เป็นของผูถ้อืหุน้     

   ของบรษิทัใหญ่ (บาท) 843,351,710 341,879,761 621,559,285 (54,257,747) 

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก     
   ที�ถอืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 10,175,999,960 9,157,999,960 10,175,999,960 9,157,999,960 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั �นพื�นฐาน      

   (บาทต่อหุน้)  0.08  0.04  0.06 (0.01) 

 

บรษิทัไม่มกีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดในระหว่างที�นําเสนอรายงาน ดงันั �นจงึไม่มกีารนําเสนอกําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรบัลด 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี� จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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33 รายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั 
 

ณ วันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 หุ้นของบริษัทส่วนใหญ่ถือโดยสมาชิกในตระกูลทรงเมตตา ในสัดส่วนร้อยละ 78.25 (วันที�  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 78.52) ทําใหก้ลุ่มกจิการอยู่ในการควบคุมของตระกูลทรงเมตตา 
 

ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัถูกถอืหุน้โดยบุคคลและบรษิทัดงัต่อไปนี� 
 

  จาํนวนหุ้นที�ถือ ร้อยละจาํนวนถือ 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
   30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
 สญัชาติ  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

      

สมาชกิในตระกูลทรงเมตตา  ไทย 7,962,532,220 7,990,053,520  78.25  78.52 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ไทย 363,451,540 379,103,940  3.57  3.73 

บุคคลและกจิการอื�นๆ - 1,850,016,200 1,806,842,500  18.18  17.75 

  10,175,999,960 10,175,999,960  100.00  100.00 
 

รายการต่อไปนี�เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
 

ก) ยอดคงเหลอืที�เกดิจากการซื�อ/ขายสนิคา้ บรกิารและอื�นๆ ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มดีงันี� 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท  บาท  บาท 

ลูกหนี�การค้า - ออกใบแจ้งหนี�แล้ว      

   (หมายเหตุ 8)     

   กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั  9,248,956 7,598,611 -       -       

   บรษิทัย่อยโดยออ้ม -       -       502,900 363,800 

 9,248,956 7,598,611 502,900 363,800 

ลูกหนี�การค้า - ยงัไม่ได้ออกใบแจ้งหนี�      

   (หมายเหตุ 8)     

   กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั  3,074,897 4,128,767 -       -       

 3,074,897 4,128,767 -       -       

     

ค่าเช่าที�ดินค้างรบั (หมายเหตุ 8)     

   กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั  141,219 54,925 -       -       

 141,219 54,925 -       -       

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ่อมแซมและ     

   บาํรุงรกัษาเครื�องจกัร (หมายเหตุ 8)     

   กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั  1,060,000 1,548,391 -       -       

 1,060,000 1,548,391 -       -       



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี� จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

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

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและซื�อสินทรพัยถ์าวร     

   กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 98,489,223 142,427,718 -       -       

 98,489,223 142,427,718 -       -       

การเพิ�มขึ�นของสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ (หมายเหตุ 15)     

   กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั  1,215,949 -       -       -       

 1,215,949 -       -       -       

เงินมดัจาํ (หมายเหตุ 18)     

   กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั  -       257,005 -       257,005 

 -       257,005 -       257,005 

เจ้าหนี�การค้า (หมายเหตุ 20)     

   กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั  12,071,569 17,351,746 -       -       

 12,071,569 17,351,746 -       -       

เจ้าหนี�อื�น (หมายเหตุ 20)     

   กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั  5,419,572 3,298,039 -       -       

 5,419,572 3,298,039 -       -       

เจ้าหนี�จากการซื�อสินทรพัยถ์าวร (หมายเหตุ 20)     

   กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั  12,577,929 2,227,610 -       -       

 12,577,929 2,227,610 -       -       

โบนัสค้างจ่าย     

   คณะกรรมการและผูบ้รหิาร  4,863,250 4,086,500 3,835,000 3,630,000 

 4,863,250 4,086,500 3,835,000 3,630,000 

ค่าตอบแทนการใช้หุ้นเป็นหลกัประกนัค้างจ่าย     

   (หมายเหตุ 20 และ 35.2)     

   บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั  -       825,738 -       -       

 -       825,738 -       -       

ค่าเช่าที�ดินรบัล่วงหน้า (หมายเหตุ 20)     

   กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 38,415 57,233 -       -       

 38,415 57,233 -       -       

เงินประกนัผลงาน (หมายเหตุ 20)     

   กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั  16,379,368 3,560,195 -       -       

 16,379,368 3,560,195 -       -       

การจ่ายชาํระหนี� สินตามสญัญาเช่า     

   กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 180,000 -       180,000 -       

 180,000 -       180,000 -       



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี� จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข) รายไดแ้ละรายจ่ายกบักจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�มสีาระสําคญัสําหรบังวดหกเดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 

มดีงันี� 

 สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

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

รายได้จากการขายไฟฟ้า (หมายเหตุ 28)     

   กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั  13,927,817 10,472,755 -       -       

 13,927,817 10,472,755 -       -       

รายได้จากการขายไอนํ�า (หมายเหตุ 28)     

   กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั  9,273,357 7,432,621 -       -       

 9,273,357 7,432,621 -       -       

รายได้ค่าบริหารจดัการ (หมายเหตุ 28)     

   บรษิทัย่อยโดยตรง -       -       2,790,000 1,815,000 

   บรษิทัย่อยโดยออ้ม -       -       33,450,000 34,428,000 

 -       -       36,240,000 36,243,000 

รายได้เงินปันผลรบั     

   บรษิทัย่อยโดยตรง -       -       635,035,000 -       

 -       -       635,035,000 -       

รายได้ดอกเบี�ยรบั (หมายเหตุ 29)     

   บรษิทัย่อยโดยออ้ม  -       -       -       1,846 

 -       -       -       1,846 

รายได้ค่าเช่า (หมายเหตุ 29)      

   กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั  152,466 155,191 -       -       

 152,466 155,191 -       -       

ต้นทุนค่าก่อสร้างภายใต้สญัญาสมัปทาน     

   กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 513,695,265 67,804,126 -       -       

