
บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี้ จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 30 กนัยายน 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) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวม

และงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ 

สาํหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของ

เฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสําหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบ

ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและ

ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้

เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักลา่วจากผลการสอบทาน

ของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญช ี

รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น

ผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมขีอบเขตจํากดักว่าการตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นัียสําคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ 

ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้ 

 

ข้อสรปุ 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทําขึ้นตาม

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

 

 

 

 

 

กฤษณ์  ชชัวาลวงศ ์

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5016 

กรุงเทพมหานคร 

13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 



บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอน็เนอรจี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สนิทรพัย์

สนิทรพัยห์มุนเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 586,407,601           71,920,411           12,943,422             13,881,505            

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทตีดิภาระคาํประกนั

ทถีงึกาํหนดไถ่ถอนภายในหนึงปี 10 -                       250,265,060         -                       -                     

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 4,8 838,277,894           819,986,032         3,219,154               1,217,120             

ลกูหนีสญัญาเช่าการเงนิ 

ทถีงึกาํหนดรบัชาํระภายในหนึงปี (สทุธ)ิ 9 101,800,423           96,169,495           -                       -                     

สนิคา้คงเหลอื (สทุธ)ิ 390,135,529           185,213,817         -                       -                     

ภาษีมลูค่าเพมิ (สทุธ)ิ 28,909,923             11,058,924           2,212,254               4,744,431             

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัย่อยโดยออ้ม 33 ข) -                       -                     120,000,000           -                     

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิระยะสนั 7,413,894               -                     -                       -                     

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 1,952,945,264         1,434,613,739       138,374,830           19,843,056            

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทตีดิภาระคาํประกนั 10 353,603,123           248,378,851         -                       -                     

ลกูหนีสญัญาเช่าการเงนิ (สทุธ)ิ 9 3,240,640,467         3,197,149,598       -                       -                     

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 11 -                       -                     8,999,999,980         8,839,999,980        

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน (สทุธ)ิ 12 144,851,100           124,188,475         -                       -                     

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ (สทุธ)ิ 13 8,813,822,537         8,059,367,762       70,977,624             1,241,660             

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสรา้งและซอืสนิทรพัยถ์าวร 98,463,949             153,178,428         59,500                   -                     

สทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทาน (สทุธ)ิ 14 1,524,405,005         811,668,380         -                       -                     

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สทุธ)ิ 4,15 31,989,841             -                     1,244,722               -                     

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (สทุธ)ิ 16 48,268,612             48,284,366           2,051,593               2,179,000             

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 17 81,062,206             56,055,686           213,867                 203,383                

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 4,18 40,389,675             12,291,714           1,144,977               257,005                

รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 14,377,496,515       12,710,563,260     9,075,692,263         8,843,881,028        

รวมสนิทรพัย์ 16,330,441,779       14,145,176,999     9,214,067,093         8,863,724,084        

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 12 ถงึ 63 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสนิและสว่นของเจา้ของ

หนีสนิหมุนเวยีน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 19 133,400,000           227,400,011         -                       -                     

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 4,20 422,660,748           249,419,046         8,952,502               9,712,733             

สว่นทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปีของ

- หนีสนิตามสญัญาเช่า (สทุธ)ิ 4,22 931,263                 390,720               309,138                 -                     

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (สทุธ)ิ 23 614,158,217           856,178,343         -                       -                     

ภาษีมลูค่าเพมิ (สทุธ)ิ 31,261,148             30,729,209           -                       -                     

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 7,312,962               1,199,203            -                       -                     

หนีสนิอนุพนัธท์างการเงนิระยะสนั 321,724                 -                     -                       -                     

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 3,222,913               7,895,600            489,675                 4,002,778             

รวมหนีสนิหมุนเวยีน 1,213,268,975         1,373,212,132       9,751,315               13,715,511            

หนีสนิไม่หมุนเวยีน

ประมาณการค่าซ่อมบาํรงุโรงไฟฟ้า

ตามสญัญาสมัปทาน 21 31,168,500             25,220,655           -                       -                     

หนีสนิตามสญัญาเช่า (สทุธ)ิ 4,22 19,960,218             166,684               955,474                 -                     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (สทุธ)ิ 23 3,198,337,165         1,911,321,338       -                       -                     

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 17 121,991,803           38,538,366           -                       -                     

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24 4,373,488               3,678,205            1,069,335               1,016,915             

รวมหนีสนิไม่หมุนเวยีน 3,375,831,174         1,978,925,248       2,024,809               1,016,915             

รวมหนีสนิ 4,589,100,149         3,352,137,380       11,776,124             14,732,426            

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 12 ถงึ 63 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอน็เนอรจี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสนิและสว่นของเจา้ของ (ต่อ) 

สว่นของเจา้ของ

ทุนเรอืนหุน้ 25

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 10,975,999,960 หุน้

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

ทุนทอีอกและชาํระเตม็มลูค่าแลว้

หุน้สามญั 10,175,999,960 หุน้

มลูค่าทชีาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 5,087,999,980         5,087,999,980       5,087,999,980         5,087,999,980        

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

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,780,221,633         1,831,919,622       218,284,011           (135,015,300)         

สว่นตาํกว่าทุนจากการรวมธุรกจิ

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

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 11,741,341,630       10,793,039,619     9,202,290,969         8,848,991,658        

รวมสว่นของเจา้ของ 11,741,341,630       10,793,039,619     9,202,290,969         8,848,991,658        

รวมหนีสนิและสว่นของเจา้ของ 16,330,441,779       14,145,176,999     9,214,067,093         8,863,724,084        

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 12 ถงึ 63 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจี์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

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

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,182,782,356         1,142,728,955         18,820,000             18,120,000             

รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงนิ

ภายใตส้ญัญาซอืขายไฟฟ้า 103,170,246           102,911,949           -                       -                       

รายไดค้่าก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน 215,024,256           21,226,314             -                       -                       

ตน้ทุนขายและบรกิาร (822,871,322)          (819,281,053)          (12,067,437)            (12,186,209)            

ตน้ทุนค่าก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน (215,024,256)          (21,226,314)            -                       -                       

กาํไรขนัต้น 463,081,280           426,359,851           6,752,563               5,933,791               

กาํไร(ขาดทุน)สุทธจิากอตัราแลกเปลยีน 37,659,948             (7,291,623)              -                       -                       

รายไดเ้งนิปันผลจากบรษิทัย่อย -                       -                       36,000,000             -                       

กาํไรจากการซอืธุรกจิ 11 2,178,074               -                       -                       -                       

กาํไรสุทธจิากสญัญาซอืขายเงนิตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า 8,366,144               -                       -                       -                       

รายไดอ้นื 3,042,401               1,769,257               2,278,699               4,106                    

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 514,327,847           420,837,485           45,031,262             5,937,897               

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (67,275,382)            (84,482,235)            (7,999,925)              (5,998,111)              

ตน้ทุนทางการเงนิ (27,835,092)            (107,132,764)          (14,999)                  (29,290,827)            

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 419,217,373           229,222,486           37,016,338             (29,351,041)            

รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษเีงนิได้ (8,987,265)              (1,119,051)              3,495                    783,067                 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบังวด 410,230,108           228,103,435           37,019,833             (28,567,974)            

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 410,230,108           228,103,435           37,019,833             (28,567,974)            

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 410,230,108           228,103,435           37,019,833             (28,567,974)            

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม -                       -                       -                       -                       

410,230,108           228,103,435           37,019,833             (28,567,974)            

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 410,230,108           228,103,435           37,019,833             (28,567,974)            

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม -                       -                       -                       -                       

410,230,108           228,103,435           37,019,833             (28,567,974)            

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาทต่อหุน้) 32 0.04                      0.02                      0.00 (0.00)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 12 ถงึ 63 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจี์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

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

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 28 3,437,961,604        3,398,989,141        55,060,000            54,363,000            

รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงนิ

ภายใตส้ญัญาซอืขายไฟฟ้า 306,884,138          308,442,610          -                     -                     

รายไดค้่าก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน 744,398,671          89,744,054            -                     -                     

ตน้ทุนขายและบรกิาร 28 (2,407,847,531)       (2,506,484,729)       (39,373,263)           (39,595,435)           

ตน้ทุนค่าก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน (744,398,671)         (89,744,054)           -                     -                     

กาํไรขนัต้น 1,336,998,211        1,200,947,022        15,686,737            14,767,565            

กําไร(ขาดทุน)สุทธจิากอตัราแลกเปลยีน 91,195,939            (83,253,866)           -                     14,387                 

รายไดเ้งนิปันผลจากบรษิทัย่อย 33 ค) -                     -                     671,034,998          -                     

กําไรจากการซอืธุรกจิ 11 2,178,074             -                     -                     -                     

กําไรสุทธจิากสญัญาซือขายเงนิตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า 34.3 7,092,170             -                     -                     -                     

รายไดอ้นื 29 176,902,639          26,942,079            2,358,686             29,356                 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,614,367,033        1,144,635,235        689,080,421          14,811,308            

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (232,420,888)         (259,033,593)         (30,464,791)           (13,427,644)           

ตน้ทุนทางการเงนิ 30 (79,148,364)           (325,729,652)         (46,996)                (86,525,172)           

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 1,302,797,781        559,871,990          658,568,634          (85,141,508)           

รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษเีงนิได้ 31 (49,215,963)           10,111,206            10,484                 2,315,787             

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบังวด 1,253,581,818        569,983,196          658,579,118          (82,825,721)           

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 1,253,581,818        569,983,196          658,579,118          (82,825,721)           

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,253,581,818        569,983,196          658,579,118          (82,825,721)           

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม -                     -                     -                     -                     

1,253,581,818        569,983,196          658,579,118          (82,825,721)           

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,253,581,818        569,983,196          658,579,118          (82,825,721)           

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม -                     -                     -                     -                     

1,253,581,818        569,983,196          658,579,118          (82,825,721)           

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาทต่อหุน้) 32 0.12                     0.06                     0.06                     (0.01)                    

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 12 ถงึ 63 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ทุนจดทะเบียน ส่วนตาํกว่าทุนจาก รวมส่วน

ทีออกและชาํระ  ส่วนเกิน กาํไรสะสม การรวมธรุกิจภายใต้ ของผู้เป็นเจ้าของ รวมส่วนของ

เตม็มลูค่าแล้ว  มลูคา่หุ้น - ยงัไมไ่ด้จดัสรร การควบคมุเดียวกนั ของบริษทัใหญ่ เจ้าของ

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด -                  -                 569,983,196       -                        569,983,196         569,983,196        

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

ทุนจดทะเบียน ส่วนตาํกว่าทุนจาก รวมส่วน

ทีออกและชาํระ  ส่วนเกิน กาํไรสะสม การรวมธรุกิจภายใต้ ของผู้เป็นเจ้าของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ เตม็มลูค่าแล้ว  มลูคา่หุ้น - ยงัไมไ่ด้จดัสรร 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   

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

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

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด -                  -                 1,253,581,818    -                        1,253,581,818       1,253,581,818     

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 5,087,999,980    3,896,006,978   2,780,221,633    (22,886,961)             11,741,341,630     11,741,341,630   

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (บาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 12 ถงึ 63 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (บาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

7



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ทุนจดทะเบียน

ทีออกและชาํระ  ส่วนเกิน กาํไร(ขาดทุน)สะสม รวมส่วน

เตม็มูลค่าแล้ว  มูลค่าหุ้น - ยงัไม่ได้จดัสรร ของเจ้าของ

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

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                  -                  (82,825,721)              (82,825,721)        

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

ทุนจดทะเบียน

ทีออกและชาํระ  ส่วนเกิน กาํไร(ขาดทุน)สะสม รวมส่วน

หมายเหตุ เตม็มูลค่าแล้ว  มูลค่าหุ้น - ยงัไม่ได้จดัสรร ของเจ้าของ

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

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

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                  -                  658,579,118             658,579,118       

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 5,087,999,980    3,896,006,978    218,284,011             9,202,290,969     

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 12 ถงึ 63 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ยอดคงเหลือต้นงวดวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

ยอดคงเหลือต้นงวดวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

8



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษเีงนิได้ 1,302,797,781        559,871,990          658,568,634          (85,141,508)           

รายการปรบัปรงุ

กําไรจากการซอืธุรกจิ 11 (2,178,074)            -                      -                      -                      

(กําไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไมเ่กดิขนึจรงิ

ของลูกหนีสญัญาเช่าการเงนิ (66,660,786)           82,940,728            -                      -                      

ขาดทนุจากสญัญาซอืขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 34.3 (7,092,170)            -                      -                      -                      

ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายสนิคา้คงเหลอืเนืองจากไฟไหม้ -                      7,995,257             -                      -                      

คา่เสอืมราคา 13,15 370,882,542          349,445,785          2,664,165             454,979                

ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 13 14,351,238            6,196,968             -                      -                      

ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายสนิทรพัยถ์าวรเนืองจากไฟไหม้ -                      2,601,629             -                      -                      

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยถ์าวรเนืองจากไฟไหม้ 13 -                      804,388                -                      -                      

คา่ตดัจําหน่าย 14,16 34,677,801            46,177,992            127,407                -                      

ประมาณการคา่ซ่อมบํารงุโรงไฟฟ้าตามขอ้ตกลงสมัปทาน 21 5,947,845             5,929,030             -                      -                      

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24 695,283                934,685                52,420                  219,242                

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ยโดยตรง 33 ค) -                      -                      (671,034,998)         -                      

ดอกเบยีรบั 29 (1,074,392)            (2,366,748)            (99,143)                 (29,356)                 

กําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทนุชวัคราว (133,591)               -                      -                      -                      

ตน้ทนุทางการเงนิ 30

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

- ดอกเบยีจ่ายเงนิกูย้มื 70,417,307            231,738,445          -                      1,380,823             

- ดอกเบยีจ่ายหนีสนิภายใตส้ญัญาเช่า 629,616                20,276                  46,996                  -                      

- ตดัจําหน่ายคา่ใชจ้า่ยทางตรงหุน้กูร้อตดัจ่าย -                      11,359,691            -                      11,359,691            

- ตดัจําหน่ายคา่ใชจ้า่ยทางตรงในการกูย้มืรอตดัจ่าย 4,821,263             8,826,582             -                      -                      

- คา่ธรรมเนียมผกูพนัวงเงนิกู้ 3,280,178             -                      -                      -                      

1,731,361,841        1,386,261,356        (9,674,519)            2,028,529             

การเปลยีนแปลงของเงนิทนุหมนุเวยีน

- ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 91,049,480            (12,812,851)           (1,995,612)            (945,959)               

- ลูกหนีสญัญาเช่าการเงนิ 17,538,989            20,737,103            -                      -                      

- สนิคา้คงเหลอื (193,209,202)         (128,978,796)         -                      -                      

- ภาษมีลูคา่เพมิ (17,319,060)           (9,461,867)            2,532,177             1,378,530             

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื (2,717,093)            (745,003)               185,005                (257,005)               

- เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (101,116,862)         (118,588,999)         (1,000,881)            (10,295,970)           

- หนีสนิหมนุเวยีนอนื (4,672,687)            3,013,784             (3,513,103)            2,757,134             

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงานก่อนดอกเบยีรบั

และภาษเีงนิไดจ้่าย 1,520,915,406        1,139,424,727        (13,466,933)           (5,334,741)            

ดอกเบยีรบั 1,055,146             1,743,909             92,721                  32,825                  

เงนิสดจ่ายภาษเีงนิได้ (19,610,499)           (5,759,636)            (1,072,977)            (1,633,198)            

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 1,502,360,053        1,135,409,000        (14,447,189)           (6,935,114)            

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 12 ถงึ 63 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดรบัสุทธจิากการขายเงนิลงทนุชวัคราว 133,591                -                      -                      -                      

เงนิสดรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัยอ่ย -                      -                      -                      700,000                

เงนิฝากสถาบนัการเงนิตดิภาระคาํประกนั(เพมิขนึ)ลดลง 175,246,543          (18,906,499)           -                      -                      

เงนิสดจ่ายเพมิทนุในบรษิทัยอ่ยโดยตรง 11 -                      -                      (160,000,000)         -                      

เงนิสดจ่ายซอืธุรกจิ 11 (83,870,087)           -                      -                      -                      

เงนิสดจ่ายสําหรบัรบัโอนหนี 11 (265,555,320)         -                      (120,000,000)         -                      