 513,695,265 67,804,126 -       -       

ดอกเบี�ยจ่ายเงินกู้ยืม (หมายเหตุ 30)     

   บรษิทัย่อยโดยตรง  -       -       -       459,644 
   บรษิทัย่อยโดยออ้ม -       -       -       383,571 

 -       -       -       843,215 

ซื�อวตัถดิุบเชื�อเพลิงและวสัดสิุ�นเปลือง     

   กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 258,418,952 141,797,331 -       -       

 258,418,952 141,797,331 -       -       

ซื�อสินค้าและบริการอื�น     

   กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5,783,231 12,259,369 -       -       

 5,783,231 12,259,369 -       -       

ค่าบริการซ่อมแซมบาํรงุรกัษาจ่าย     

   กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 525,568  410,746 -       -       

 525,568 410,746 -       -       



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี� จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

ค่าเช่าและบริการอาคารสาํนักงานจ่าย     

   กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 789,782 3,045,775 789,782 2,764,525 

 789,782 3,045,775 789,782 2,764,525 

ค่าบริหารจดัการเชื�อเพลิงจ่าย      

   กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั  33,738,889 31,775,282 -        -        

 33,738,889 31,775,282 -        -        

ค่าเช่าจ่าย     

   กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 189,987 55,676 -        -        

   บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 65,920 90,535 -        -        

 255,907 146,211 -        -        

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร     

   ผลประโยชน์ระยะสั �น 40,507,808 37,171,489 20,551,500 13,904,217 

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 275,780 541,392 31,321 194,094 

 40,783,588 37,712,881 20,582,821 14,098,311 
 

ค) รายการซื�อ/ก่อสรา้งทรพัย์สนิกบักจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�มสีาระสําคญัสําหรบังวดหกเดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 

และ พ.ศ. 2562 มรีายละเอยีดดงันี� 

 

 สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

ซื�อชิ�นส่วนอะไหล่     

   กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 19,448,961 13,725,325 -        -        

 19,448,961 13,725,325 -        -        

ซื�อ/ก่อสร้างทรพัยสิ์น     

   กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 146,452,062 979,291 71,592,800 -        

 146,452,062 979,291 71,592,800 -        



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี� จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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34 ภาระผกูพนั 

 

34.1 ภาระผกูพนัจากสญัญาที�สาํคญัที�ไม่สามารถยกเลิกได ้

 

ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัในสญัญาดําเนินงานที�ไม่สามารถยกเลิกได้สําหรบัสญัญาบรกิาร 
(วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : สญัญาดําเนินงานที�ไม่สามารถยกเลกิไดส้าํหรบัสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร) ดงันี� 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (ตรวจสอบแล้ว) 

 สญัญา ค่าเช่าภายใต้  สญัญา ค่าเช่าภายใต้  

 ดาํเนินงาน สมัปทานบริการ รวม ดาํเนินงาน สมัปทานบริการ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

       

ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี 4,183,147 1,210,000 5,393,147 10,218,846 1,210,000 11,428,846 

ครบกําหนดชําระภายหลงั 1 ปี       

   แต่ไม่เกนิ 5 ปี 9,996,000 5,187,387 15,183,387 17,412,268 5,126,887 22,539,155 

ครบกําหนดชําระภายหลงั 5 ปี 2,110,500 9,395,572 11,506,072 24,300,645 10,061,072 34,361,717 

 16,289,647 15,792,959 32,082,606 51,931,759 16,397,959 68,329,718 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (ตรวจสอบแล้ว) 

 สญัญาเช่า ค่าเช่าภายใต้  สญัญาเช่า ค่าเช่าภายใต้  

 ดาํเนินงาน สมัปทานบริการ รวม ดาํเนินงาน สมัปทานบริการ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

       

ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี 1,800,000 -        1,800,000 7,450,728 -        7,450,728 

ครบกําหนดชําระภายหลงั 1 ปี       

   แต่ไม่เกนิ 5 ปี 4,020,000 -        4,020,000 6,706,622 -        6,706,622 

 5,820,000 -        5,820,000 14,157,350 -        14,157,350 

 

34.2 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 
กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัเกี�ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนที�ยงัไม่ถึงเวลารบัรูใ้นขอ้มูลทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อที�ดนิ ก่อสรา้ง

อาคารโรงงาน และสนิทรพัยภ์ายใตโ้ครงการสมัปทาน ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ดงันี� 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

ซื�อที�ดนิ เครื�องจกัรและอุปกรณ์     
   และการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 1,147,033,288 1,168,859,075 -       -       
สนิทรพัยภ์ายใตโ้ครงการสมัปทานโรงไฟฟ้า 229,170,988 681,299,915 -       -       

 1,376,204,276 1,850,158,990 -       -       



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี� จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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34.3 สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 

บรษิัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จํากัด บรษิัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จํากัด บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จํากัด  

บรษิัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จํากดั บรษิัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จํากดั บรษิัท เพาเวอร์ ซพัพลาย แอนด ์

เมนเทแนนซ์ เซอร์วสิ จํากดั และบรษิทั เอซอี ีโซลาร ์จํากดั ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยโดยออ้มไดท้ําสญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าเพื�อป้องกันความเสี�ยงสําหรบัเจ้าหนี�การค้าสกุลเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และวนัที�  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มสีญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าที�เปิดสถานะไวแ้ละยงัไม่ไดใ้ชด้งันี� 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

   อตัราแลกเปลี�ยน   มูลค่ายุติธรรม 

  จาํนวนเงิน  ตามสญัญา มูลค่าตามสญัญา  เชิงบวก (เชิงลบ) 

สกลุเงินต่างประเทศ  ตามสญัญา  บาท  บาท  บาท 

     
ดอลลารส์หรฐั 17,048,451 30.06-32.08 528,291,121 (1,400,331) 
ยโูร 200,000 34.05-34.15 6,821,000 126,357 

    (1,273,974) 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว) 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

   อตัราแลกเปลี�ยน    มูลค่ายุติธรรม 

  จาํนวนเงิน  ตามสญัญา มูลค่าตามสญัญา  เชิงบวก (เชิงลบ) 

สกลุเงินต่างประเทศ  ตามสญัญา  บาท  บาท  บาท 

     
ดอลลารส์หรฐั 15,747,882 30.05 - 31.40 478,672,286 (6,193,305) 

 

มูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายุติธรรมของสญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าคํานวณโดยใช้ประมาณการกระแสเงนิสดคดิลด โดยกระแสเงนิสดใน

อนาคตประมาณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (จากอตัราการแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าที�

สามารถสงัเกตได้ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน) และอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าตามสญัญาซึ�งคดิลดด้วยอตัราที�สะท้อนถึง

ความเสี�ยงดา้นสนิเชื�อของคู่สญัญาต่างๆ การวดัมลูค่าดงักล่าวจดัอยู่ในขอ้มลูระดบัที� 2 ของลําดบัชั �นมลูค่ายุตธิรรม 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี� จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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35 การคํ�าประกนั 

 

35.1 หนังสือคํ�าประกนัธนาคาร 

 

กลุ่มกจิการมหีนังสอืคํ�าประกนัจากธนาคารเพื�อคํ�าประกนัการดําเนินงานตามปกตขิองธุรกจิ ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 

และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ดงันี� 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

คํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 13,630,000 13,630,000 -       -       

คํ�าประกนัการปฏบิตัติาม 
   สญัญาซื�อขายไฟฟ้า 233,300,000 683,780,000 -       -       

คํ�าประกนัการขอยื�นประมลูและ     

   เสนอขายไฟฟ้า 38,155,000 695,155,000 -       -       

คํ�าประกนัการปฏบิตัติามสญัญา      
   ก่อสรา้งอาคาร เช่าอาคาร     

   และสิ�งก่อสรา้ง เช่าที�ดนิ     

   และจา้งทํางานกําจดัขยะ     
   ตามโครงการบรหิารจดัการ     

   และกําจดัขยะมลูฝอย     
   ดว้ยวธิกีารแปรรปูขยะมลูฝอย     

   เป็นพลงังานไฟฟ้า 68,634,869 68,634,869 -       -       

คํ�าประกนัการปฏบิตัติามสญัญา     
   บรกิารเสน้ใยแก้วนําแสง 152,425 152,425 -       -       

 353,872,294 1,461,352,294 -       -       



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี� จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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35.2 การคํ�าประกนัระหว่างกลุ่มกิจการ 
 

บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี� จํากดั (มหาชน) 
 

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บรษิทัไดท้ําการออกหุน้กู้ โดยมหีลกัประกนัคอืบรษิทัต้องจํานําหุน้สามญัของ

บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั ซึ�งเป็นกรรมสทิธิ �ของบรษิทั จํานวนหุน้ที�จํานํา 649,999,998 หุน้ ราคาหุน้ละ 6.9083 บาท 

(คํานวณจากมูลค่าทางบญัชตี่อหุ้น ณ วนัสิ�นปีบญัชขีองบรษิัทย่อยโดยตรง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560) คดิเป็นมูลค่าทั �งสิ�น 

4,490,394,986 บาท  
 

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้ทําการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนด จํานวน 1,500,000 หน่วย  

ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงนิทั �งสิ�น 1,500,000,000 บาท  
 

เมื�อวนัที� 12 มนีาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดร้บัหนังสอืจากบรษิทัหลกัทรพัย์ เคทบี ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ในฐานะผูแ้ทน 

ผูถ้อืหุน้ แจง้ว่าหุน้กูด้งักล่าวไดค้รบกําหนดและไดม้กีารไถ่ถอนเรยีบรอ้ยพรอ้มปลดภาระจํานําที�มอียู่ตามสญัญาจํานําหุน้แลว้ 
 

บรษิทัย่อยโดยตรง - บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี� จํากดั 
 

ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 บรษิัท เอเชยี คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั มหีนังสอืคํ�าประกนัจากสถาบนัการเงนิเพื�อคํ�าประกนั

การดําเนินงานตามปกตขิองธุรกจิใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยออ้ม 2 แห่ง (วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 4 แห่ง) ดงันี� 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

คํ�าประกนัการปฏบิตัติามสญัญา     

   ซื�อขายไฟฟ้า     

     - บรษิทั ไบโอ เพาเวอร ์แพลนท ์จํากดั -       278,480,000 -       -       

     - บรษิทั เอซอี ีโซลาร ์จํากดั -       172,000,000 -       -       

     - บรษิทั แอ๊ดวานซ์ คลนี เพาเวอร ์จํากดั 4,000,000 4,000,000 -       -       
     - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพาเวอร ์จํากดั 2,500,000 2,500,000 -       -       

 6,500,000 456,980,000 -       -       
     

คํ�าประกนัการปฏบิตัติามสญัญาก่อสรา้ง     

   อาคาร เช่าอาคารและสิ�งก่อสรา้ง     
   เช่าที�ดนิและจา้งทํางาน     

   กําจดัขยะตามโครงการบรหิารจดัการ     
   และกําจดัขยะมลูฝอยดว้ยวธิ ี     

   การแปรรปูขยะมลูฝอยเป็นพลงังานไฟฟ้า     

     - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพาเวอร ์จํากดั 48,722,953 48,722,953 -       -       

 48,722,953 48,722,953 -       -       

 55,222,953 505,702,953 -       -       



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี� จาํกดั (มหาชน)  
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บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพาเวอร ์จํากดั 

 

บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จํากัด มีหนังสือคํ�าประกันจากสถาบันการเงินเพื�อคํ�าประกันการดําเนินงานตามปกต ิ

ของธุรกิจให้แก่บรษิัท เอซีอี โซลาร์ จํากัด และบรษิัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จํากัด ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และวนัที�  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ดงันี� 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

การคํ�าประกนัการยื�นคาํเสนอ     

  ขายไฟฟ้า     

   - บรษิทั เอซอี ีโซลาร ์จํากดั 20,750,000 20,750,000 -       -       

   - บรษิทั ไบโอ เพาเวอร ์     
         แพลนท ์จํากดั 17,405,000 17,405,000 -       -       

 38,155,000 38,155,000 -       -       

 

ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครั �งที� 9/2561 (หลงัแปรสภาพ) เมื�อวนัที� 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มมีตอินุมตัใิห ้บรษิัท อลัไลแอนซ ์

คลนี เพาเวอร ์จํากดั ใชหุ้น้ของบรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั (มหาชน) ซึ�งเป็นกรรมสทิธิ �ของบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั
จดจํานําเป็นหลกัประกนัวงเงนิสนิเชื�อในอตัรารอ้ยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าวงเงนิสนิเชื�อ หรอืคดิเป็นอตัราร้อยละ 0.25 ต่อปี 

ของมูลค่าหุ้นที�นํามาจดจํานําเป็นหลักประกัน (หมายเหตุ 20 และ 33 ก)) ต่อมาเมื�อวนัที� 28 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัท 

ไดด้ําเนินการเพกิถอนหุน้ที�เป็นกรรมสทิธิ �ของบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนัที�ใชเ้ป็นหลกัประกนัตามสญัญาดงักล่าว 

 

ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัมสีญัญาคํ�าประกนักบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึ�ง โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการคํ�าประกนัการชําระหนี�ของบรษิัท แอ๊ดวานซ์ เอเชยี เพาเวอร์ แพลนท์ จํากดั บรษิัท อลัไลแอนซ์ คลนี เพาเวอร ์

จํากดั และบรษิทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร ์แพลนท ์จํากดั วงเงนิรวม 80,000,000 บาท 

 
ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จํากดั บรษิัท 

แอ๊ดวานซ์ เอเชยี เพาเวอร์ แพลนท์ จํากดั และบรษิทั แอ๊ดวานซ์ คลนี เพาเวอร์ จํากดั มสีญัญาคํ�าประกนัร่วมกนัเพื�อสนับสนุน

ทางการเงนิสําหรบัเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิของบรษิัท อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จํากดั ในสญัญาวงเงนิสนิเชื�อจํานวน 

682,000,000 บาท เพื�อให้การสนับสนุนด้วยเงนิสดเพื�อให้บรษิัท อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จํากดั มเีงนิเพยีงพอที�จะใช้ชําระหนี� 

เงนิต้น ดอกเบี�ยและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที�ถงึกําหนดชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวในแต่ละงวด โดยมผีลบงัคบัตั �งแต่วนัที� 4 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2558 จนถงึวนัที�บรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่าวไดช้ําระคนืเงนิกูย้มืดงักล่าวแล้วทั �งจํานวน 

 

ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 บรษิัท เอเชยี คลนี เอน็เนอร์จี� จํากดั มสีญัญาคํ�าประกนัเพื�อสนับสนุนทางการเงนิสําหรบัเงนิกู้ยมื

ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิของบรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพาเวอร์ จํากดั ในสญัญาวงเงนิสนิเชื�อจํานวน 807,400,000 บาท เพื�อให้

การสนับสนุนทางการเงนิในรูปแบบเงนิทุนหรอืเงนิกู้ยมื เพื�อให้บรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่าวมเีงนิเพียงพอที�จะใช้ก่อสรา้งโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานขยะชุมชน เทศบาลเมอืงกระบี� โดยมผีลบงัคบัตั �งแต่วนัที� 2 มถิุนายน พ.ศ. 2563 จนถึงวนัที�บรษิัทย่อยโดยอ้อม

ดงักล่าวไดช้ําระคนืเงนิกู้ยมืดงักล่าวแล้วทั �งจํานวน หรอืจนถงึวนัที�เสรจ็สิ�นการก่อสรา้งโครงการและผูใ้หก้ารสนับสนุนทางการเงนิได้

เขา้ทําสญัญาคํ�าประกนัใหแ้กบ่รษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่าวกบัผูใ้หส้นิเชื�อแล้ว แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกดิก่อน 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี� จาํกดั (มหาชน)  
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36 หนี�สินที�อาจจะเกิดขึ�น 
 

36.1 การทาํสญัญาจดัหาและติดตั �งเครื�องจกัร 
 

บริษัทย่อยโดยอ้อมจํานวน 6 บริษัท ได้มีการทําสัญญาจัดหาและติดตั �งเครื�องจักรโรงไฟฟ้าจํานวน 9 โครงการกับผู้ขาย 
ซึ�งเป็นกจิการที�เกี�ยวข้องกนั โดยบรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่าวยงัไม่สามารถดําเนินการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าให้แล้วเสรจ็ และไม่สามารถ
จ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย์ไดต้ามกําหนดระยะเวลาที�ระบุในสญัญาซื�อขายไฟฟ้า (SCOD) ได้ เนื�องจากมเีหตุสุดวสิยัเกดิขึ�นกบั
โครงการ ซึ�งบรษิทัย่อยโดยอ้อมอยู่ในระหว่างการประชุมร่วมกนักบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเกี�ยวกบัรายละเอยีดของการปฏบิตัติามคํา
ชี�ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ (หมายเหตุ 37.4) ซึ�งหากในที�สุดถ้าบรษิัทย่อยโดยอ้อมไม่สามารถขอสญัญาซื�อขายไฟฟ้าคนืได ้
บรษิัทย่อยโดยอ้อมอาจจําเป็นต้องยกเลิกสญัญาจดัหาและติดตั �งเครื�องจกัรโรงไฟฟ้าที�ทําไว้กบัผู้ขาย ซึ�งทําให้ผู้ขายมีสทิธิเรยีก
ค่าปรบัจากบรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่าวไดม้ลูค่าไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของมลูค่าสญัญา หรอืคดิเป็นมลูค่าโครงการละ 63.3 ลา้นบาท 
 

อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยโดยอ้อมได้ทําการเจรจาและขอขยายเวลาการปฏิบัติตามสัญญากับผู้ขายเนื� องจากเหตุสุดวิสัย 
ที�เกดิขึ�นแลว้ ซึ�งผูข้ายตกลงใหข้ยายระยะเวลาการปฏบิตัติามสญัญาตามที�บรษิทัย่อยโดยออ้มรอ้งขอเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการจงึไม่ไดร้บัรูป้ระมาณการหนี�สนิที�อาจเกดิขึ�นดงักล่าว
ขา้งตน้ 
 