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ย 33 ค) -                      -                      671,034,998          -                      

เงนิสดจ่ายซอื

- อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุ 12 (20,662,625)           (19,331,000)           -                      -                      

- สนิทรพัยถ์าวร (282,576,344)         (285,280,301)         (72,216,735)           (427,836)               

- สทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทาน (721,648,613)         (87,698,651)           -                      -                      

- โปรแกรมคอมพวิเตอร์ -                      (508,900)               -                      (388,900)               

เงนิสดจ่ายดอกเบยีทถีอืเป็นตน้ทนุของสทิธใิน

การใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทาน (1,565,381)            -                      -                      -                      

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทนุ (1,200,498,236)       (411,725,351)         318,818,263          (116,736)               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจ่ายเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ (133,980,961)         106,455,798          -                      -                      

เงนิสดจ่ายชําระหนีสนิภายใตส้ญัญาเช่า (2,731,875)            (302,544)               (223,004)               -                      

ดอกเบยีจ่ายหนีสนิภายใตส้ญัญาเช่า 30 (629,616)               -                      (46,996)                 -                      

เงนิสดรบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 23 1,827,042,164        124,360,577          -                      -                      

เงนิสดจ่ายเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 23 (1,086,880,538)       (671,118,985)         -                      -                      

เงนิสดจ่ายคา่ใชจ้า่ยทางตรงในการกูย้มื 23 (15,383,681)           (700,000)               -                      -                      

เงนิสดจ่ายไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบกําหนด -                      (50,000,000)           -                      (50,000,000)           

เงนิสดจ่ายตน้ทนุทางการเงนิ - ดอกเบยีจ่าย (69,770,963)           (307,731,708)         -                      (74,157,260)           

เงนิสดรบัเงนิกูย้มืระยะสนัจากบรษิทัยอ่ยโดยตรง -                      -                      -                      129,100,000          

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ 20,26 (305,039,157)         -                      (305,039,157)         -                      

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 212,625,373          (799,036,862)         (305,309,157)         4,942,740             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ(ลดลง)สทุธิ 514,487,190          (75,353,213)           (938,083)               (2,109,110)            

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

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดยอดคงเหลอืปลายงวด 586,407,601          29,143,011            12,943,422            2,047,998             

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 12 ถงึ 63 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายการทีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนีจากการซอืสนิทรพัยถ์าวร 20 57,712,517            21,750,374            -                      -                      

เงนิประกนัผลงาน 20

- สทิธสิมัปทาน 24,450,000            2,045,403             -                      -                      

- สนิทรพัยถ์าวร 1,785,252             419,151                -                      -                      

26,235,252            2,464,554             -                      -                      

การเปลียนแปลงในหนีสินทีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

หนีสนิตามสญัญาเช่า (สุทธ)ิ

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

 - รายการปรบัปรงุจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

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

 - เพมิขนึระหว่างงวด 4,823,972             -                      -                      -                      

 - กระแสเงนิสดจ่าย (2,731,875)            (282,268)               (223,004)               -                      

 - ณ วนัท ี30 กนัยายน 22 20,891,481            653,067                1,264,612             -                      

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 12 ถงึ 63 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

12 

 

1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จํากัด (มหาชน) (“บรษิัท”) เป็นบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งจดทะเบียนจดัตัง้ภายใต้กฎหมายว่าด้วย 

บรษิทัมหาชนจํากดั เมื่อวนัที ่16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

 

บรษิทัมทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีน เลขที ่140/6 อาคารไอทเีอฟ ทาวเวอร ์ชัน้ที ่7 ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 

 

ตามหนังสอืของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ลงวนัที่ 13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  

ได้สัง่รบัหุน้สามญัของบรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอ็นเนอร์จี้ จํากดั (มหาชน) เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

โดยจดัอยู่ในกลุ่มทรพัยากร/พลงังานและสาธารณูปโภค และใชช้ื่อย่อในการซื้อขายหลกัทรพัย์ว่า “ACE” 

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่าเป็น “กลุ่มกจิการ” 

 

กลุ่มกจิการดําเนินธุรกจิหลกัในการประกอบกจิการโรงไฟฟ้าทัง้จากเชือ้เพลงิชวีมวล ขยะ ก๊าซธรรมชาต ิและพลงังานแสงอาทติย ์

 

บรษิทัประกอบธุรกจิในการลงทุนในบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จํากดั โดยการลงทุนรอ้ยละ 100 และบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จํากดั 

ลงทุนในบรษิทัย่อยอกีจํานวน 19 บรษิทั ตามรายละเอยีดในหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิขอ้ 11 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่13 พฤศจกิายน 

พ.ศ. 2563 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลทีนํ่าเสนอน้ีไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

2 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงาน

ทางการเงนิระหว่างกาล และขอ้กําหนดเพิม่เตมิอื่นเกี่ยวกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ้นจากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

ฉบบัภาษาไทยทีจ่ดัทําตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

3 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจดัทํา 

งบการเงนิสาํหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรื่องทีอ่ธบิายในหมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิขอ้ 4 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั 

 

กลุ่มกจิการไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และที่เกี่ยวกบัสญัญาเช่า 

(TFRS 16) โดยปรบัปรุงยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 แต่กลุ่มกิจการไม่ไดท้ําการปรบัปรุงย้อนหลงังบการเงนิที่แสดง

เปรยีบเทียบสําหรบัรอบระยะเวลาบัญชี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถกระทําได้ตามข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงนิฉบับดงักล่าว ทัง้น้ีกลุ่มกิจการได้ทําการปรบัปรุงรายการและจดัประเภทรายการใหม่ตามข้อกําหนดของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ในยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 

การปรบัปรุงรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงนิจากการปรบัใชก้ลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอื

ทางการเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และมาตรฐานเรื่องสญัญาเช่า (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 

 ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 

 TAS 32 และ TFRS 9 

รายการปรบัปรงุ 

และการจดัประเภท 

รายการใหม่ 

TFRS 16 

รายการปรบัปรงุ 

และการจดัประเภท 

รายการใหม่ 

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

 พ.ศ. 2563 

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่ 

 บาท บาท บาท บาท 

     

สินทรพัย ์     

     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สุทธ)ิ -       -       29,121,737 29,121,737 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ 819,986,032 -       (515,552) 819,470,480 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 12,291,714 -       (11,027,857) 1,263,857 

     

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ     

     

หน้ีสินหมุนเวยีน     

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

     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ (สุทธ)ิ 557,404 -       (557,404) -       

หนี้สนิตามสญัญาเช่า (สุทธ)ิ -       -       18,799,384 18,799,384 

     

ส่วนของเจ้าของ     

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

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 

 ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 

 TAS 32 และ TFRS 9 

รายการปรบัปรงุ 

และการจดัประเภท 

รายการใหม่ 

 TFRS 16 

 รายการปรบัปรงุ 

 และการจดัประเภท 

 รายการใหม่ 

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

 พ.ศ. 2563 

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่ 

 บาท บาท บาท บาท 

     

สินทรพัย ์     

     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     

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

     

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ     

     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     

หนี้สนิตามสญัญาเช่า (สุทธ)ิ -       -       1,487,616 1,487,616 

     

ส่วนของเจ้าของ     

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

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน (TAS 32 และ TFRS 9) 

 

กลุ่มกจิการไดนํ้ากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิมาถอืปฏิบตัิตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

โดยใช้วิธีรบัรู้ผลกระทบสะสมจากการปรบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับน้ีเป็นรายการปรบัปรุงกับกําไรสะสมต้นงวด 

(modified retrospective) 

 

การนํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่เกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิมาถือปฏิบตัิมผีลกระทบต่อวธิีปฏิบตัิทางบญัช ี

ของกลุ่มบรษิทัทีเ่ป็นสาระสาํคญัในเรื่องดงัต่อไปน้ี 

 

การจดัประเภทและการวดัมลูค่า 

 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 (วนัทีถ่อืปฏบิตัิครัง้แรก) ผูบ้รหิารของกลุ่มกิจการไดป้ระเมนิโมเดลธุรกจิ (Business model) ทีใ่ชใ้นการ

บรหิารสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิของกลุ่มกจิการ และจดัประเภทรายการสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิ เป็นสนิทรพัย์และหน้ีสนิ

ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายยกเวน้อนุพนัธท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 

 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายมมีลูค่าใกลเ้คยีงมลูค่ายุตธิรรม ยกเวน้เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ซึง่มมีลูค่ายุตธิรรมใกล้เคยีงกบัทีเ่คยเปิดเผยไวใ้นงบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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อนุพนัธท์างการเงนิ 

 

อนุพนัธ์ทางการเงนิรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ายุติธรรม ณ วนัทีก่ลุ่มกิจการเข้าทําสญัญาอนุพนัธ์ และวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน โดยกลุ่มกจิการรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของอนุพนัธไ์ปยงักําไรหรอืขาดทุนอื่น  

 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการไม่ได้รบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของอนุพนัธ์ทางการเงนิเน่ืองจากผลกระทบ

ดงักล่าวไม่มสีาระสาํคญัต่อขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

การดอ้ยค่า 

 

ขอ้กําหนดทางบญัชใีหม่เกี่ยวกบัการรบัรูร้ายการขาดทุนจากการด้อยค่า ทําใหก้ลุ่มกิจการต้องพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติ 

ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกและในรอบระยะเวลาบญัชถีดัไป ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการใชว้ธิกีารอย่างง่าย

ในการพิจารณารับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการค้าในข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกจิการ โดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมจากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัน้ีเป็นรายการปรบัปรุงกบักําไรสะสมต้นงวด 

(modified retrospective) ซึง่การปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไม่มผีลกระทบทีม่สีาระสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า 

 

กลุ่มกจิการไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญาเช่า มาถอืปฏิบตัิใชเ้ป็นครัง้แรกโดย ณ วนัที่ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการรบัรูผ้ลกระทบสะสมโดยการปรบัปรุงยอดยกมาของกําไรสะสม (modified retrospective) จากการประเมนิผล

กระทบผูบ้รหิารพบว่ากลุ่มกจิการไดร้บัผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่สีาระสําคญัจากการรบัรูห้น้ีสนิตามสญัญา

เช่าเกี่ยวกบัสญัญาเช่าที่ดนิ อาคาร เครื่องจกัรและยานพาหนะ ซึ่งเคยจดัประเภทเป็น “สญัญาเช่าดําเนินงาน” ภายใต้หลกัการของ

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่17 เรื่อง สญัญาเช่า โดยกลุ่มกจิการรบัรูร้ายการต่อไปน้ี ณ วนัเริม่ใชม้าตรฐาน 

 

วธิผ่ีอนปรนในทางปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิการเลอืกใช ้

 

ในการนํา TFRS 16 มาถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรกนัน้กบัสญัญาเชา่ทีก่จิการมอียู่ก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดเ้ลอืกใชว้ธิี

ผ่อนปรนในทางปฏบิตัติามมาตรฐานดงัน้ี 

 

- ไม่รวมสญัญาเช่าทีอ่ายุสญัญาเช่าสิน้สุดภายใน 12 เดอืนนับจากวนัทีนํ่ามาปฏบิตัใิชค้รัง้แรก 

- ใช้อตัราคิดลดอัตราเดียวสําหรบักลุ่มสญัญาเช่าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างสมเหตุสมผล (เช่น สญัญาที่มีอายุสญัญาเช่า 

ทีเ่หลอือยู่ใกลเ้คยีงกนัสาํหรบัประเภทของสนิทรพัยอ์า้งองิทีค่ลา้ยคลงึกนัซึง่มสีภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิคลา้ยคลงึกนั) 

-  เลือกที่จะไม่พิจารณาใหม่ว่าสญัญาต่าง ๆ เข้าเงื่อนไขของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 หรือไม่ โดยยึดตามการพิจารณาของ

มาตรฐานการบญัชแีละการตคีวามมาตรฐานการบญัชฉีบบัเดมิ คอื TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง การประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ย

สญัญาเชา่หรอืไม่ 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงความแตกต่างของภาระตามสญัญาเช่าดําเนินงานที่เปิดเผยตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 เรื่อง สญัญาเช่า  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กบัหน้ีสนิตามสญัญาเช่าทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

  ข้อมูลทางการเงินรวม  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  บาท  บาท 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดําเนินงานทีเ่ปิดเผย 

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

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

หกั  รายการปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่อสญัญาและ   

        ยกเลกิสญัญา (5,264,636) (5,345,125) 

 28,992,377 1,650,000 

หกั  ดอกเบีย้จ่ายรอตดับญัช ี (10,750,397) (162,384) 

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่เพิม่ขึน้จากการนํามาตรฐาน    

     การรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 มาปฏบิตัใิช ้ 18,241,980 1,487,616 

หน้ีสนิสญัญาเช่าการเงนิ (สทุธ)ิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 557,404 -       

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

ประกอบดว้ย   

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ส่วนทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี (สุทธ)ิ 1,352,293 298,869 

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ระยะยาว (สุทธ)ิ 17,447,091 1,188,747 

 18,799,384 1,487,616 
 

- หน้ีสนิตามสญัญาเช่าในขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการจํานวน 18,799,384 บาท และ 1,487,616 บาท 

ตามลําดบั รบัรูต้ามภาระผูกพนัของค่าเช่าคดิลดด้วยอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืส่วนเพิม่ของผู้เช่า ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

จํานวน 18,241,980 บาท ปรบัปรุงดว้ยหน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิทีเ่คยรบัรูใ้นงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

จํานวน 557,404 บาท โดยอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืส่วนเพิม่ดงักล่าวของกลุ่มกิจการและบรษิทัที่นํามาคํานวณหน้ีสนิตามสญัญาเช่า

อยู่ทีร่อ้ยละ 4.525  

- สนิทรพัย์สทิธกิารใชใ้นขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการจํานวน 29,121,737 บาท และ 1,487,616 บาท 

ตามลําดบั รบัรูเ้ท่ากบัมูลค่าหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ปรบัปรุงดว้ยค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและค่าเช่าคา้งจ่าย 

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

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 สนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้บ่งตามประเภทของสนิทรพัยไ์ดด้งัน้ี 
 

  ข้อมูลทางการเงินรวม  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  บาท  บาท 

   

ทีด่นิเช่า 24,007,254 -       

อาคาร 5,114,483 1,487,616 

 29,121,737 1,487,616 
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การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

สญัญาเช่า 

 

กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า กลุ่มกิจการรบัรูส้ ินทรพัย์สทิธิการใช้และหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที่สญัญาเช่าเริม่มผีล จํานวนเงนิ 

ที่ต้องจ่ายตามสญัญาจะปันส่วนระหว่างหน้ีสนิและดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งดอกเบี้ยจ่ายจะบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุนตลอดอายุสญัญาเช่า 

เพื่อทําใหอ้ตัราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอตัราคงที่สําหรบัยอดคงเหลอืของหน้ีสนิทีเ่หลอือยู่ สนิทรพัย์สทิธกิารใช้วดัมูลค่าโดยใชร้าคาทุน 

ซึง่เป็นมูลค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิทีต่้องจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า สนิทรพัย์สทิธกิารใชจ้ะตดัค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใชง้านของสนิทรพัย์

หรอือายุของสญัญาเช่าแลว้แต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า 

 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิทีต่อ้งจ่ายตามสญัญาเช่าซึ่งคดิลดดว้ยอตัราดอกเบี้ยตามนัยของหน้ีสนิ

สญัญาเช่าหากอตัรานัน้สามารถกําหนดได ้แต่หากอตัรานัน้ไม่สามารถกําหนดได ้กลุ่มกจิการจะใชอ้ตัราดอกเบี้ยเงนิกูย้มืส่วนเพิม่ของ

กลุ่มกจิการ 

 

จํานวนเงนิที่ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าที่มอีายุสญัญาระยะสัน้หรอืสญัญาซึ่งสนิทรพัย์อ้างอิงมมีูลค่าตํ่า (low-value assets) จะรบัรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายในกําไรหรอืขาดทุน โดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่านัน้ 

 

สนิทรพัยท์างการเงนิ 

 

การจดัประเภทและการวดัมลูค่าเริม่แรก 

 

กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงัน้ี 

• สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 

• สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทนุตดัจําหน่าย (Amortised cost) 