36.2 คดีความที�ถกูฟ้องร้อง 
 

บรษิทัย่อยโดยออ้ม 
 

1) บรษิัทย่อยโดยอ้อมแห่งหนึ�งได้ถูกฟ้องโดยกลุ่มบุคคลในเขตจงัหวดัลําปางต่อศาลปกครองเชียงใหม่ ขอให้ศาลเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า (ร.ง.4) ของบรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่าวโดยมไิด้ฟ้องเรยีกรอ้งค่าเสยีหายเป็น
จํานวนเงนิแต่อย่างใด และขอให้ศาลมีคําสั �งให้บรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่าวระงบัการประกอบกิจการและการก่อสร้างตาม
ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานผลติไฟฟ้า (ร.ง.4) ก่อนพพิากษา ซึ�งศาลไต่สวนแลว้มคีําสั �งยกคาํขอดงักล่าว ต่อมาเมื�อวนัที� 
30 มีนาคม พ.ศ. 2559 ศาลปกครองเชียงใหม่มีคําพิพากษาความสรุปว่า การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิต
ไฟฟ้า (ร.ง.4) ให้แก่บริษัทย่อยโดยอ้อมดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายแล้ว จึงพิพากษายกฟ้อง อย่างไรก็ตามเมื�อวันที�  
29 เมษายน พ.ศ. 2559 ผูฟ้้องไดย้ื�นอุทธรณ์คดัคา้นคําพพิากษาของศาลปกครองเชยีงใหม่ต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ�งเมื�อวนัที�  
20 มกราคม พ.ศ. 2560 บรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่าวได้ยื�นคําแก้อุทธรณ์แล้วความสรุปว่าการออกใบอนุญาตประกอบกจิการ
โรงงานผลติไฟฟ้า (ร.ง.4) ใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่าวชอบดว้ยกฎหมายแล้ว ขอใหศ้าลปกครองสูงสุดพพิากษายนืตาม
คาํพพิากษาของศาลปกครองเชยีงใหม่และยกอุทธรณ์ของผูฟ้้องคด ี
 

ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 คดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองสูงสุด 
 

2) บรษิัทย่อยโดยอ้อมแห่งหนึ�งได้ถูกฟ้องโดยกลุ่มบุคคลในเขตจงัหวดัฉะเชิงเทราต่อศาลปกครองระยอง ขอให้ศาลเพกิถอน
ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานผลติไฟฟ้า (ร.ง.4) และขอให้เพกิถอนใบรบัแจง้ก่อสรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรอืรื�อถอน
อาคารหรอืเคลื�อนย้ายอาคารหรือเปลี�ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
โดยมิได้ฟ้องเรยีกร้องค่าเสียหายเป็นจํานวนเงนิแต่อย่างใด และขอให้ศาลมีคําสั �งทุเลาการบังคบัตามใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า (ร.ง.4) และใบรบัแจ้งก่อสร้างอาคาร (39 ทวิ) ก่อนพิพากษา ซึ�งศาลไต่สวนแล้วมีคําสั �งยกคําขอ
ดงักล่าว ต่อมาเมื�อวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 ศาลได้ทําการไต่สวนคําขอและพิจารณาคําชี�แจงของบรษิัทย่อยโดยอ้อม
ดงักล่าวแล้วเห็นว่ากรณียงัไม่ปรากฏในชั �นนี�ว่าการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า (ร.ง.4) และใบรบัแจ้ง
ก่อสรา้งอาคาร (39 ทว)ิ ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย จงึมคีาํสั �งยกคาํขอทุเลาการบงัคบัตามคําสั �งและการบรรเทาทุกขช์ั �วคราว 
 

เมื�อวนัที� 8 เมษายน พ.ศ. 2563 ศาลปกครองระยองมคีําพพิากษายกฟ้อง ทั �งนี�ผูฟ้้องคดมีสีทิธยิื�นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
ไดต้ามหลกัเกณฑท์ี�กฎหมายกําหนด โดยต่อมาเมื�อวนัที� 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ผูฟ้้องคดยีื�นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสงูสุด  
 

ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 คดคีวามอยู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองสงูสุด 
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37 สญัญาที�สาํคญั 

 

กลุ่มกจิการมสีญัญาที�สาํคญัที�เพิ�มขึ�นในระหว่างงวดหกเดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี� 

 

37.1 สญัญาซื�อขายกระแสไฟฟ้าเพื�อใช้สาํหรบัเครื�องสบัไม้ 

 

บริษทัย่อยโดยอ้อม คู่สญัญา ระยะเวลาของสญัญา รายละเอียดของสญัญา 

บรษิทั แอ๊ดวานซ ์คลนี เพาเวอร ์จํากดั 

บรษิทั แอ๊ดวานซ ์อะโกร เพาเวอร ์แพลนท ์จํากดั 

บรษิทั อลัไลแอนซ ์คลนี เพาเวอร ์จํากดั 

บรษิทั แอ๊ดวานซ ์เอเชยี เพาเวอร ์แพลนท ์จํากดั 

บรษิทั แอ๊ดวานซ ์ไบโอ เอเชยี จํากดั 

บริษัท  อะโกร เอ็นเนอร์จี�  ซัพพลาย 

จํากดั ซึ�งเป็นกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

มีอายุ 10 ปี นับจากวนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 และต่อ

อายุครั �งละ 1 ปีโดยอตัโนมตั ิหากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง

ไม่ประสงค์จะต่อสัญญาต้องแจ้งให้คู่ส ัญญาอีกฝ่ายหนึ�ง

ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

สญัญาซื�อขายกระแสไฟฟ้าเพื�อใชส้ําหรบัเครื�องสบัไม้

ของคู่สญัญาที�ตดิตั �งในโรงไฟฟ้าชวีมวลของบรษิัทย่อย

โดยออ้ม 

 

37.2 สญัญาซื�อขายไม้สบั 

 

บริษทัย่อยโดยอ้อม คู่สญัญา ระยะเวลาของสญัญา รายละเอียดของสญัญา 

บรษิทั แอ๊ดวานซ ์คลนี เพาเวอร ์จํากดั 

บรษิทั แอ๊ดวานซ ์อะโกร เพาเวอร ์แพลนท ์จํากดั 

บรษิทั อลัไลแอนซ ์คลนี เพาเวอร ์จํากดั 

บรษิทั แอ๊ดวานซ ์เอเชยี เพาเวอร ์แพลนท ์จํากดั 

บรษิทั แอ๊ดวานซ ์ไบโอ เอเชยี จํากดั 

บริษัท  อะโกร เอ็นเนอร์จี�  ซัพพลาย 

จํากดั ซึ�งเป็นกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

มอีาย ุ1 ปี นับจากวนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 และต่ออายุ

ครั �งละ 1 ปีโดยอัตโนมัติ หากคู่ส ัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ� ง 

ไม่ประสงค์จะต่อสัญญาต้องแจ้งให้คู่ส ัญญาอีกฝ่ายหนึ�ง

ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

สัญญาซื�อขายไม้สับเพื� อใช้เป็นวัตถุดิบเชื�อเพลิง 

ชวีมวลในการผลติกระแสไฟฟ้าของบรษิทัย่อยโดยออ้ม 
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37.3 สญัญาเช่าที�ดิน 

 

บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วานซ์ คลีน เพาเวอร ์จาํกดั 

 

คู่สญัญา ระยะเวลาของสญัญา รายละเอียดของสญัญา 
บรษิทั ชยัโย สไมล ์จํากดั ซึ�งเป็นกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั มอีายุ 23 ปี ตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2585 สญัญาเช่าที�ดนิสาํหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดคลองขลุง  

อําเภอคลองขลุง จงัหวดักําแพงเพชร 
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37.4 สญัญาซื�อขายไฟฟ้าที�อยู่ในระหว่างการพิจารณายกเลิกการบอกเลิกสญัญาซื�อขายไฟฟ้าและคืนสญัญาซื�อขายไฟฟ้า

พร้อมขยายวนักาํหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย ์
 

กลุ่มกจิการมสีญัญาซื�อขายไฟฟ้าที�อยู่ในระหว่างการพจิารณายกเลกิการบอกเลกิสญัญาซื�อขายไฟฟ้าและคนืสญัญาซื�อขายไฟฟ้า

พรอ้มขยายวนักําหนดจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย ์ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ดงันี� 
 

  
 

จาํนวนสญัญาซื�อขายไฟฟ้า 

  ที�อยู่ในระหว่างการพิจารณา 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 

   30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

   พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

หน่วยงานที�พิจารณา บริษทัย่อยโดยอ้อม  สญัญา  สญัญา 
    

ศาลปกครองชั �นตน้ บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพาเวอร ์จํากดั 1 1 

  1 1 
    

การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค (“กฟภ.”) บรษิทั แอ๊ดวานซ์ คลนี เพาเวอร ์จํากดั 4 4 

 บรษิทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร ์แพลนท ์จํากดั 1 1 

 บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพาเวอร ์จํากดั 1 1 

 บรษิทั แอ๊ดวานซ์ ฟารม์ ทร ีจํากดั 1 1 

 บรษิทั ไบโอ เพาเวอร ์แพลนท ์จํากดั 1 1 

 บรษิทั ปราสาทพรรุ่งเรอืง จํากดั 1 1 

  9 9 
 

ศาลปกครองชั �นตน้ 
 

บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพาเวอร ์จํากดั 
 

เมื�อวนัที� 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการพจิารณาความคบืหน้าของการยื�นหนังสอืต่อ กฟภ. ของบรษิทัย่อย
โดยอ้อมดงักล่าว สําหรบัสญัญาซื�อขายไฟฟ้าจํานวน 1 สญัญา และตดัสนิใจยื�นหนังสอืต่อคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน 

(“กกพ.”) เพื�อขอใหม้คีําสั �งใหย้กเลกิการบอกเลิกสญัญาซื�อขายไฟฟ้าและคนืสญัญาซื�อขายไฟฟ้าพร้อมขยายวนักําหนดจ่าย
ไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชยใ์หแ้ก่บรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่าว 
 

เมื�อวนัที� 22 มนีาคม พ.ศ. 2561 ผู้บรหิารของกลุ่มกิจการพจิารณาความคบืหน้าของการยื�นหนังสอืของบรษิัทย่อยโดยอ้อม

ดงักล่าวต่อ กกพ. สําหรบัสญัญาซื�อขายไฟฟ้าจํานวน 1 สญัญา และตดัสนิใจยื�นคําฟ้องต่อศาลปกครองชั �นต้นเพื�อขอให้มคีํา

พพิากษาหรอืคําสั �งใหย้กเลกิการบอกเลกิสญัญาซื�อขายไฟฟ้าและคนืสญัญาซื�อขายไฟฟ้าพรอ้มขยายวนักําหนดจ่ายไฟฟ้าเขา้

ระบบเชงิพาณิชยต์ามสญัญาซื�อขายไฟฟ้าใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่าว 
 

นอกจากนี� เมื�อวนัที� 3 เมษายน พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยโดยอ้อมดงักล่าวได้ส่งหนังสือถึง กฟภ. เพื�อขอเจรจาตกลงระงบั 

ขอ้พพิาทตามสญัญาซื�อขายไฟฟ้า โดย กฟภ.ไดม้หีนังสอืตอบกลบัเพื�อแจง้เงื�อนไขและหลกัเกณฑ์การเจรจา ทั �งนี�บรษิทัย่อย

โดยออ้มดงักล่าวไดป้ฏบิตัติามเงื�อนไขและหลกัเกณฑ์ดงักล่าวและดําเนินการเจรจาร่วมกนั 

 

ต่อมาเมื�อวนัที� 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 กฟภ. ได้ส่งหนังสือแจ้งมายังบริษัทโดยอ้อมดังกล่าว เพื�อขอพิจารณาทบทวนเงื�อนไข 

หลกัเกณฑ์ และขั �นตอนการเจรจา เพื�อให้เกิดความชดัเจนในการดําเนินการ ทั �งนี�การทบทวนเงื�อนไขไม่กระทบขั �นตอนดําเนินการ