 

กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัย์ทางการเงนิในวนัซื้อขายดว้ยมูลค่ายุตธิรรม บวกดว้ยตน้ทุนการทํารายการซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า

ซึ่งสนิทรพัย์ทางการเงนิ ยกเว้นสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน ซึ่งกลุ่มกิจการจะรบัรู้ต้นทุนการทํา

รายการในกําไรหรอืขาดทุน 

 

กลุ่มกิจการพจิารณาลกัษณะของกระแสเงนิสดโดยรวมของสนิทรพัย์ทางการเงนิซึ่งมอีนุพนัธ์แฝง (Embedded derivatives) เพื่อพจิารณา

ว่าเขา้เงื่อนไขการจ่ายชาํระดว้ยเงนิตน้และดอกเบีย้หรอืไม่ 

 

การดอ้ยค่า 

 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการต้องพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ โดยรวมการคาดการณ์

เหตุการณ์ในอนาคต (Forward looking) ของสินทรพัย์ทางการเงนิที่เป็นตราสารหน้ีที่วดัมูลค่าด้วยวธิีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและด้วยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย ซึ่งวธิีการวดัมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่านัน้ ขึ้นอยู่กบัว่ามกีารเพิ่มขึ้นของ

ความเสีย่งดา้นเครดติของสนิทรพัย์หรอืไม่ ยกเวน้การดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ ซึ่งกลุ่มกจิการเลอืกใชว้ธิกีารอย่างง่ายในการพจิารณา

รบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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อนุพนัธท์างการเงนิ 

 

อนุพันธ์ทางการเงนิรบัรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่กลุ่มกิจการเข้าทําสญัญาอนุพนัธ์ และวดัมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่า

ยุตธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน โดยกลุ่มกจิการรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของอนุพนัธ์ไปยงักําไรหรอืขาดทุนอื่น 

 

หน้ีสนิทางการเงนิ - สญัญาคํ้าประกนัทางการเงนิ 

 

กลุ่มกจิการรบัรูส้ญัญาคํ้าประกนัทางการเงนิเป็นหน้ีสนิทางการเงนิเมื่อใหก้ารคํ้าประกนัดว้ยมูลค่ายุตธิรรม และวดัมูลค่าในภายหลงั

ดว้ยมลูค่าทีส่งูกว่าระหว่าง ก) จํานวนเงนิค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของสญัญาคํ้าประกนัและ ข) จํานวนเงนิทีร่บัรู้

เมื่อเริม่แรกหกัดว้ยจํานวนเงนิสะสมของรายไดท้ีร่บัรู ้

 

5 การประมาณการ 

 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการนํานโยบาย

การบญัชมีาใช ้และจํานวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 

 

ในการจดัทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บริหารจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสําคญัมาใช้ในการนํานโยบายการบัญชขีองกลุ่มกิจการ 

และแหล่งที่มาของข้อมูลที่สําคญัของความไม่แน่นอนในประมาณการที่มีอยู่มาใช้เช่นเดียวกับงบการเงนิรวมสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่ 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

6 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 

กลุ่มกจิการแสดงสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั รวมถงึการแสดงมลูค่ายุตธิรรมและมลูค่า

ตามบัญชีของสินทรพัย์และหน้ีสินทางการเงนิในแต่ละประเภทแต่ไม่รวมถึงรายการที่ราคาตามบัญชีที่วดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน 

ตดัจําหน่ายใกลเ้คยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม 

 

การวเิคราะหเ์ครื่องมอืทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าและเปิดเผยดว้ยมลูค่ายุตธิรรมจําแนกตามวธิกีารประมาณมลูค่า ความแตกต่างของระดบั

ขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

• ขอ้มลูระดบัที ่1: ไดแ้ก่ ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องสาํหรบัสนิทรพัย์หรอืหน้ีสนิอย่างเดยีวกนั  

• ขอ้มลูระดบัที ่2: ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดบัที่ 1 ทัง้ที่สามารถสงัเกตได้โดยตรง  

(ไดแ้ก่ ขอ้มลูราคาตลาด) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่าํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรบัสนิทรพัยนั์น้หรอืหน้ีสนินัน้ 

• ขอ้มลูระดบัที ่3: ได้แก่ ขอ้มูลสําหรบัสนิทรพัย์หรอืหน้ีสนิซึ่งไม่ไดม้าจากขอ้มูลที่สามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลทีไ่ม่สามารถ

สงัเกตได)้ 

 

ข้อมูลเกี่ยวกบัมูลค่ายุติธรรมของเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (สุทธิ) และสญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุ 23 และ 34.3 
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มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายต่อไปน้ีมมีลูค่าใกลเ้คยีงกบัมลูค่าตามบญัช ี

 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  

สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน 

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

- เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 

- ลูกหน้ีสญัญาเช่าการเงนิ 

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 

- เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยโดยออ้ม 

 

- สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น  

  

หน้ีสินทางการเงิน หน้ีสินทางการเงิน 

- เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 

- หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

- หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 

- หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 

- หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

20 

 

7 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

กลุ่มกจิการดําเนินธุรกจิใน 4 ส่วนงาน คอืส่วนงานธุรกจิโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลงิชวีมวล โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลงิขยะ โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลงิก๊าซธรรมชาต ิและโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์และกลุ่มกจิการดําเนินธุรกจิในส่วนงาน

ทางภูมศิาสตรเ์ดยีว คอืในประเทศไทย ดงันัน้ ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการดําเนินงาน (คณะกรรมการบรหิาร) จงึพจิารณาขอ้มลูจําแนกตามส่วนงานของกลุ่มกจิการสําหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

และ พ.ศ. 2562 ดงัน้ี 

 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม (บางส่วน) (บาท) 

 สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ โรงไฟฟ้ากา๊ซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 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 - เมื่อปฏบิตัติามภาระที่ตอ้งปฏบิตัเิสรจ็สิ้น 2,105,686,990 1,942,844,571 201,506,451 198,880,084 1,122,386,240 1,252,828,451 8,381,923 4,436,035 3,437,961,604 3,398,989,141 

รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงนิภายใตส้ญัญาซื้อขายไฟฟ้า -       -       -       -       306,884,138 308,442,610 -       -       306,884,138 308,442,610 

รายไดค้่าก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน           

   - จงัหวะเวลาการรบัรูร้ายได ้- ตลอดช่วงเวลาทีต่อ้งปฏบิตัติามภาระ           

      ที่ตอ้งปฏบิตั ิ -       -       744,398,671 89,744,054 -       -       -       -       744,398,671 89,744,054 

ตน้ทุนขายและบรกิาร (1,307,045,036) (1,263,632,699) (95,236,621) (106,150,497) (1,001,359,554) (1,131,632,107) (4,206,320) (5,069,426) (2,407,847,531) (2,506,484,729) 

ตน้ทุนค่ากอ่สรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน -       -       (744,398,671) (89,744,054) -       -       -       -       (744,398,671) (89,744,054) 

กําไร(ขาดทุน)ขัน้ตน้จากการดําเนินงานตามส่วนงาน 798,641,954 679,211,872 106,269,830 92,729,587 427,910,824 429,638,954 4,175,603 (633,391) 1,336,998,211 1,200,947,022 
           

กําไร(ขาดทุน)สุทธจิากอตัราแลกเปลีย่น         91,195,939 (83,253,866) 

กําไรจากการซื้อธุรกจิ (หมายเหตุ 11)         2,178,074 -       

รายไดอ้ื่น         176,902,639 26,942,079 

กําไรสุทธจิากสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า         7,092,170 -       

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร         (232,420,888) (259,033,593) 

ตน้ทุนทางการเงนิ         (79,148,364) (325,729,652) 

รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษเีงนิได้         (49,215,963) 10,111,206 

กําไรสาํหรบังวด         1,253,581,818 569,983,196 
           

ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 13 และ 15) 345,345,061 328,535,625 4,593,453 3,387,123 17,738,502 15,625,572 3,205,526 1,897,465 370,882,542 349,445,785 

ค่าตดัจําหน่าย (หมายเหตุ 14 และ 16) 2,643,985 2,507,397 31,662,047 43,309,747 268,161 267,914 103,608 92,934 34,677,801 46,177,992 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบแสดงฐานะการเงินรวม (บางส่วน) (บาท) 

 โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ โรงไฟฟ้ากา๊ซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ รวม 

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

  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม  30 กนัยายน   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 9,215,952,987 8,485,804,431 1,738,593,257 952,235,342 4,431,076,047 4,346,486,273 269,935,787 220,383,142 15,655,558,078 14,004,909,188 

สนิทรพัยท์ี่ไม่ไดปั้นส่วน         674,883,701 140,267,811 

สนิทรพัยท์ัง้สิ้นตามขอ้มลูการเงนิรวม         16,330,441,779 14,145,176,999 

           

หนี้สนิตามส่วนงาน 2,184,334,066 2,273,689,607 948,100,486 400,363,006 1,293,411,391 623,311,168 5,139,835 2,904,821 4,430,985,778 3,300,268,602 

หนี้สนิที่ไม่ไดปั้นส่วน         158,114,371 51,868,778 

หน้ีสนิทัง้สิน้ตามขอ้มลูการเงนิรวม         4,589,100,149 3,352,137,380 

 

กลุ่มกิจการมลีูกค้าหลกัสองรายที่มรีายได้รวมกนัสําหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 รอ้ยละ 96.93 ของรายได้ของกลุ่มกิจการ (สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 98.26) ไดแ้ก่ การไฟฟ้า 

ส่วนภูมภิาค ซึง่รบัซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชวีมวล โรงไฟฟ้าขยะ และการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย ซึง่รบัซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาต ิ 

 

 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

ลูกหน้ีการคา้      

   - ออกใบแจง้หน้ีแล้ว     

        - การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 269,193,440 247,390,698 -       -       

        - กจิการอื่น 5,493,884 5,661,416 -       -       

        - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั      

            (หมายเหต ุ33 ก)) 4,816,322 7,598,611 749,000 363,800 

 279,503,646 260,650,725 749,000 363,800 

   - ยงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หน้ี     

        - การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 255,718,124 257,500,774 -       -       

        - กจิการอื่น 799,244 708,701 -       -       

        - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั      

             (หมายเหตุ 33 ก)) 3,043,137 4,128,767 -       -       

 259,560,505 262,338,242 -       -       

ลูกหน้ีการคา้จากการใหบ้รกิารภายใต้     

   สญัญาซื้อขายไฟฟ้า     

        - การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 242,254,710 267,835,671 -       -       
     

รวมลูกหน้ีการคา้  781,318,861 790,824,638 749,000 363,800 

ลูกหน้ีอื่น - กจิการอื่น 7,855,939 2,725,390 -       -       

ดอกเบีย้คา้งรบั - กจิการอื่น 117,330 98,084 7,103 681 

ค่าเช่าทีด่นิคา้งรบั     

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 33 ก)) 100,073 54,925 -       -       

เงนิทดรองจ่าย - พนักงาน 153,526 235,779 -       -       

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซ่อมแซมและ     

   บํารุงรกัษาเครื่องจกัร     

   - กจิการอื่น 5,602,549 4,958,505 -       -       

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 33 ก)) 1,844,981 1,548,391 -       -       

เบีย้ประกนัจ่ายล่วงหน้า 19,693,621 12,858,570 380,196   266,992 

ค่าเช่าทีด่นิจ่ายล่วงหน้าทีจ่ะถงึกําหนด 

   ภายในหน่ึงปี 

    

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -       515,552 -       -       

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 4,803,454 5,627,068 2,082,855 585,647 

เงนิมดัจําทีจ่ะไดร้บัคนืภายในหน่ึงปี 16,787,560 539,130 -       -       

รวม 838,277,894 819,986,032 3,219,154 1,217,120 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัที ่30 กนัยายน  พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 สามารถวเิคราะหต์ามอายุหน้ีทีค่า้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ลูกหน้ีการคา้      

   - การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค     

      - ส่วนทีอ่อกใบแจง้หน้ีแล้ว     

           ส่วนทีย่งัไม่ถงึกําหนดชาํระ 269,193,440 247,390,698 -       -       

      - ส่วนทีย่งัไม่ไดอ้อกใบแจง้หน้ี 255,718,124 257,500,774 -       -       

 524,911,564 504,891,472 -       -       

     

   - กจิการอื่น     

      - ส่วนทีอ่อกใบแจง้หน้ีแล้ว     

           ส่วนทีย่งัไม่ถงึกําหนดชาํระ 5,493,884 3,277,668 -       -       

           ส่วนทีเ่กนิกําหนดน้อยกว่า 3 เดอืน -       2,383,748 -       -       

      - ส่วนทีย่งัไม่ไดอ้อกใบแจง้หน้ี 799,244 708,701 -       -       

 6,293,128 6,370,117 -       -       

     

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 33 ก))     

      - ส่วนทีอ่อกใบแจง้หน้ีแล้ว     

           ส่วนทีย่งัไม่ถงึกําหนดชาํระ 2,715,734 4,219,998 749,000 149,800 

           ส่วนทีเ่กนิกําหนดน้อยกว่า 3 เดอืน 2,100,588 3,378,613 -       214,000 

      - ส่วนทีย่งัไม่ไดอ้อกใบแจง้หน้ี 3,043,137 4,128,767 -       -       

 7,859,459 11,727,378 749,000 363,800 

     

ลูกหน้ีการคา้จากการใหบ้รกิารภายใต ้     

   สญัญาซื้อขายไฟฟ้า     

   - การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย     

      - ส่วนทีอ่อกใบแจง้หน้ีแล้ว     

           ส่วนทีย่งัไม่ถงึกําหนดชาํระ 129,461,323 142,461,205 -       -       

      - ส่วนทีย่งัไม่ไดอ้อกใบแจง้หน้ี 112,793,387 125,374,466 -       -       

 242,254,710 267,835,671 -       -       

     

      รวม 781,318,861 790,824,638 749,000 363,800 

 

กลุ่มกจิการมรีะยะเวลาชาํระหน้ีสาํหรบัลูกหน้ีการคา้ทีย่งัไม่ถงึกําหนดชาํระตามปกตคิอื 30 วนั 
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9 ลูกหน้ีสญัญาเช่าการเงิน (สุทธิ) 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ลูกหน้ีสญัญาเช่าการเงนิ 9,751,579,329 9,858,315,960 -       -       

หกั  รายไดท้างการเงนิรอการรบัรู ้ (6,409,138,439) (6,564,996,867) -       -       

 3,342,440,890 3,293,319,093 -       -       

หกั  ส่วนทีถ่งึกําหนดรบัชําระ     

          ภายในหน่ึงปี (สุทธ)ิ (101,800,423) (96,169,495) -       -       

 3,240,640,467 3,197,149,598 -       -       

หกั ส่วนทีถ่งึกําหนดรบัชําระ     

    เกนิกว่าหน่ึงปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี (159,590,937) (121,607,888) -       -       

 ส่วนทีถ่งึกําหนดรบัชาํระเกนิ 5 ปี     

    แต่ไม่เกนิ 25 ปี 3,081,049,530 3,075,541,710 -       -       

 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีลูกหน้ีสัญญาเช่าการเงินค้างชําระ 2 เดือน เป็นจํานวนเงิน 72,679,005 บาท  

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

 

จํานวนเงนิขัน้ตํ่าทีจ่ะไดร้บัทัง้สิ้นภายใต้สญัญาเช่าการเงนิขา้งต้น ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ครบกาํหนดชาํระ     

ภายใน 1 ปี  509,899,443 498,617,213 -       -       

ภายหลงั 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 1,748,881,751 1,495,478,630 -       -       

ภายหลงั 5 ปี แต่ไม่เกนิ 25 ปี 7,492,798,135 7,864,220,117 -       -       

 9,751,579,329 9,858,315,960 -       -       



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

25 

 

10 เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํา้ประกนั 
 

เงินฝากสถาบันการเงินประเภทออมทรพัย์ที่ติดภาระคํ้าประกัน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562  

มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีต่ดิภาระคํ้าประกนั  353,603,123 498,643,911 -       -       