ทางกฎหมายที�อยู่ระหว่างการพจิารณาของศาล 
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การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

 

บรษิัทย่อยโดยอ้อม - บรษิทั แอ๊ดวานซ์ คลนี เพาเวอร์ จํากดั บรษิัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จํากดั บรษิัท อลัไลแอนซ์ 

คลนี เพาเวอร ์จํากดั บรษิทั แอ๊ดวานซ์ ฟารม์ ทร ีจํากดั บรษิทั ไบโอ เพาเวอร ์แพลนท ์จํากดั และบรษิทั ปราสาทพรรุ่งเรอืง จํากดั 

 
เมื�อวนัที� 14 มนีาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกจิการยื�นคําเสนอข้อพพิาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการเพื�อขอให้มคีําชี�ขาดให้ กฟภ. ยกเลกิการ

บอกเลกิสญัญาซื�อขายไฟฟ้าและคนืสญัญาซื�อขายไฟฟ้าพรอ้มขยายวนักําหนดจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย์ใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดย

อ้อมดงักล่าวจํานวนรวมทั �งสิ�น 8 สญัญา (8 คด)ี ต่อมาเมื�อวนัที� 29 มถิุนายน พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยโดยอ้อมไดร้บัคําชี�ขาดของคณะ

อนุญาโตตุลาการลงวนัที� 21 มถิุนายน พ.ศ. 2562 จํานวน 4 สญัญา (4 คด)ี คอื บรษิทั แอ๊ดวานซ์ คลนี เพาเวอร์ จํากดั จํานวน 2 คด ี

บรษิัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จํากดั จํานวน 1 คด ีและบรษิัท แอ๊ดวานซ์ ฟาร์ม ทร ีจํากดั จํานวน 1 คด ีและเมื�อวนัที� 

26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยโดยอ้อมได้รบัคําชี�ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการลงวนัที� 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 อีกจํานวน  

4 สญัญา (4 คด)ี คือ บรษิัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จํากดั จํานวน 1 คด ีบรษิัท อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จํากดั จํานวน 1 คด ี
บรษิัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จํากัด จํานวน 1 คด ีและบรษิัท ปราสาทพรรุ่งเรอืง จํากดั จํานวน 1 คดี ซึ�งทั �ง 8 คดดีงักล่าวคณะ

อนุญาโตตุลาการชี�ขาดความสรุปว่าให้ กฟภ. คืนสญัญาซื�อขายไฟฟ้าในรูปแบบ FiT พร้อมขยายวนักําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 

เชงิพาณิชย์ใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยอ้อมทั �ง 8 สญัญา โดยในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยโดยอ้อมทั �งหมดไดส้่งหนังสอืแจง้ให ้
กฟภ. ปฏบิตัติามคาํชี�ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ  

 

ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการประชุมร่วมกนักบั กฟภ. เกี�ยวกบัรายละเอยีดของการปฏบิตัติามคําชี�ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
 

บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั แอ๊ดวานซ์ คลนี เพาเวอร ์จํากดั 
 

เมื�อวนัที� 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 กฟภ. แจง้บรษิัทย่อยโดยอ้อมว่ามเีหตุสุดวสิยัเกิดขึ�นกบัโครงการตามสญัญาซื�อขายไฟฟ้า

จรงิและตกลงที�จะคนืสญัญาใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่าว 

 

เมื�อวนัที� 8 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กฟภ. แจ้งบริษัทย่อยโดยอ้อมว่าได้ส่งเรื�องที�บริษัทย่อยโดยอ้อมดังกล่าวขอให้ กฟภ. 

ดําเนินการยกเลกิการบอกเลกิสญัญาซื�อขายไฟฟ้าและคนืสญัญาซื�อขายไฟฟ้าพรอ้มขยายวนักําหนดจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย์

สาํหรบัสญัญาซื�อขายไฟฟ้าจํานวน 1 สญัญาให ้กกพ. พจิารณาต่อไป 
 

เมื�อวนัที� 31 สงิหาคม พ.ศ. 2561 กกพ. มหีนังสอืแจง้บรษิัทย่อยโดยอ้อมว่า กกพ. ได้แจ้งไปยงั กฟภ. แล้วว่าการคนืสญัญา 

ซื�อขายไฟฟ้าเป็นการดําเนินการระหว่างคู่สญัญา ซึ�ง กฟภ. ต้องเจรจาตกลงกบับรษิัทย่อยโดยอ้อมโดยตรงเกี�ยวกบัเงื�อนไข

รายละเอยีดการคนืสญัญาและการขยายกําหนดจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย ์

 

เมื�อวนัที� 13 กนัยายน พ.ศ. 2561 กฟภ. แจง้เป็นหนังสอืมายงับรษิทัย่อยโดยออ้มเพื�อนัดหมายเจรจา 

 

เมื�อวันที� 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 กฟภ. ได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัทย่อยโดยอ้อมดําเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งกําหนด 

วนัเริ�มต้นซื�อขายไฟฟ้า และจดัส่งขอ้เสนอเรื�องราคารบัซื�อไฟฟ้าในส่วนที�บรษิัทย่อยโดยอ้อมประสงค์จะขอเปลี�ยนจาก Adder 

เป็น FiT เพื�อ กฟภ. จะไดด้ําเนินการแจง้ กกพ. เพื�อขอความเหน็ชอบเพื�อจดัทําสญัญาซื�อขายไฟฟ้าต่อไป 
 

เมื�อวนัที� 15 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยโดยออ้มไดส้่งหนังสอืแจง้กําหนดวนัเริ�มตน้ซื�อขายไฟฟ้าและขอ้เสนอเรื�องราคา

รบัซื�อไฟฟ้าในส่วนที�บรษิัทประสงค์ขอเปลี�ยนจาก Adder เป็น FiT ต่อ กฟภ. เพื�อให้ กฟภ. พจิารณาและดําเนินการในส่วน 
ที�เกี�ยวขอ้งต่อไป 
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เมื�อวนัที� 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 กฟภ. ได้มีหนังสือแจ้งให้บรษิัทย่อยโดยอ้อมจดัส่งแผนการดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า  