หกั ส่วนทีค่รบกําหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี     

        เพื่อคํ้าประกนัการปฏบิตัติามสญัญา     

           ซื้อขายไฟฟ้าก่อนวนัจ่ายไฟฟ้าเขา้     

           ระบบเชงิพาณิชย ์     

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

     ส่วนทีค่รบกําหนดไถ่ถอนเกนิกว่า 1 ปี     

         เพื่อคํ้าประกนัเงนิกูย้มืระยะยาว     

           กบัสถาบนัการเงนิ (หมายเหตุ 23)     

            - เงนิฝากธนาคาร 352,803,123 247,578,851 -       -       

        เพื่อคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า  

           (หมายเหตุ 35.1) 

    

           - เงนิฝากธนาคาร 800,000 800,000 -       -       

 353,603,123 248,378,851 -       -       
 

เมื่อวนัที่ 6 มนีาคม พ.ศ. 2563 บรษิัทไดเ้ขา้ทําสญัญาคํ้าประกันการออกวงเงนิหนังสือคํ้าประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้าก่อน 

วนัจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชงิพาณิชย์ของบรษิัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จํากดั และบรษิัท เอซีอี โซลาร์ จํากดั แทนบรษิัทย่อยโดยตรง 

พรอ้มปลดภาระคํ้าประกนัสาํหรบับญัชเีงนิฝากของบรษิทัย่อยโดยตรงจํานวน 250,265,060 บาท 
 

ส่วนท่ีครบกาํหนดไถ่ถอนเกินกว่า 1 ปี 
 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิที่ตดิภาระคํ้าประกนัของกลุ่มกจิการ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 จํานวน 352,803,123 บาท (วนัที ่31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 : 247,578,851 บาท) เป็นบญัชเีงนิฝากสถาบนัการเงนิทีเ่ปิดไวเ้พื่อรบัชําระเงนิตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้าทีก่ลุ่มกจิการใชเ้พื่อ

เป็นหลกัทรพัย์คํ้าประกนัตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิสําหรบัสํารองเงนิไวเ้พื่อใหเ้พยีงพอในการชําระคนืเงนิต้น

และดอกเบี้ย และสํารองเพื่อการซ่อมแซมบํารุงรกัษาโครงการ เงนิสํารองดงักล่าวกนัจากรายได้ค่าขายไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม การเบิกถอน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิดงักล่าวสามารถเบกิใชไ้ดห้ากไดร้บัอนุมตัจิากสถาบนัการเงนิ 
 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีต่ดิภาระคํา้ประกนั ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มอีตัราดอกเบีย้ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม  30 กนัยายน   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 -       -       
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

รายการเคลื่อนไหวสาํหรบัเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 
 

  ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  บาท 
  

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563   

ราคาตามบญัชตีน้งวด 8,839,999,980 

การลงทุนเพิม่ 160,000,000 

ราคาตามบญัชปีลายงวด 8,999,999,980 
 

การชาํระค่าหุน้เพิม่ในบรษิทัย่อยโดยตรง 
 

ในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 บรษิัทได้จ่ายชําระค่าหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่บรษิัท เอเชยี คลนี เอ็นเนอร์จี้ จํากดั

จํานวน 250,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 10.00 บาท) เพิม่เติมจากเดิม 9.36 บาทต่อหุ้น เป็น 10.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจํานวนเงนิรวม 

160,000,000 บาท 
 

การชาํระค่าหุน้เพิม่ในบรษิทัย่อยโดยออ้ม 
 

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยโดยอ้อมจํานวน 15 แห่ง  

มมีติเหน็ชอบใหบ้รษิัทย่อยโดยอ้อมจํานวน 15 แห่งเรยีกชําระค่าหุน้เพิม่เติมจากบรษิัท เอเชยี คลนี เอ็นเนอร์จี้ จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย

โดยตรง คดิเป็นจํานวนเงนิรวม 403,395,874 บาท 
 

การออกหุน้ใหม่ของบรษิทัย่อยโดยออ้ม 
 

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยโดยอ้อมจํานวน 1 แห่ง  

มมีติเหน็ชอบใหบ้รษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่าวเพิม่ทุนโดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน จํานวนเงนิ 410,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั

จํานวน 41,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท บรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่าวไดเ้รยีกชําระค่าหุน้เพิม่ทุนจํานวน 41,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 

7.32 บาท คิดเป็นจํานวนเงนิรวม 300,120,000 บาท ทัง้น้ีบรษิัทย่อยโดยอ้อมได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วในเดือนกนัยายน 

พ.ศ. 2563 
 

การจดัตัง้บรษิทัย่อยโดยออ้ม 
 

ในระหว่างเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2563 บรษิัท เอเชยี คลีน เอ็นเนอร์จี้ จํากดั ได้จดทะเบียนจดัตัง้บรษิัทย่อยโดยอ้อม 5 บรษิัท เพื่อรองรบัการ

ขยายธุรกจิ นอกจากน้ีบรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่าวยงัไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้บรษิัทย่อยเพื่อรองรบัโครงการในอนาคต ซึ่ง ณ วนัที ่30 กนัยายน 

พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยโดยออ้ม 5 บรษิทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัย่อยแล้วจํานวน 157 บรษิทั 
 

การนําหุน้ไปเป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนั 
 

หุน้ทัง้หมดของบรษิทัย่อยโดยออ้มจํานวนทัง้สิ้น 6 บรษิทั ไดนํ้าไปเป็นหลกัทรพัย์คํ้าประกนัวงเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ (หมายเหตุ 19 และ 23) 
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การซื้อธุรกจิ 
 

เมื่อวนัที่ 21 สงิหาคม พ.ศ. 2563 บรษิัท เอเชยี คลีน เอ็นเนอร์จี้ จํากดั ได้เข้าซื้อหุ้นของบรษิัทผู้ดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล
จํานวน 3 บรษิัท ประกอบด้วย บรษิัท ยูดบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จํากดั บรษิัท ยูดบับลิวซี อําพนั ไบโอแมส จํากดั และบรษิัท 
สตกึไบโอแมส จํากดั ซึง่เป็นการซื้อหุน้สามญัทัง้หมดในสดัส่วนรอ้ยละ 100 
 

มูลค่าสิง่ตอบแทนที่กลุ่มกิจการจ่ายไปจํานวน 464.55 ล้านบาท ตามสญัญาซื้อขายหุ้น ได้รวมการจ่ายชําระค่ารบัโอนสทิธิเรยีกร้อง 
ในหน้ีที่ บรษิัท ยูดบับลิวซี อําพนั ไบโอแมส จํากัด (ผู้กู้) และหน้ีที่ บรษิัท สตึกไบโอแมส จํากัด (ผู้กู้) มีต่อผู้ขาย (ผู้ให้กู้) ทัง้หมด  
ในมูลค่าตามสัญญาจํานวน 456.07 ล้านบาท และ 305.23 ล้านบาท ตามลําดับ รวมเป็นจํานวนเงินทัง้สิ้น 761.30 ล้านบาท  
โดย บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอร์จี ้จํากดั ไดช้ําระเงนิจํานวน 145.55 ล้านบาท และรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหน้ีของ บรษิทั ยดูบับลวิซ ี
อําพนั ไบโอแมส จํากดั ในมูลค่าตามสญัญาดงักล่าวขา้งตน้จํานวน 456.07 ล้านบาท และ บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จํากดั (มหาชน) 
ไดช้าํระเงนิจํานวน 120 ล้านบาท และรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหน้ีของ บรษิทั สตกึไบโอแมส จํากดั ในมลูค่าตามสญัญาดงักล่าวขา้งต้น
จํานวน 305.23 ลา้นบาท 
 

ตารางต่อไปน้ีเป็นสรุปมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ที่รบัรูแ้ละหน้ีสนิที่ไดม้า และสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซื้อกจิการโรงไฟฟ้าชวีมวล จํานวน  
3 แห่ง ณ วนัที ่21 สงิหาคม พ.ศ. 2563 

 

 
 

 

หมายเหตุ 

บริษทั ยูดบับลิวซี 
โกเมน ไบโอแมส 

จาํกดั 

บาท 

บริษทั ยูดบับลิวซี 
อาํพนั ไบโอแมส 

จาํกดั 

บาท 

บริษทั สตึก 
ไบโอแมส 

จาํกดั 

บาท 

 
 

รวม 

บาท 

สินทรพัย ์      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  103,369,639 6,823,667 4,929,153 115,122,459 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่   63,085,598 32,656,968 14,095,082 109,837,648 

สนิคา้คงเหลอื  1,560,656 6,808,694 3,343,160 11,712,510 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิเพื่อเป็น      

  หลกัทรพัยค์ํ้าประกนั  30,205,755 -       -       30,205,755 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 13 314,135,277 246,691,971 192,766,598 753,593,846 

สญัญาซื้อขายไฟฟ้า 16 3,000,000 -       -       3,000,000 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 17 30,009,301 -       -       30,009,301 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่  3,105,977 1,603,136 1,554,524 6,263,637 

     1,059,745,156 

หน้ีสิน      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 19 39,980,950 -       -       39,980,950 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น  19,702,365 112,600,261 74,313,128 206,615,754 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 23 291,615,938 -       -       291,615,938 

หนี้สนิภายใตส้ญัญาเชา่ (สุทธ)ิ   325,455 140,165 145,554 611,174 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 17 -       45,906,684 8,288,716 54,195,400 

     593,019,216 
รวมสนิทรพัยท์ีส่ามารถระบุไดสุ้ทธ ิ     466,725,940 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม     -       

     466,725,940 

ส่ิงตอบแทนจ่าย      
- การซื้อหุน้สามญั  198,959,983 15,938 16,625 198,992,546 

- การจ่ายสาํหรบัรบัโอนหนี้โดยบรษิทั  - -       120,000,000 120,000,000 

- การจ่ายสาํหรบัรบัโอนหนี้โดย      

     บรษิทัย่อยโดยตรง  - 145,555,320 -       145,555,320 

     464,547,866 
      

กําไรจากการซื้อธุรกจิ      (2,178,074) 
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ก) สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีส่ามารถระบุได ้

 

บรษิัทย่อยโดยตรงกําลงัอยู่ระหว่างการหามูลค่าสุดทา้ยของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีส่ามารถระบุไดท้ีไ่ดร้บัมา สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนที่

สามารถระบุไดเ้ป็นสญัญาซื้อขายไฟฟ้า จํานวน 3,000,000 บาท ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีส่มัพนัธก์บัการปรบัมลูค่ายุตธิรรมน้ีมี

จํานวนเท่ากบั 600,000 บาท  

 

ข) รายไดแ้ละกําไรในบรษิทัผูถู้กซื้อ 

 

บรษิัท ยูดบับลวิซ ีโกเมน ไบโอแมส จํากดั บรษิทั ยูดบับลวิซ ีอําพนั ไบโอแมส จํากดั และบรษิทั สตึกไบโอแมส จํากดั ก่อใหเ้กิด

รายได้จํานวน 24,975,092 บาท และกําไรจํานวน 10,460,740 บาท แก่กลุ่มกิจการสําหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 21 สงิหาคม 

ถงึ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 ซึง่ไดร้วมอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 

 

หากการซื้อกิจการเกิดขึ้น ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 รายได้รวมและขาดทุนรวมสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที ่ 

30 กนัยายน พ.ศ. 2563 จะเป็นจํานวน 365,930,283 บาท และ 286,139,165 บาท ตามลําดบั 

 

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกบัการซื้อจํานวน 1,942,500 บาท แสดงรวมในค่าใชจ่้ายในการบรหิารในกําไรหรอืขาดทุนสําหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่

30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

 

12 อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน (สุทธิ) 

 

อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน (สุทธิ) ของกลุ่มกิจการ คอื ที่ดนิที่มไีวใ้ห้เช่าและที่ดนิที่ยงัไม่มวีตัถุประสงค์ในการใช้งาน ซึ่งมรีายการ

เคลื่อนไหวสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 ดงัน้ี 

 

  ข้อมูลทางการเงินรวม 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  บาท 

  

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563   

ราคาตามบญัชสีุทธติ้นงวด 124,188,475 

ซื้อสนิทรพัย์ 20,662,625 

ราคาตามบญัชสีุทธปิลายงวด 144,851,100 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดนํ้าอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนทีม่รีาคาทุนจํานวน 30,891,137 บาท (วนัที ่31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 : 30,891,137 บาท) ไปจดจํานองเพื่อเป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนัวงเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ (หมายเหตุ 23) 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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จํานวนที่รบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุนจากอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนสําหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ  

พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 

 สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท 
   

รายไดค่้าเช่า - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  99,688 99,610 

 

กลุ่มกิจการไม่มค่ีาใช้จ่ายในการดําเนินงานโดยตรงทีเ่กิดจากอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนสําหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 

พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 

 

13 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (สุทธิ) 
 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 บาท บาท 
   

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563   

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

ซื้อสนิทรพัย์ 384,750,015 72,157,235 

รบัโอนจากการซื้อธุรกจิ (หมายเหตุ 11) 753,593,846 -       

ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์(สุทธ)ิ (14,351,238) -       

ค่าเสื่อมราคา (369,537,848) (2,421,271) 

ราคาตามบญัชสีุทธปิลายงวด 8,813,822,537 70,977,624 

 

เมื่อวนัที ่14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 บรษิทัไดเ้ขา้ทําสญัญาซื้อหอ้งชุดพรอ้มเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์สํานักงานและสิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ 

จากบริษัท แอ๊ดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเป็นที่ตัง้สํานักงานใหญ่ของบริษัทในราคา 

71,592,800 บาท (หมายเหตุ 33 ง)) (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิม่ส่วนของเฟอรนิ์เจอร)์ ซึ่งประเมนิโดยกรมธนารกัษ์ ทัง้น้ี บรษิทั แอ๊ดวานซ์ เอน็เนอร์ย ี

ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั เป็นผู้รบัภาระค่าธรรมเนียมการโอน ภาษีและค่าใช้จ่ายทีเ่กดิจากการซื้อขายทัง้หมด และภายหลงัการซื้อขายเสรจ็สิ้น 

บรษิทัไดเ้ขา้ทําบนัทกึขอ้ตกลงยกเลกิสญัญาเช่าพื้นทีแ่ละสญัญาบรกิาร โดยใหส้ญัญาดงักล่าวมผีลบงัคบัใช้ในวนัเดยีวกนั ทัง้น้ี การยกเลิก

สญัญาเช่าพืน้ทีแ่ละสญัญาบรกิารขา้งตน้ไม่ก่อใหเ้กดิค่าปรบัหรอืค่าความเสยีหายจากการยกเลกิสญัญาแก่บรษิทั 

 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดนํ้าทีด่นิ อาคารและเครื่องจกัร (รวมทีด่นิ อาคารและเครื่องจกัรภายใต้สญัญาซื้อขายไฟฟ้าที่

จดัประเภทไปเป็นลูกหน้ีสัญญาเช่าการเงินและสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน) ที่มีราคาทุนจํานวน 13,505,901,579 บาท  

(วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 13,431,245,610 บาท) ไปจดจํานองและจํานําเพื่อเป็นหลักทรพัย์คํ้าประกนัวงเงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิ 

(หมายเหตุ 19 และ 23) ตามเงื่อนไขในสญัญาเงินกู้ยืมที่กําหนดให้กลุ่มกิจการต้องนําที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินไปจดจํานองและ 

นําเครื่องจกัรทีใ่ชใ้นโรงไฟฟ้าไปจดจํานํากบัสถาบนัการเงนิ 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 สิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสมัปทาน (สุทธิ) 

 

รายการเคลื่อนไหวสาํหรบัสทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทาน (สุทธ)ิ สําหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

มดีงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 บาท 

  

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563   

ราคาตามบญัชสีุทธติ้นงวด 811,668,380 

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด  742,765,457 

ตน้ทุนการกูย้มื 1,633,215 

ค่าตดัจําหน่าย (31,662,047) 

ราคาตามบญัชสีุทธปิลายงวด 1,524,405,005 

 

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 บริษัทได้บันทึกต้นทุนการกู้ยืมจํานวน 1,633,215 บาท ประกอบด้วย

ดอกเบี้ยจ่ายเงนิกู้ยมื จํานวน 1,035,907 บาท ค่าธรรมเนียมผูกพนัวงเงนิกู้ จํานวน 529,474 บาท และค่าใชจ่้ายทางตรงในการกู้ยมืตดั

จําหน่าย จํานวน 67,834 บาท ซึ่งเกิดจากเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่กู้ยืมมาเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน 

เทศบาลเมอืงกระบี ่เป็นตน้ทุนของสทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทาน 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ (สุทธิ) 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ท่ีดินเช่า อาคาร รวม อาคาร รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 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 

เพิม่ระหว่างงวด  4,212,798 -       4,212,798 -       -       

ค่าเสื่อมราคา (867,808) (476,886) (1,344,694) (242,894) (242,894) 

ราคาตามบญัชสีุทธปิลายงวด 27,352,244 4,637,597 31,989,841 1,244,722 1,244,722 

      

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563       

ราคาทุน 28,220,052 5,114,483 33,334,535 1,487,616 1,487,616 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (867,808) (476,886) (1,344,694) (242,894) (242,894) 

ราคาตามบญัชสีุทธ ิ 27,352,244 4,637,597 31,989,841 1,244,722 1,244,722 

 

สาํหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 ค่าเสื่อมราคาแสดงรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบรหิารสาํหรบัขอ้มูลทางการเงนิรวมจํานวน 1,344,694 บาท และสําหรบัขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ

จํานวน 242,894 บาท  

 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค่าเช่าที่จ่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสินทรพัย์ที่มีมูลค่าตํ่าจะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง สญัญาเช่าระยะสัน้  

คือสัญญาเช่าที่มีอายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน สินทรพัย์ที่มีมูลค่าตํ่าประกอบด้วยอุปกรณ์สํานักงานขนาดเล็ก  

ค่าเช่าสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงัน้ี 

 

 
 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ค่าเช่า 1,965,814 4,273,825 372,214 2,408,125 

 

16 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) 

 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 บาท บาท 

   

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563    

ราคาตามบญัชสีุทธติ้นงวด 48,284,366 2,179,000 

รบัโอนจากการซื้อธุรกจิ (หมายเหตุ 11) 3,000,000 -       

ค่าตดัจําหน่าย (3,015,754) (127,407) 

ราคาตามบญัชสีุทธปิลายงวด 48,268,612 2,051,593 

 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 สินทรพัย/์(หน้ีสิน)ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (สุทธิ) 

 

สนิทรพัย์/(หน้ีสนิ)ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สุทธ)ิ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย

รายละเอยีดดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     

   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     

      ทีจ่ะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดอืน -       5,785,225 -       -       

   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     

      ทีจ่ะใชป้ระโยชน์เกนิกว่า 12 เดอืน 173,693,236 62,068,889 213,867 203,383 

 173,693,236 67,854,114 213,867 203,383 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     

   หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     

      ทีจ่ะจ่ายชาํระภายใน 12 เดอืน (1,132,915) (841,275) -       -       

   หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     

      ทีจ่ะจ่ายชาํระเกนิกว่า 12 เดอืน (213,489,918) (49,495,519) -       -       

 (214,622,833) (50,336,794) -       -       

     

สนิทรพัย/์(หน้ีสนิ)ภาษเีงนิได ้     

   รอการตดับญัช ี(สุทธ)ิ (40,929,597) 17,517,320 213,867 203,383 

     

สินทรพัย/์(หน้ีสิน)     

   ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (สุทธิ)     

   ท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน     

   - สนิทรพัยภ์าษเีงนิได ้     

        รอการตดับญัช ี(สุทธ)ิ 81,062,206 56,055,686 213,867 203,383 

   - หน้ีสนิภาษเีงนิได ้     

        รอการตดับญัช ี(สุทธ)ิ (121,991,803) (38,538,366) -       -       

 (40,929,597) 17,517,320 213,867 203,383 

 

สนิทรพัย์/(หน้ีสิน)ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 คํานวณจาก 

ผลแตกต่างชัว่คราวตามวธิหีน้ีสนิโดยใชอ้ตัราภาษรีอ้ยละ 20 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สนิทรพัย์/(หน้ีสนิ)ภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ี(สุทธิ) มีรายการเคลื่อนไหวสําหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 และ 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ดงัน้ี  
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  

  สาํหรบังวดเก้าเดือน  (ตรวจสอบแล้ว)  สาํหรบังวดเก้าเดือน  (ตรวจสอบแล้ว) 

  ส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  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) 

เพิม่/(ลด)ในกําไรหรอืขาดทุน (หมายเหตุ 31) (34,260,818) 11,459,935 10,484 4,745,565 

รบัโอนจากการซื้อธุรกจิ (หมายเหตุ 11) (24,186,099) -       -       -       

เพิม่/(ลด)ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น -       (272,178) -       49,090 

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี (40,929,597) 17,517,320 213,867 203,383 

 

กลุ่มกจิการจะรบัรูส้นิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชสีําหรบัขาดทุนสะสมทางภาษไีม่เกนิจํานวนทีเ่ป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมกํีาไร

ทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทางภาษีนัน้  

 

18 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายจ่ายล่วงหน้า 10,769,113 -       1,072,977 -       

ค่าเช่าทีด่นิจ่ายล่วงหน้าทีจ่ะถงึกําหนด 

   เกนิกว่าหน่ึงปี - กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั -       11,027,857 -       -       

ค่าใชจ่้ายทางตรงในการกูย้มืรอตดัจ่าย 26,546,414 -       -       -       

ค่าธรรมเนียมจดสทิธกิารเช่าจ่ายล่วงหน้า 163,642 -       -       -       

เงนิมดัจํา     

   - กจิการอื่น 2,910,506 1,006,852 72,000 -       

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

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

 40,389,675 12,291,714 1,144,977 257,005 

 

ในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยโดยอ้อมแห่งหน่ึง ไดจ่้ายชาํระเงนิกู้ยมืระยะยาวก่อนกําหนด

ทัง้จํานวน และไดเ้ขา้ทําสญัญาแก้ไขสญัญาสนิเชื่อ ทัง้นี้บรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่าวมคี่าใชจ้่ายทางตรงในการกู้ยมืรอตดัจ่าย  

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 เป็นจํานวนเงนิ 26,546,414 บาท 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร -       11 -       -       

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 133,400,000 227,400,000 -       -       

 133,400,000 227,400,011 -       -       

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เงนิเบิกเกินบญัชธีนาคารมีดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ MOR ต่อปี และใช้หลักทรพัย์คํ้าประกนัร่วมกับ  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (หมายเหตุ 23) 

 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 เป็นตัว๋สญัญาใชเ้งนิในสกุลเงนิบาททีใ่ชห้ลกัทรพัย์คํ้าประกนัร่วมกบัเงนิกูย้มืระยะยาว

จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 23) มีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR ลบ 2.50 ต่อปี และมีกําหนดชําระคืนภายใน 90 วัน (วันที ่ 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ MLR ลบ 1.00 ตอ่ปี และมกํีาหนดชาํระคนืภายใน 90 วนั) 

 

ตัว๋สญัญาใช้เงนิมรีายการเคลื่อนไหวสําหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 ดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  

  สาํหรบังวดเก้าเดือน  (ตรวจสอบแล้ว)  สาํหรบังวดเก้าเดือน  (ตรวจสอบแล้ว) 

  ส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 

  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม  30 กนัยายน   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 -       -       

รบัโอนจากการซื้อธุรกจิ  

   (หมายเหตุ 11) 39,980,950 -       -       -       

กูเ้งนิเพิม่ 1,346,600,000 1,724,039,000 -       -       

จ่ายชาํระ (1,480,580,950) (1,834,252,000) -       -       

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี 133,400,000 227,400,000 -       -       



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

เจา้หนี้การคา้     

   - กจิการอื่น 16,738,885 22,661,632 -       -       

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 33 ก)) 23,216,887 17,351,746 -       -       

เจา้หนี้การคา้ค่าก๊าซ - กจิการอื่น 91,515,385 105,180,205 -       -       

เจา้หนี้อืน่     

   - กจิการอื่น 139,009,054 31,460,124 2,608,509 4,073,018 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 33 ก)) 4,492,886 3,298,039 -       -       

เจา้หนี้จากการซื้อสนิทรพัยถ์าวร     

   - กจิการอื่น 54,000,190 8,976,961 -       -       

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 33 ก)) 3,712,327 2,227,610 -       -       

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 40,817,707 27,115,380 3,380,843 2,009,715 

โบนัสคา้งจ่าย  8,659,725 10,100,000 2,722,500 3,630,000 

ค่าตอบแทนการใชหุ้น้เป็นหลกัประกนัคา้งจ่าย     

    (หมายเหตุ 33 ก) และ 35.2) -       825,738 -       -       

ค่าเช่าคา้งจ่าย     

   - กจิการอื่น 437,914 1,374,914 -       -       

ค่าซ่อมแซมบํารุงรกัษาคา้งจ่าย 

   - กจิการอื่น 13,299,000 13,958,518 -       -       

เงนิปันผลคา้งจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ 240,650 -       240,650 -       

ดอกเบีย้คา้งจ่าย     

   - สถาบนัการเงนิ 112,902 523,126 -       -       

เงนิรบัล่วงหน้า     

   - ค่าเช่าพืน้ทีต่ ัง้เสาสญัญาณ - กจิการอื่น 19,736 13,158 -       -       

   - ค่าเช่าทีด่นิ - กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 33 ก)) 90,748 57,233 -       -       

เงนิประกนัผลงาน     

   - กจิการอื่น 1,558,213 606,967 -       -       

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 33 ก)) 24,677,039 3,560,195 -       -       

เงนิคํ้าประกนัพนักงาน 61,500 127,500 -       -       

 422,660,748 249,419,046 8,952,502 9,712,733 

 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 บรษิัทย่อยโดยอ้อมจํานวน 2 แห่งมเีจา้หน้ีอื่นจากเงนิทุนหมุนเวยีนชัว่คราวจากกิจการอื่นแห่งหน่ึง

เพื่อใช้ในการดําเนินงานของบรษิัทย่อยโดยอ้อม รวมเป็นจํานวนเงนิ 89,629,980 บาท อย่างไรกต็าม บรษิัทย่อยโดยอ้อมทัง้ 2 แห่ง 

ไดช้าํระคนืเงนิทุนหมุนเวยีนดงักล่าวทัง้จํานวนแล้วในเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2563 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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21 ประมาณการค่าซ่อมบาํรงุโรงไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทาน 

 

รายการเคลื่อนไหวสําหรบัประมาณการค่าซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทานสําหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

และสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  

  สาํหรบังวดเก้าเดือน  (ตรวจสอบแล้ว)  สาํหรบังวดเก้าเดือน  (ตรวจสอบแล้ว) 

  ส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 

  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม  30 กนัยายน   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 -       -       

ประมาณการหน้ีสนิส่วนทีเ่พิม่ขึน้ 5,947,845 7,928,655 -       -       

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี 31,168,500 25,220,655 -       -       

 

22 หน้ีสินตามสญัญาเช่า (สุทธิ) 

 

กลุ่มกจิการไดท้ําสญัญาเช่าเพื่อเช่าสนิทรพัย์เพื่อใชใ้นการดําเนินกจิการ โดยมกํีาหนดชําระค่าเช่าตามทีส่ญัญากําหนด ณ วนัที ่30 กนัยายน  

พ.ศ. 2563 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยอดหน้ีสนิภายใตส้ญัญาเช่า มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 32,414,655 571,472  1,380,000 -       

หกั  ดอกเบี้ยจ่ายรอการตดับญัช ี (11,523,174) (14,068) (115,388) -       

มลูค่าปัจจุบนัของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 20,891,481 557,404 1,264,612 -       

หกั  สว่นทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี (สทุธ)ิ (931,263) (390,720) (309,138) -       

 19,960,218 166,684 955,474 -       

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 จํานวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ถึงกาํหนดชาํระ     

ภายใน 1 ปี 1,729,552 403,392 360,000 -       

ภายหลงั 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 6,367,206 168,080 1,020,000 -       

เกนิ 5 ปี 24,317,897 -       -       -       

 32,414,655 571,472 1,380,000 -       

 

23 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (สุทธิ) 

 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (สุทธ)ิ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 3,849,953,735 2,818,176,171 -       -       

ผลกระทบจากการคาํนวณเงนิกูย้มื     

   ตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 4,643,124 306,378 -       -       

หกั  ค่าใชจ่้ายทางตรงในการกู้ยมืรอตดัจ่าย (42,101,477) (50,982,868) -       -       

มลูค่าปัจจุบนัของเงนิกูย้มืระยะยาวจาก 

   สถาบนัการเงนิ (สุทธ)ิ 

 

3,812,495,382 

 

2,767,499,681 

 

-       

 

-       

หกั  ส่วนทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี (สุทธ)ิ (614,158,217) (856,178,343) -       -       

 3,198,337,165 1,911,321,338 -       -       

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  
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รายการเคลื่อนไหวสําหรบัเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ (สุทธิ) สําหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 และ

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มดีงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   

  สาํหรบังวดเก้าเดือน  (ตรวจสอบแล้ว)  สาํหรบังวดเก้าเดือน  (ตรวจสอบแล้ว) 

  ส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรบัปีส้ินสุด  ส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรบัปีส้ินสุด 

  30 กนัยายน   วนัท่ี 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน   วนัท่ี 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:     

     กูเ้งนิเพิม่ระหว่างงวด/ปี 1,827,042,164 124,360,577 -       -       

     รบัโอนจากการซื้อธุรกจิ (หมายเหตุ 11) 291,615,938 -       -       -       

     จ่ายชําระระหว่างงวด/ปี (408,895,243) (871,704,335) -       -       

     จ่ายชําระก่อนครบกําหนดสญัญา (677,985,295) (2,439,280,000) -       -       

     ค่าใชจ่้ายทางตรงในการกูย้มืจ่าย (15,383,681) (2,140,000) -       -       

การเปลี่ยนแปลงรายการทีม่ใิช่เงนิสด:                 

     ตดัจําหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการ     

       กู้ยมืรอตดัจ่าย 4,889,097 11,781,959 -       -       

     จดัประเภทค่าใชจ่้ายทางตรงในการ     

       กู้ยมืรอตดัจ่าย 19,375,975 -       -       -       

     ผลกระทบจากการคํานวณเงนิกู้ยมื     

       ตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 4,336,746 (6,972,246) -       -       

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี 3,812,495,382 2,767,499,681 -       -       
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 บรษิัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชยี จํากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยโดยอ้อม ชําระคนืเงนิกู้ยืมก่อนกําหนดบางส่วนให้แก่

สถาบนัการเงนิภายใต้เงื่อนไขว่าบรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่าวจะต้องเขา้แก้ไขสญัญาสนิเชื่อกบัสถาบนัการเงนิเพื่อใหก้ลุ่มกิจการไม่มี

ความเสีย่งเกีย่วกบัความพรอ้มของแหล่งเงนิทุนทีจ่ะนํามาใชล้งทุนในโครงการใหม่ และเมื่อวนัที ่17 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อย

โดยอ้อมดงักล่าว ได้เข้าทําสญัญาแก้ไขสญัญาสินเชื่อ พร้อมชําระคนืเงนิกู้ยืมระยะยาวส่วนที่เหลือเป็นจํานวน 388,700,000 บาท 

ต่อมาบรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่าวไดกู้เ้งนิเพิม่ระหว่างงวด เป็นจํานวนรวม 1,050,000,000 บาท 
 

เมื่อวนัที ่28 มกราคม พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยโดยตรงไดเ้ขา้ทําสญัญาเงนิกู้ยมืระยะยาวกบัสถาบนัการเงนิ จํานวน 180,000,000 บาท 

ซึ่งมขีอ้กําหนดใหค้ํ้าประกนัการชําระหน้ีโดยบรษิัทและคํ้าประกนัโดยหุน้ ทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง และเครื่องจกัรของโครงการโรงไฟฟ้า

ชวีมวลของบรษิทั แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชยี จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยโดยอ้อม โดยกลุ่มกจิการสามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขและขอ้กําหนด

อื่นๆ ภายใตส้ญัญากูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิไดค้รบถว้น 
 

เมื่อวนัที ่2 มถิุนายน พ.ศ. 2563 บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพาเวอร์ จํากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยโดยอ้อมไดเ้ขา้ทําสญัญาสนิเชือ่ระยะยาว