เพื�อนําส่ง กกพ. พจิารณาความเหน็ชอบก่อนลงนามสญัญาต่อไป 

 

เมื�อวนัที� 23 เมษายน พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยโดยอ้อมไดจ้ดัส่งแผนการดําเนินการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าใหก้บั กฟภ. เพื�อพจิารณาก่อน

ลงนามสญัญาต่อไป 

 

เมื�อวนัที� 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 กฟภ. และบรษิัทย่อยโดยอ้อมได้ประชุมร่วมกนัเกี�ยวกบัร่างสญัญาซื�อขายไฟฟ้าฉบบัที� 

กฟภ. จะคนืใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยอ้อม หลงัจากนั �นเมื�อวนัที� 11 มถิุนายน พ.ศ. 2562 กฟภ. ไดส้่งร่างสญัญาซื�อขายไฟฟ้ามาให้

บรษิทัย่อยโดยอ้อมพจิารณา โดยเป็นสญัญาซื�อขายไฟฟ้าแบบ FiT ตามประกาศ FiT ปี พ.ศ. 2558 ซึ�งบรษิัทย่อยโดยอ้อมได้

แจง้ตอบกลบัว่าเหน็ชอบร่างสญัญาซื�อขายไฟฟ้าดงักล่าว และเมื�อวนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กฟภ. ไดส้่งร่างสญัญาซื�อขายไฟฟ้า
มาใหบ้รษิทัย่อยโดยออ้มพจิารณาอกีครั �ง 

 

วนัที� 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยโดยอ้อมได้รบัร่างสญัญาซื�อขายไฟฟ้าดงักล่าวจาก กฟภ. และได้ตรวจสอบร่างสญัญา 
ซื�อขายไฟฟ้าดงักล่าวเรยีบรอ้ยแล้ว และไดจ้ดัทําหนังสอืตอบกลบัเหน็ชอบร่างสญัญาซื�อขายไฟฟ้าฉบบัดงักล่าว โดยยื�นต่อ กฟภ. 

แลว้ในวนัที� 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

 

เมื�อวนัที� 7 สงิหาคม พ.ศ. 2562 กฟภ. ได้ส่งหนังสอืแจ้งมายงับรษิัทย่อยโดยอ้อมว่ายนืยนัร่างสญัญาซื�อขายไฟฟ้าที�จะคนืให้แก่

บรษิัทย่อยโดยอ้อมว่าเป็นสญัญาซื�อขายไฟฟ้าแบบ FiT ตามประกาศ FiT ปี พ.ศ. 2558 มรีายละเอยีดตามร่างสญัญาซื�อขาย

ไฟฟ้าที�แนบมาพรอ้มหนังสอืแจง้ดงักล่าวซึ�งเป็นฉบบัที� กฟภ. และบรษิทัย่อยโดยออ้มเหน็ชอบร่วมกนั 

 

ปัจจุบนัอยู่ในขั �นตอนการดําเนินการของ กฟภ.ในการคนืสญัญาใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยออ้ม 
 

38 เหตุการณ์ภายหลงัวนัที�ในข้อมูลทางการเงิน 

 

38.1    การซื�อกิจการของบริษทัผู้ดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 

 

เมื�อวนัที� 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดเ้ขา้ทําสญัญาซื�อขายหุ้นของบรษิทัผูด้ําเนินโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล จํานวน 3 บรษิัท 
ประกอบด้วย บรษิัท ยูดบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จํากดั บรษิัท ยูดบับลิวซี อําพนั ไบโอแมส จํากดั และบรษิัท สตึกไบโอแมส 

จํากดั กบับรษิัท เอื�อวทิยา จํากดั (มหาชน) ซึ�งเป็นการซื�อหุน้สามญัทั �งหมดในสดัส่วนรอ้ยละ 100 รวมทั �งหนี�เงนิกู้ยมืและดอกเบี�ย

คา้งจ่ายทั �งหมดที�บรษิัท เอื�อวทิยา จํากดั (มหาชน) ในฐานะเจา้หนี�มอียู่กบับรษิัทที�ถูกซื�อทั �ง 3 บรษิัท โดยมมีูลค่าสิ�งตอบแทนที�

ตอ้งชาํระใหแ้ก่ผูข้ายรวมทั �งสิ�นประมาณ 851.20 ล้านบาท ทั �งนี�มูลค่ารวมของค่าตอบแทนดงักล่าวจะถูกปรบัปรุงอกีครั �งตามมูลค่า 

เงนิสด หนี�สนิที�มภีาระดอกเบี�ย และเงนิทุนหมุนเวยีนสุทธขิองบรษิทัเป้าหมาย ณ วนัที�ทําการซื�อขายเสรจ็สมบูรณ์ 
 

38.2 การเรียกชาํระค่าหุ้นเพิ�มเติม 

 

ที�ประชุมคณะกรรมการของบรษิทัย่อยโดยอ้อมจํานวน 3 แห่ง มมีตเิหน็ชอบใหบ้รษิทัย่อยโดยออ้มจํานวน 3 แห่ง เรยีกชําระค่า
หุน้เพิ�มเตมิจากบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี� จํากดั ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยโดยตรง คดิเป็นจํานวนเงนิรวม 27,436,000 บาท 

 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี� จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

60 

 

38.3 การจ่ายเงินปันผลซึ�งได้รบัอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

 

 

 

บริษทัย่อย จ่ายปันผลระหว่างกาลจาก 

อตัราการจ่ายปันผล 

(บาท/หุ้น) 

จาํนวนเงิน 

(บาท) 

วนัที�คาดว่าจะจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

จดัสรรจากกาํไรสุทธิ

เป็นทุนสาํรองตาม

กฎหมาย (บาท) 

โดยออ้ม 

บรษิทั แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชยี จํากดั กําไรสะสม ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 0.29  20,024,500 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  5,201,000 

บรษิทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชยี จํากดั กําไรสะสม ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 0.65  95,127,500 10 สงิหาคม พ.ศ. 2563  11,004,000 

บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพาเวอร ์จํากดั กําไรสะสม ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 0.17  33,490,000 15 สงิหาคม พ.ศ. 2563  12,638,000 

 