และสินเชื่อหมุนเวยีนกบัสถาบนัการเงนิ วงเงนิรวม 807,400,000 บาท เพื่อใช้สําหรบัการพฒันาและดําเนินการโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานขยะชุมชน เทศบาลเมอืงกระบี ่ 
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เมื่อวนัที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 บรษิัท ยูดบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จํากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยโดยอ้อม ชําระคืนเงนิกู้ยมืคงค้าง

ทัง้หมดก่อนถงึวนัครบกําหนดใหแ้ก่สถาบนัการเงนิเป็นจํานวน 289,265,295 บาท 
 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 หลักทรพัย์คํ้าประกัน ข้อกําหนดและเงื่อนไขของสญัญาเงินกู้อื่นๆ นอกเหนือจากสญัญาเงินกู้

ดงักล่าวขา้งตน้ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไปจากทีเ่คยรายงานไวใ้นงบการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 

จํานวนเงนิขัน้ตํ่าที่ต้องจ่ายทัง้สิ้นภายใต้สญัญาเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิข้างต้น ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ 

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี 619,839,500 895,461,900 -       -       

ครบกําหนดชําระเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2,856,229,083 1,702,801,083 -       -       

ครบกําหนดชําระเกนิ 5 ปี 373,885,152 219,913,188 -       -       

 3,849,953,735 2,818,176,171 -       -       

 

เงนิกูย้มืระยะยาวมรีาคาตามบญัชแีละมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงนิกูย้มืระยะยาว - ราคาตามบญัช ี 3,812,495,382 2,767,499,681 -       -       

เงนิกูย้มืระยะยาว - มลูค่ายุตธิรรม 3,631,268,498 2,686,782,611 -       -       
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวคํานวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ฝ่ายบริหารคาดว่า 

กลุ่มบรษิัทจะต้องจ่าย ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยเป็นอตัราดอกเบี้ยอ้างองิของธนาคารพาณิชย์และจดัอยู่ในขอ้มูลระดบั 2 ของ

ลําดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 
 

ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ของเงนิกูย้มืของกลุ่มกจิการ ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงนิกูย้มืทีม่อีตัราดอกเบีย้ลอยตวั 3,849,953,735 2,818,176,171 -        -        
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อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มดีงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม 

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

  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 
     

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ  3.06 ถงึ 4.05  3.87 ถงึ 4.42 -        -        

 

วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ได้เบิกออกมาใช้ 

 

วงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิออกมาใช ้ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) 

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

      หนังสือ      หนังสือ 

 เงินเบิก     คํา้ประกนั  เงินเบิก     คํา้ประกนั 

 เกินบญัชี  ตัว๋สญัญา  เงินกู้ยืม  หนังสือ  และเงินกู้ยืม  เกินบญัชี  ตัว๋สญัญา  เงินกู้ยืม หนังสือ  และเงินกู้ยืม 

 ธนาคาร  ใช้เงิน  ระยะยาว  คํา้ประกนั  ระยะสัน้  ธนาคาร  ใช้เงิน  ระยะยาว คํา้ประกนั  ระยะสัน้ 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท บาท  บาท 
           

อตัราดอกเบี้ยลอยตวั           

   - ระยะเวลาเบกิถอน           

    ภายใน 1 ปี -       -       -       -       3,461,461,162 -       -       -       -       158,451,722 

   - ระยะเวลาเบกิ           

    ถอนเกินกว่า 1 ปี 50,000,000 386,447,575 1,599,945,836 20,035,131 -       49,999,988 222,447,575 -       19,058,084 -       

 50,000,000 386,447,575 1,599,945,836 20,035,131 3,461,461,162 49,999,988 222,447,575 -       19,058,084 158,451,722 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการไม่มสีญัญาเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ

จงึไม่มวีงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิออกมาใช ้

 

24 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

รายการเคลื่อนไหวสําหรบัภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานสาํหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 

 

   ข้อมูลทางการเงิน 

  ข้อมูลทางการเงินรวม  เฉพาะกิจการ 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  บาท  บาท 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563   

ยอดคงเหลอืตน้งวด 3,678,205 1,016,915 

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 651,388 40,928 

ตน้ทุนดอกเบีย้ 43,895 11,492 

ยอดคงเหลอืปลายงวด 4,373,488 1,069,335 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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25 ทุนเรือนหุ้น 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

ทุนจดทะเบียน 

 

ทุนท่ีออกและชาํระเตม็มลูค่าแลว้ 

ส่วนเกินมูลค่า 

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 -       

เพิม่ทุนจดทะเบยีนหุน้สามญั -       -       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 

เพิม่ทุนจดทะเบยีนหุน้สามญั -       -       -       -       -       

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563  

   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)  10,975,999,960 5,487,999,980 10,175,999,960 5,087,999,980 3,896,006,978 

 

เมื่อวนัที่ 13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 บรษิัทได้ดําเนินการออกหุ้นเพิม่ทุนตามมติที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นของบรษิัทครัง้ที่ 1/2561 

โดยการออกหุ้นใหม่จํานวน 1,018,000,000 หุน้ในมูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท โดยกําหนดราคาขายหุน้เพิม่ทุนทีเ่สนอขายให้กบั

ประชาชนทัว่ไปครัง้แรกในราคาหุน้ละ 4.40 บาท บรษิทัไดร้บัชําระค่าหุน้จํานวน 4,479,200,000 บาท โดยบนัทกึส่วนเกนิมูลค่าหุน้ที่

เกิดขึ้นจํานวน 3,970,200,000 บาท และหักกลบกับค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นจํานวน 74,193,022 บาท ในส่วนของเจ้าของทําให้

ส่วนเกนิมูลค่าหุน้สามญัเพิม่ขึน้ในงบแสดงฐานะการเงนิจํานวน 3,896,006,978 บาท บรษิทัไดดํ้าเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนทีช่ําระแล้ว

กบักระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัที ่8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 

 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญที่แสดงอยู่ ในงบแสดงฐานะการเงินมีจํานวน 3,896,006,978 บาท  

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

 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 หุ้นสามญัจดทะเบียนที่ออกและชําระแล้วเต็มมูลค่า จํานวน 10,175,999,960 หุ้น มูลค่าที่ตราไว ้

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

 

26 เงินปันผลจ่าย 

 

เมื่อวนัที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 4/2563 ได้มมีติอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจาก

กําไรสะสมทีย่งัไม่จดัสรร ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท เป็นจํานวนเงนิรวม 305,279,807 บาท โดยไดจ่้าย

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ในวนัที ่15 มถุินายน พ.ศ. 2563 

 

27 ทุนสาํรองตามกฎหมาย 

 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทจะต้องจดัสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ของกําไรสุทธปิระจําปีหกัดว้ยเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมจํีานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน  

ซึง่ทุนสํารองตามกฎหมายน้ีจะไมส่ามารถนําไปจ่ายเงนิปันผลได ้ทุนสํารองตามกฎหมายต้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัประจําปี 

ผูถ้อืหุน้ 

 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 กําไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรรในข้อมูลทางการเงนิรวมไดร้วมทุนสํารองตามกฎหมายของบรษิัทย่อย 8 แห่ง 

เป็นจํานวนเงนิรวม 470,174,269 บาท (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : บรษิทัย่อย 5 แห่ง เป็นจํานวนเงนิรวม 219,572,759 บาท) 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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28 รายได้และต้นทุนจากการขายและบริการ 

 

รายไดจ้ากการขายละบรกิาร 

 สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า     

   - การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 2,003,650,658 1,883,093,372 -       -       

   - กจิการอื่น 6,058,537 2,809,340 -       -       

   - กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 33 ค)) 20,785,025 17,540,423 -       -       

รายไดจ้ากการบรกิารซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้า     

   - กจิการอื่น 47,807,753 -       -       -       

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าอตัรารบัซื้อไฟฟ้าพเิศษ 116,838,868 127,093,372 -       -       

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารภายใต้     

   สญัญาซื้อขายไฟฟ้า  1,107,233,705 1,232,833,871 -       -       

รายไดค่้าชดเชยกระแสไฟฟ้าส่วนเพิม่ 95,164,180 94,491,058 -       -       

รายไดจ้ากการบรกิารกําจดัขยะ     

   - กจิการอื่น 29,361,345 27,546,665 -       -       

รายไดจ้ากการขายไอน้ํา     

   - กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 33 ค)) 11,061,533 13,581,040 -       -       

รายไดค่้าบรหิารจดัการ     

   - กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 33 ค)) -       -       55,060,000 54,363,000 

 3,437,961,604 3,398,989,141 55,060,000 54,363,000 

 

รายได้จากการขายไฟฟ้าตามอตัรารบัซื้อไฟฟ้าพเิศษเป็นรายไดท้ี่ไดร้บัการสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคของโครงการโรงไฟฟ้า 

ชวีมวลทีไ่ดท้ําสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในฐานะผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มาก อ้างองิตามประกาศคณะกรรมการ

กํากบักจิการพลงังาน เรื่อง การรบัซื้อไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน พ.ศ. 2559 โดยมอีตัรารบัซื้อไฟฟ้าพเิศษ 0.30 บาทต่อหน่วย และ 

จะสิน้สุดในปีที ่8 นับจากวนัทีเ่ปิดดําเนินการเชงิพาณิชย ์(COD) 

 

รายไดค่้าชดเชยกระแสไฟฟ้าส่วนเพิม่เป็นรายไดส้่วนเพิม่ราคารบัซื้อไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิขยะทีไ่ดท้ําสญัญาซื้อขาย

ไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ในฐานะผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มาก โดยไดร้บัส่วนเพิม่ราคารบัซื้อไฟฟ้าในอตัรา 3.50 บาทต่อหน่วย 

เป็นระยะเวลา 7 ปี นับจากวนัทีเ่ปิดดําเนินการเชงิพาณิชย ์(COD)  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ตน้ทนุขายและบรกิาร 

 สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ตน้ทุนขาย (1,406,487,977) (1,374,852,622) -       -       

ตน้ทุนบรกิาร (1,001,359,554) (1,131,632,107) (39,373,263) (39,595,435) 

 (2,407,847,531) (2,506,484,729) (39,373,263) (39,595,435) 

 

29 รายได้อ่ืน 

 

 สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

ดอกเบีย้รบั     

   - สถาบนัการเงนิ 1,074,392 2,366,748 99,143 27,510 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 33 ค)) -       -       -       1,846 

ค่าเคลมประกนัสุทธจิากอาคาร     

  เครื่องจกัรและอุปกรณ์เสยีหาย 171,957,537 23,309,587 -       -       

รายไดจ้ากการขายเศษซาก -       153,949 -       -       

รายไดค่้าเช่า      

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 33 ค)) 232,522 232,444 -       -       

รายไดอ้ื่นๆ 3,638,188 879,351 2,259,543   -       

 176,902,639 26,942,079 2,358,686 29,356 

 

ในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยโดยอ้อมแห่งหนึ่งไดร้บัเงนิชดเชยจากบรษิทัประกนัภยั

ทัง้หมด 171.95 ล้านบาท โดยเป็นค่าสนิไหมทดแทนจากกรณีทีเ่กดิเหตุความเสยีหายของเครื่องจกัรโรงไฟฟ้าในช่วงทีม่กีารทดสอบ

การเดนิเครื่องจกัร (Commissioning & Test Run) ในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งบรษิทัย่อยโดยอ้อมไดดํ้าเนินการซ่อมแซมใหส้ามารถใชง้าน

ไดต้ามปกตแิล้ว 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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30 ต้นทุนทางการเงิน 

 

 สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ดอกเบีย้จ่ายหุน้กู ้ -       (73,784,658) -       (73,784,658) 

ดอกเบีย้จ่ายเงนิกูย้มื     

   - สถาบนัการเงนิ (70,417,307) (231,738,445) -       -       

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 33 ค)) -       -       -       (1,380,823) 

ดอกเบีย้จ่ายหน้ีสนิภายใตส้ญัญาเช่า (629,616) (20,276) (46,996) -       

ตดัจําหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรง     

   หุน้กูร้อตดัจ่าย -       (11,359,691) -       (11,359,691) 

ค่าธรรมเนียมผูกพนัวงเงนิกู้ (3,280,178)       -       -       -       

ตดัจําหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรง     

   ในการกู้ยมืรอตดัจ่าย (4,821,263) (8,826,582) -       -       

 (79,148,364) (325,729,652) (46,996) (86,525,172) 

 

31 รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 

 

 สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั (14,955,145) (2,522,389) -       -       

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(หมายเหตุ 17) (34,260,818) 12,633,595 10,484 2,315,787 

 (49,215,963) 10,111,206 10,484 2,315,787 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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32 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน 

 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขัน้พื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้ือหุน้สามญัของบรษิทัใหญ่ดว้ยจํานวนหุ้นสามญั

ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ 

 

 สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

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

กําไร(ขาดทุน)ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้     

   ของบรษิทัใหญ่ (บาท) 410,230,108 228,103,435 37,019,833 (28,567,974) 

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก     

   ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 10,175,999,960 9,157,999,960 10,175,999,960 9,157,999,960 

กําไร(ขาดทุน)ตอ่หุน้ขัน้พื้นฐาน      

   (บาทต่อหุน้)  0.04  0.02  0.00 (0.00) 

 

 สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

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

กําไร(ขาดทุน)ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้     

   ของบรษิทัใหญ่ (บาท) 1,253,581,818 569,983,196 658,579,118 (82,825,721) 

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก     

   ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 10,175,999,960 9,157,999,960 10,175,999,960 9,157,999,960 

กําไร(ขาดทุน)ตอ่หุน้ขัน้พื้นฐาน      

   (บาทต่อหุน้)  0.12  0.06  0.06 (0.01) 

 

บรษิทัไม่มกีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดในระหว่างทีนํ่าเสนอรายงาน ดงันัน้จงึไม่มกีารนําเสนอกําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรบัลด 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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33 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 หุ้นของบรษิัทส่วนใหญ่ถือโดยสมาชกิในตระกูลทรงเมตตา ในสดัส่วนรอ้ยละ 78.38 (วนัที่ 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 78.52) ทําใหก้ลุ่มกจิการอยูใ่นการควบคุมของตระกูลทรงเมตตา 
 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัถูกถอืหุน้โดยบุคคลและบรษิทัดงัต่อไปน้ี 
 

  จาํนวนหุ้นท่ีถือ ร้อยละจาํนวนถือ 

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

   30 กนัยายน   31 ธนัวาคม  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม 

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

สมาชกิในตระกูลทรงเมตตา  ไทย 7,975,627,820 7,990,053,520  78.38  78.52 

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

บุคคลและกจิการอื่นๆ - 1,836,920,600 1,806,842,500  18.05  17.75 

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

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

ก) ยอดคงเหลอืทีเ่กดิจากการซื้อ/ขายสนิคา้ บรกิารและอื่นๆ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มดีงัน้ี 
 

 
ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

ลูกหน้ีการค้า - ออกใบแจ้งหน้ีแล้ว      

   (หมายเหตุ 8)     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  4,816,322 7,598,611 -       -       

   บรษิทัย่อยโดยออ้ม -       -       749,000 363,800 

 4,816,322 7,598,611 749,000 363,800 

ลูกหน้ีการค้า - ยงัไม่ได้ออกใบแจ้งหน้ี      

   (หมายเหตุ 8)     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  3,043,137 4,128,767 -       -       

 3,043,137 4,128,767 -       -       
     

ค่าเช่าท่ีดินค้างรบั (หมายเหตุ 8)     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  100,073 54,925 -       -       

 100,073 54,925 -       -       

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ่อมแซมและ     

   บาํรุงรกัษาเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 8)     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  1,844,981 1,548,391 -       -       

 1,844,981 1,548,391 -       -       



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและซื้อสินทรพัยถ์าวร     

   กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั 68,004,036 142,427,718 -       -       

 68,004,036 142,427,718 -       -       

การเพ่ิมข้ึนของสินทรพัยสิ์ทธิการใช้      

   กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั  1,215,949 -       -       -       

 1,215,949 -       -       -       

เงินมดัจาํ (หมายเหตุ 18)     

   กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั  -       257,005 -       257,005 

 -       257,005 -       257,005 

เจ้าหน้ีการค้า (หมายเหตุ 20)     

   กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั  23,216,887 17,351,746 -       -       

 23,216,887 17,351,746 -       -       

เจ้าหน้ีอ่ืน (หมายเหตุ 20)     

   กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั  4,492,886 3,298,039 -       -       

 4,492,886 3,298,039 -       -       

เจ้าหน้ีจากการซื้อสินทรพัยถ์าวร (หมายเหตุ 20)     

   กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั  3,712,327 2,227,610 -       -       

 3,712,327 2,227,610 -       -       

โบนัสค้างจ่าย     

   คณะกรรมการและผูบ้รหิาร  3,267,725 4,086,500 2,641,350 3,630,000 

 3,267,725 4,086,500 2,641,350 3,630,000 

ค่าตอบแทนการใช้หุ้นเป็นหลกัประกนัค้างจ่าย     

   (หมายเหตุ 20 และ 35.2)     

   บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนั  -       825,738 -       -       

 -       825,738 -       -       

ค่าเช่าท่ีดินรบัล่วงหน้า (หมายเหตุ 20)     

   กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั 90,748 57,233 -       -       

 90,748 57,233 -       -       

เงินประกนัผลงาน (หมายเหตุ 20)     

   กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั  24,677,039 3,560,195 -       -       

 24,677,039 3,560,195 -       -       

การจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า     

   กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั 270,000 -       270,000 -       

 270,000 -       270,000 -       

 

 

 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข) เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยโดยออ้ม ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 

 

 
ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ (หมายเหตุ 11)     

   บรษิทัย่อยโดยออ้ม -       -       120,000,000 -       

 -       -       120,000,000 -       

 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อยโดยอ้อม ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เป็นเงินให้กู้ยืมไม่มีหลักประกันในสกุลเงนิบาท 

และมกํีาหนดชําระคนืเมื่อทวงถาม บรษิัทรบัซื้อเงนิให้กู้ยมืดงักล่าวจากกจิการอื่นแห่งหน่ึงตามสญัญารบัโอนหน้ีโดยรบัซื้อมาใน

มลูค่ายุตธิรรม 

 

การเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยโดยอ้อมสําหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และสําหรบั

ปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 

 

 
ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี  -       -       -       -       

เพิม่ขึน้จากการรบัซื้อหนี้ -       -       120,000,000 -       

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี -       -       120,000,000 -       

 

ค) รายไดแ้ละรายจ่ายกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีาระสําคญัสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 

มดีงัน้ี 

 สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 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)     

   กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั  20,785,025 17,540,423 -       -       

 20,785,025 17,540,423 -       -       

รายได้จากการขายไอน้ํา (หมายเหตุ 28)     

   กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั  11,061,533 13,581,040 -       -       

 11,061,533 13,581,040 -       -       

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

รายได้ค่าบริหารจดัการ (หมายเหตุ 28)     

   บรษิทัย่อยโดยตรง -       -       3,780,000 3,615,000 

   บรษิทัย่อยโดยออ้ม -       -       51,280,000 50,748,000 

 -       -       55,060,000 54,363,000 

รายได้เงินปันผลรบั     

   บรษิทัย่อยโดยตรง -       -       671,034,998 -       

 -       -       671,034,998 -       

รายได้ดอกเบีย้รบั (หมายเหตุ 29)     

   บรษิทัย่อยโดยออ้ม  -       -       -       1,846 

 -       -       -       1,846 

รายได้ค่าเช่า (หมายเหตุ 29)      

   กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั  232,522 232,444 -       -       

 232,522 232,444 -       -       

ต้นทุนค่าก่อสร้างภายใต้สญัญาสมัปทาน     

   กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 720,856,594 88,258,157 -       -       

 720,856,594 88,258,157 -       -       

ดอกเบีย้จ่ายเงินกู้ยืม (หมายเหตุ 30)     

   บรษิทัย่อยโดยตรง  -       -       -       802,287 

   บรษิทัย่อยโดยออ้ม -       -       -       578,536 

 -       -       -       1,380,823 

ซื้อวตัถดิุบเช้ือเพลิงและวสัดส้ิุนเปลือง     

   กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 411,296,285 241,160,143 -       -       

 411,296,285 241,160,143 -       -       

ซื้อสินค้าและบริการอ่ืน     

   กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 9,151,226 16,435,619 -       -       

 9,151,226 16,435,619 -       -       

ค่าบริการซ่อมแซมบาํรงุรกัษาจ่าย     

   กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 525,568 448,138 -       -       

 525,568 448,138 -       -       

ค่าเช่าและบริการอาคารสาํนักงานจ่าย     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 834,782 4,601,438 834,782 4,320,188 

 834,782 4,601,438 834,782 4,320,188 

ค่าบริหารจดัการเช้ือเพลิงจ่าย      

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  50,290,055 46,506,189 -       -       

 50,290,055 46,506,189 -       -       



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

ค่าเช่าจ่าย     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 286,368 152,321 -       -       

   บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 99,361 26,447 -       -       

 385,729 178,768 -       -       

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร     

   ผลประโยชน์ระยะสัน้ 50,849,962 53,909,358 26,878,350 20,268,217 

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 388,818 710,703 46,981 207,231 

 51,238,780 54,620,061 26,925,331 20,475,448 

 

ง) รายการซื้อ/ก่อสรา้งทรพัย์สนิกบักจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัทีม่สีาระสําคญัสําหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

และ พ.ศ. 2562 มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

ซื้อช้ินส่วนอะไหล่     

   กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั 30,715,864 20,130,394 -       -       

 30,715,864 20,130,394 -       -       

ซื้อ/ก่อสร้างทรพัยสิ์น     

   กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั 157,960,553 25,139,298 71,592,800 -       

 157,960,553 25,139,298 71,592,800 -       



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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34 ภาระผกูพนั 

 

34.1 ภาระผกูพนัจากสญัญาท่ีสาํคญัท่ีไม่สามารถยกเลิกได้ 

 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัในสญัญาดําเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกไดส้ําหรบัสญัญาบรกิาร 

(วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : สญัญาดําเนินงานทีไ่ม่สามารถยกเลกิไดส้าํหรบัสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร) ดงัน้ี 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 กนัยายน 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 4,852,084 1,210,000 6,062,084 10,218,846 1,210,000 11,428,846 

ครบกําหนดชําระภายหลงั 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 8,226,000 5,233,738 13,459,738 17,412,268 5,126,887 22,539,155 

ครบกําหนดชําระภายหลงั 5 ปี 1,737,000 9,046,721 10,783,721 24,300,645 10,061,072 34,361,717 

 14,815,084 15,490,459 30,305,543 51,931,759 16,397,959 68,329,718 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 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 2,850,000 -       2,850,000 7,450,728 -       7,450,728 

ครบกําหนดชําระภายหลงั 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2,250,000 -       2,250,000 6,706,622 -       6,706,622 

 5,100,000 -       5,100,000 14,157,350 -       14,157,350 

 

34.2 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัเกี่ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนที่ยงัไม่ถึงเวลารบัรูใ้นขอ้มูลทางการเงนิที่เกี่ยวขอ้งกบัการซื้อทีด่นิ ก่อสรา้ง

อาคารโรงงาน และสนิทรพัยภ์ายใตโ้ครงการสมัปทาน ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

ซื้อทีด่นิ เครื่องจกัรและอุปกรณ์     

   และการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 1,143,929,841 1,168,859,075 -       -       

สนิทรพัยภ์ายใตโ้ครงการสมัปทานโรงไฟฟ้า 76,885,876 681,299,915 -       -       

 1,220,815,717 1,850,158,990 -       -       



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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34.3 สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 

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 ซึง่เป็นบรษิทัย่อยโดยออ้มไดท้ําสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศ

ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงสําหรบัเจ้าหน้ีการค้าสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 และวนัที ่ 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มสีญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าทีเ่ปิดสถานะไวแ้ละยงัไม่ไดใ้ชด้งัน้ี 

 

  ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

   อตัราแลกเปล่ียน  มูลค่ายุติธรรม 

  จาํนวนเงิน ตามสญัญา มูลคา่ตามสญัญา เชิงบวก (เชิงลบ) 

สกลุเงินต่างประเทศ  ตามสญัญา บาท บาท บาท 

      

ดอลลารส์หรฐั  13,590,370  30.06 - 32.08 423,308,697 7,009,798 

ยโูร  245,750  36.85 - 37.00 9,073,590 82,372 

     7,092,170 

 

  ข้อมูลทางการเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว) 

  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

   อตัราแลกเปล่ียน  มูลค่ายุติธรรม 

  จาํนวนเงิน ตามสญัญา มูลคา่ตามสญัญา เชิงบวก (เชิงลบ) 

สกลุเงินต่างประเทศ  ตามสญัญา บาท บาท บาท 

      

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

 

มูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายุติธรรมของสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าคํานวณโดยใช้ประมาณการกระแสเงนิสดคิดลด โดยกระแส 

เงนิสดในอนาคตประมาณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (จากอตัราการแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ

ล่วงหน้าที่สามารถสงัเกตได้ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน) และอตัราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามสญัญาซึ่งคดิลดด้วยอตัรา 

ทีส่ะทอ้นถงึความเสีย่งดา้นสนิเชื่อของคู่สญัญาต่างๆ การวดัมลูค่าดงักล่าวจดัอยู่ในขอ้มลูระดบัที ่2 ของลําดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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35 การคํา้ประกนั 

 

35.1 หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

 

กลุ่มกจิการมหีนังสอืคํ้าประกนัจากธนาคารเพื่อคํ้าประกนัการดําเนินงานตามปกตขิองธุรกจิ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 14,430,000 13,630,000 -       -       

คํ้าประกนัการปฏบิตัติาม 

   สญัญาซื้อขายไฟฟ้า 

 

683,780,000 -       -       233,300,000 

คํ้าประกนัการขอยื่นประมลูและ     

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

คํ้าประกนัการปฏบิตัติามสญัญา      

   ก่อสรา้งอาคาร เช่าอาคาร     

   และสิง่ก่อสรา้ง เช่าทีด่นิ     

   และจา้งทํางานกําจดัขยะ     

   ตามโครงการบรหิารจดัการ     

   และกําจดัขยะมลูฝอย     

   ดว้ยวธิกีารแปรรปูขยะมลูฝอย     

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

คํ้าประกนัการปฏบิตัติามสญัญา     

   บรกิารเสน้ใยแก้วนําแสง 152,425 152,425 -       -       

 354,672,294 1,461,352,294 -       -       



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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35.2 การคํา้ประกนัระหว่างกลุ่มกิจการ 

 

บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จํากดั (มหาชน) 

 

ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บรษิทัไดท้ําการออกหุน้กู้ โดยมหีลกัประกนัคอืบรษิทัต้องจํานําหุน้สามญัของ

บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอร์จี ้จํากดั ซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทั จํานวนหุน้ทีจํ่านํา 649,999,998 หุน้ ราคาหุน้ละ 6.9083 บาท 

(คํานวณจากมูลค่าทางบญัชตี่อหุ้น ณ วนัสิ้นปีบญัชขีองบรษิัทย่อยโดยตรง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560) คดิเป็นมูลค่าทัง้สิ้น 

4,490,394,986 บาท  

 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้ทําการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนด จํานวน 1,500,000 หน่วย  

ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 1,500,000,000 บาท  

 

เมื่อวนัที ่12 มนีาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดร้บัหนังสอืจากบรษิทัหลกัทรพัย์ เคทบี ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ในฐานะผูแ้ทน 

ผูถ้อืหุน้ แจง้ว่าหุน้กูด้งักล่าวไดค้รบกําหนดและไดม้กีารไถ่ถอนเรยีบรอ้ยพรอ้มปลดภาระจํานําทีม่อียู่ตามสญัญาจํานําหุน้แลว้ 

 

บรษิทัย่อยโดยตรง - บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จํากดั 

 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 บรษิัท เอเชยี คลนี เอ็นเนอร์จี้ จํากดั มหีนังสอืคํ้าประกนัจากสถาบนัการเงนิเพื่อคํ้าประกนั

การดําเนินงานตามปกตขิองธุรกจิใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยออ้ม 1 แห่ง (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 4 แห่ง) ดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

คํ้าประกนัการปฏบิตัติามสญัญา     

   ซื้อขายไฟฟ้า     

     - 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 -       -       

 4,000,000 456,980,000 -       -       
     

คํ้าประกนัการปฏบิตัติามสญัญาก่อสรา้ง     

   อาคาร เช่าอาคารและสิง่ก่อสรา้ง     

   เช่าทีด่นิและจา้งทํางาน     

   กําจดัขยะตามโครงการบรหิารจดัการ     

   และกําจดัขยะมลูฝอยดว้ยวธิ ี     

   การแปรรปูขยะมลูฝอยเป็นพลงังานไฟฟ้า     

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

 -       48,722,953 -       -       

 4,000,000 505,702,953 -       -       
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บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพาเวอร ์จํากดั 

 

บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จํากัด มีหนังสือคํ้าประกันจากสถาบันการเงินเพื่อคํ้าประกันการดําเนินงานตามปกต ิ

ของธุรกิจให้แก่บรษิัท เอซีอี โซลาร์ จํากัด และบรษิัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จํากัด ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 และวนัที ่ 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 

การคํ้าประกนัการยื่นคาํเสนอ     

  ขายไฟฟ้า     

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

   - บรษิทั ไบโอ เพาเวอร์     

         แพลนท ์จํากดั 17,405,000 17,405,000 -       -       

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

 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที ่9/2561 (หลงัแปรสภาพ) เมื่อวนัที่ 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มมีตอินุมตัใิห ้บรษิัท อลัไลแอนซ์ 

คลนี เพาเวอร ์จํากดั ใชหุ้น้ของบรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี้ จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นกรรมสทิธิข์องบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั

จดจํานําเป็นหลกัประกนัวงเงนิสนิเชื่อในอตัรารอ้ยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าวงเงนิสนิเชื่อ หรอืคดิเป็นอตัราร้อยละ 0.25 ต่อปี 

ของมูลค่าหุ้นที่ นํามาจดจํานําเป็นหลักประกัน (หมายเหตุ  20 และ 33 ก)) ต่อมาเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563  

บรษิทัไดดํ้าเนินการเพกิถอนหุน้ทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนัตามสญัญาดงักล่าว 

 

ณ วนัที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิัทมีสญัญาคํ้าประกันกับสถาบันการเงนิแห่งหน่ึง  

โดยมีวัตถุประสงค์ในการคํ้าประกันการชําระหน้ีของบริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท์ จํากัด บริษัท อัลไลแอนซ์  

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

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน  พ.ศ. 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จํากดั บรษิัท 

แอ๊ดวานซ์ เอเชยี เพาเวอร์ แพลนท ์จํากดั และบรษิทั แอ๊ดวานซ์ คลนี เพาเวอร์ จํากดั มสีญัญาคํ้าประกนัร่วมกนัเพื่อสนับสนุน

ทางการเงนิสําหรบัเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิของบรษิัท อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จํากดั ในสญัญาวงเงนิสนิเชื่อจํานวน 

682,000,000 บาท เพื่อให้การสนับสนุนด้วยเงนิสดเพื่อให้บรษิัท อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จํากดั มเีงนิเพยีงพอที่จะใช้ชําระหน้ี 

เงนิต้น ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีถ่งึกําหนดชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวในแต่ละงวด โดยมผีลบงัคบัตัง้แต่วนัที ่4 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2558 จนถงึวนัทีบ่รษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่าวไดช้ําระคนืเงนิกูย้มืดงักล่าวแล้วทัง้จํานวน 
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ณ วันที่  30 กันยายน  พ.ศ.  2563 บริษัท เอเชีย คลีน เอ็น เนอร์จี้  จํากัด  มีสัญญาคํ้าประกันการชาํระหน้ีของ

บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จํากัด ภายใต้สัญญาสินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งหน่ึง จํานวน 807,400,000 บาท 

และมสีญัญาใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิในรปูแบบเงนิทุนหรอืเงนิกู้ยมื เพื่อใหบ้รษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่าวมเีงนิเพยีงพอทีจ่ะใช้

ก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานขยะชุมชน เทศบาลเมืองกระบี่ โดยสญัญาให้การสนับสนุนทางการเงนิมีผลบงัคบัตัง้แต ่

วนัที ่2 มถุินายน พ.ศ. 2563 จนถงึวนัทีบ่รษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่าวไดช้ําระคนืเงนิกู้ยมืดงักล่าวแล้วทัง้จํานวน หรอืจนถงึวนัที่

เสรจ็สิน้การก่อสรา้งโครงการและผูใ้หก้ารสนับสนุนทางการเงนิไดเ้ขา้ทําสญัญาคํ้าประกนัใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่าวกบั

ผูใ้หส้นิเชื่อแลว้ แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกดิก่อน 

 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 บริษัทมีสัญญาคํ้าประกันสัญญาสินเชื่อหมุนเวียนกับสถาบันการเงินแห่งหน่ึง โดยมี

วตัถุประสงคใ์นการคํ้าประกนัการชาํระหน้ีของบรษิทัย่อย จํานวน 12 บรษิทั วงเงนิรวม 100,000,000 บาท และ 100,000,000 ดอลลารส์หรฐั  

 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 บริษัทมีสัญญาคํ้าประกันสัญญาสินเชื่อหมุนเวียนกับสถาบันการเงินแห่งหน่ึง โดยมี

วตัถุประสงค์ในการคํ้าประกนัการชําระหน้ีของ บรษิัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จํากดั และบรษิัท เอซีอี โซลาร์ จํากดั วงเงนิ

รวม 279,000,000 บาท และ 172,000,000 บาท ตามลําดบั 

 

36 หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

 

36.1 การทาํสญัญาจดัหาและติดตัง้เคร่ืองจกัร 

 

บริษัทย่อยโดยอ้อมจํานวน 6 บริษัท ได้มีการทําสัญญาจัดหาและติดตัง้เครื่องจักรโรงไฟฟ้าจํานวน 9 โครงการกับผู้ขาย 

ซึ่งเป็นกจิการที่เกี่ยวข้องกนั โดยบรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่าวยงัไม่สามารถดําเนินการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าให้แล้วเสรจ็ และไม่สามารถ

จ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย์ไดต้ามกําหนดระยะเวลาที่ระบุในสญัญาซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) ได้ เน่ืองจากมเีหตุสุดวสิยัเกดิขึน้กบั

โครงการ ซึ่งบรษิทัย่อยโดยอ้อมอยู่ในระหว่างการประชุมร่วมกนักบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเกี่ยวกบัรายละเอยีดของการปฏบิตัติามคํา

ชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ (หมายเหตุ 37.5) ซึ่งหากในที่สุดถ้าบรษิัทย่อยโดยอ้อมไม่สามารถขอสญัญาซื้อขายไฟฟ้าคนืได ้

บรษิัทย่อยโดยอ้อมอาจจําเป็นต้องยกเลิกสญัญาจดัหาและติดตัง้เครื่องจกัรโรงไฟฟ้าที่ทําไว้กบัผู้ขาย ซึ่งทําให้ผู้ขายมีสทิธิเรยีก

ค่าปรบัจากบรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่าวไดม้ลูค่าไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของมลูค่าสญัญา หรอืคดิเป็นมลูค่าโครงการละ 63.3 ลา้นบาท 
 

อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยโดยอ้อมได้ทําการเจรจาและขอขยายเวลาการปฏิบัติตามสัญญากับผู้ขายเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย 

ทีเ่กดิขึน้แลว้ ซึง่ผูข้ายตกลงใหข้ยายระยะเวลาการปฏบิตัติามสญัญาตามทีบ่รษิทัย่อยโดยออ้มรอ้งขอเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการจงึไม่ไดร้บัรูป้ระมาณการหน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้นดงักล่าว

ขา้งตน้ 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

58 

 

36.2 คดีความท่ีถกูฟ้องร้อง 

 

บรษิทัย่อยโดยออ้ม 

 

1) บรษิัทย่อยโดยอ้อมแห่งหน่ึงได้ถูกฟ้องโดยกลุ่มบุคคลในเขตจงัหวดัลําปางต่อศาลปกครองเชียงใหม่ ขอให้ศาลเพิกถอน

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า (ร.ง.4) ของบรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่าวโดยมไิด้ฟ้องเรยีกรอ้งค่าเสยีหายเป็น

จํานวนเงนิแต่อย่างใด และขอให้ศาลมีคําสัง่ให้บรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่าวระงบัการประกอบกิจการและการก่อสร้างตาม

ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานผลติไฟฟ้า (ร.ง.4) ก่อนพพิากษา ซึ่งศาลไต่สวนแลว้มคีําสัง่ยกคาํขอดงักล่าว ต่อมาเมื่อวนัที ่

30 มีนาคม พ.ศ. 2559 ศาลปกครองเชียงใหม่มีคําพิพากษาความสรุปว่า การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิต

ไฟฟ้า (ร.ง.4) ให้แก่บริษัทย่อยโดยอ้อมดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายแล้ว จึงพิพากษายกฟ้อง อย่างไรก็ตามเมื่อวันที ่ 

29 เมษายน พ.ศ. 2559 ผูฟ้้องไดย้ื่นอุทธรณ์คดัคา้นคําพพิากษาของศาลปกครองเชยีงใหม่ต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ่งเมื่อวนัที ่ 

20 มกราคม พ.ศ. 2560 บรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่าวได้ยื่นคําแก้อุทธรณ์แล้วความสรุปว่าการออกใบอนุญาตประกอบกจิการ

โรงงานผลติไฟฟ้า (ร.ง.4) ใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่าวชอบดว้ยกฎหมายแล้ว ขอใหศ้าลปกครองสูงสุดพพิากษายนืตาม

คาํพพิากษาของศาลปกครองเชยีงใหม่และยกอุทธรณ์ของผูฟ้้องคด ี

 

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

 

2) บรษิัทย่อยโดยอ้อมแห่งหน่ึงได้ถูกฟ้องโดยกลุ่มบุคคลในเขตจงัหวดัฉะเชิงเทราต่อศาลปกครองระยอง ขอให้ศาลเพกิถอน

ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานผลติไฟฟ้า (ร.ง.4) และขอให้เพกิถอนใบรบัแจง้ก่อสรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรอืรื้อถอน

อาคารหรอืเคลื่อนย้ายอาคารหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ แห่งพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

โดยมิได้ฟ้องเรยีกร้องค่าเสียหายเป็นจํานวนเงนิแต่อย่างใด และขอให้ศาลมีคําสัง่ทุเลาการบังคบัตามใบอนุญาตประกอบ

กิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า (ร.ง.4) และใบรบัแจ้งก่อสร้างอาคาร (39 ทวิ) ก่อนพิพากษา ซึ่งศาลไต่สวนแล้วมีคําสัง่ยกคําขอ

ดงักล่าว ต่อมาเมื่อวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 ศาลได้ทําการไต่สวนคําขอและพิจารณาคําชี้แจงของบรษิัทย่อยโดยอ้อม

ดงักล่าวแล้วเห็นว่ากรณียงัไม่ปรากฏในชัน้น้ีว่าการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า (ร.ง.4) และใบรบัแจ้ง

ก่อสรา้งอาคาร (39 ทว)ิ ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย จงึมคีาํสัง่ยกคาํขอทุเลาการบงัคบัตามคําสัง่และการบรรเทาทุกขช์ัว่คราว 

 

เมื่อวนัที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 ศาลปกครองระยองมคีําพพิากษายกฟ้อง ทัง้น้ีผูฟ้้องคดมีสีทิธยิื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

ไดต้ามหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายกําหนด โดยต่อมาเมื่อวนัที ่7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ผูฟ้้องคดยีื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสงูสุด  

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 คดคีวามอยู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองสงูสุด 
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37 สญัญาท่ีสาํคญั 

 

กลุ่มกจิการมสีญัญาทีส่าํคญัทีเ่พิม่ขึน้ในระหว่างงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน  พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 

 

37.1 สญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 

 

บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั เอซีอี โซลาร ์จาํกดั 

 

คู่สญัญา ระยะเวลาของสญัญา รายละเอียดของสญัญา 

บรษิทั แอ๊ดวานซ์ เอเชยี ไฟเบอร์ จํากดั  

   ซึง่เป็นกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 

มอีายุ 25 ปี นับตัง้แต่วนัทีเ่ริม่ตน้ซื้อขายไฟฟ้า ทัง้น้ีบรษิทัย่อยโดยอ้อมยงัไม่ได้

เริม่มกีารจําหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

สญัญาซื้อขายพลงังานไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย์ซึ่งผลิตจากโรงไฟฟ้า  

ที่ติดตัง้บนหลังคา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยสัญญา

ดงักล่าวจดัทําขึน้เมื่อวนัที ่20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

บรษิทั แอ๊ดวานซ์ เอเชยี ไฟเบอร์ จํากดั  

   ซึง่เป็นกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 

มอีายุ 25 ปี นับตัง้แต่วนัทีเ่ริม่ตน้ซื้อขายไฟฟ้า ทัง้น้ีบรษิทัย่อยโดยอ้อมยงัไม่ได้

เริม่มกีารจําหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

สญัญาซื้อขายพลงังานไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย์ซึ่งผลิตจากโรงไฟฟ้า  

ทีต่ดิตัง้บนผนืน้ํา อําเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา โดยสญัญาดงักล่าว

จดัทําขึน้เมื่อวนัที ่20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 

37.2 สญัญาซ้ือขายกระแสไฟฟ้าเพ่ือใช้สาํหรบัเคร่ืองสบัไม้ 

 

บริษทัย่อยโดยอ้อม คู่สญัญา ระยะเวลาของสญัญา รายละเอียดของสญัญา 

บรษิทั แอ๊ดวานซ์ คลนี เพาเวอร ์จํากดั 

บรษิทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร ์แพลนท ์จํากดั 

บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพาเวอร ์จํากดั 

บรษิทั แอ๊ดวานซ์ เอเชยี เพาเวอร ์แพลนท ์จํากดั 

บรษิทั แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชยี จํากดั 

บริษัท อะโกร เอ็นเนอร์จี้ ซัพพลาย

จํากดั ซึง่เป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มีอายุ 10 ปี นับจากวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 และ  

ต่ออายุครัง้ละ 1 ปีโดยอัตโนมัติ หากคู่ส ัญญาฝ่ายใด  

ฝ่ายหน่ึงไม่ประสงค์จะต่อสัญญาต้องแจ้งให้คู่ส ัญญา    

อกีฝ่ายหน่ึงทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

สญัญาซื้อขายกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้สําหรบัเครื่องสบัไม้ของ

คู่สญัญาทีต่ดิตัง้ในโรงไฟฟ้าชวีมวลของบรษิทัย่อยโดยออ้ม 
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37.3 สญัญาซ้ือขายไม้สบั 

 

บริษทัย่อยโดยอ้อม คู่สญัญา ระยะเวลาของสญัญา รายละเอียดของสญัญา 

บรษิทั แอ๊ดวานซ์ คลนี เพาเวอร ์จํากดั 

บรษิทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร ์แพลนท ์จํากดั 

บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพาเวอร ์จํากดั 

บรษิทั แอ๊ดวานซ์ เอเชยี เพาเวอร ์แพลนท ์จํากดั 

บรษิทั แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชยี จํากดั 

บริษัท อะโกร เอ็นเนอร์จี้ ซัพพลาย

จํากดั ซึง่เป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มอีายุ 1 ปี นับจากวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 และต่ออายุ  

ครัง้ละ 1 ปี โดยอัตโนมัติ หากคู่ส ัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง    

ไม่ประสงค์จะต่อสัญญาต้องแจ้งให้คู่ส ัญญาอีกฝ่ายหน่ึง 

ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

สญัญาซื้อขายไม้สบัเพื่อใช้เป็นวตัถุดบิเชื้อเพลิงชีวมวล   

ในการผลติกระแสไฟฟ้าของบรษิทัย่อยโดยออ้ม 

 

37.4 สญัญาเช่าท่ีดิน 

 

บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วานซ์ คลีน เพาเวอร ์จาํกดั 

 

คู่สญัญา ระยะเวลาของสญัญา รายละเอียดของสญัญา 

บรษิทั ชยัโย สไมล ์จํากดั ซึ่งเป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มอีายุ 23 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2585 สญัญาเช่าที่ดนิสําหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง 

อําเภอคลองขลุง จงัหวดักําแพงเพชร 
 

 

บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร ์จาํกดั 

 

คู่สญัญา ระยะเวลาของสญัญา รายละเอียดของสญัญา 

เทศบาลเมอืงกระบี ่ มอีายุ 25 ปี ตัง้แต่วนัที ่24 กนัยายน พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่23 กนัยายน พ.ศ. 2588 สญัญาเช่าที่ดนิเพื่อขุดลอกเป็นบ่อกกัเก็บน้ําสํารองสําหรบัใช้ภายใน

โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนกระบี ่อําเภอเมอืง จงัหวดักระบี ่
 

 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

61 

 

37.5 สญัญาซ้ือขายไฟฟ้าท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณายกเลิกการบอกเลิกสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าและคืนสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า

พร้อมขยายวนักาํหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย ์
 

กลุ่มกจิการมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าทีอ่ยู่ในระหว่างการพจิารณายกเลกิการบอกเลกิสญัญาซื้อขายไฟฟ้าและคนืสญัญาซื้อขายไฟฟ้า

พรอ้มขยายวนักําหนดจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย ์ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ดงัน้ี 
 

  
 

จาํนวนสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 

  ท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณา 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 

   30 กนัยายน   31 ธนัวาคม 

   พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

หน่วยงานท่ีพิจารณา บริษทัย่อยโดยอ้อม  สญัญา  สญัญา 
    

ศาลปกครองชัน้ตน้ 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 

 

ศาลปกครองชัน้ตน้ 
 

บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพาเวอร ์จํากดั 
 

เมื่อวนัที ่5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการพจิารณาความคบืหน้าของการยื่นหนังสอืต่อ กฟภ. ของบรษิทัย่อย

โดยอ้อมดงักล่าว สําหรบัสญัญาซื้อขายไฟฟ้าจํานวน 1 สญัญา และตดัสนิใจยื่นหนังสอืต่อคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน 

(“กกพ.”) เพื่อขอใหม้คีําสัง่ใหย้กเลกิการบอกเลิกสญัญาซื้อขายไฟฟ้าและคนืสญัญาซื้อขายไฟฟ้าพร้อมขยายวนักําหนดจ่าย

ไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชยใ์หแ้ก่บรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่าว 
 

เมื่อวนัที่ 22 มนีาคม พ.ศ. 2561 ผูบ้รหิารของกลุ่มกิจการพจิารณาความคบืหน้าของการยื่นหนังสอืของบรษิัทย่อยโดยอ้อม

ดงักล่าวต่อ กกพ. สําหรบัสญัญาซื้อขายไฟฟ้าจํานวน 1 สญัญา และตดัสนิใจยื่นคําฟ้องต่อศาลปกครองชัน้ต้นเพื่อขอให้มคีํา

พพิากษาหรอืคําสัง่ให้ยกเลิกการบอกเลิกสญัญาซื้อขายไฟฟ้าและคนืสญัญาซื้อขายไฟฟ้าพรอ้มขยายวนักําหนดจ่ายไฟฟ้า 

เขา้ระบบเชงิพาณิชยต์ามสญัญาซื้อขายไฟฟ้าใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่าว 
 

นอกจากน้ี เมื่อวนัที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยโดยอ้อมดงักล่าวได้ส่งหนังสือถึง กฟภ. เพื่อขอเจรจาตกลงระงบั 

ขอ้พพิาทตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า โดย กฟภ.ไดม้หีนังสอืตอบกลบัเพื่อแจง้เงื่อนไขและหลกัเกณฑ์การเจรจา ทัง้น้ีบรษิทัย่อย

โดยออ้มดงักลา่วไดป้ฏบิตัติามเงือ่นไขและหลกัเกณฑ์ดงักล่าวและดําเนินการเจรจาร่วมกนั 
 

ต่อมาเมื่อวนัที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 กฟภ. ได้ส่งหนังสือแจ้งมายังบริษัทโดยอ้อมดังกล่าว เพื่อขอพิจารณาทบทวนเงื่อนไข 

หลกัเกณฑ์ และขัน้ตอนการเจรจา เพื่อให้เกิดความชดัเจนในการดําเนินการ ทัง้น้ีการทบทวนเงื่อนไขไม่กระทบขัน้ตอนดําเนินการ

ทางกฎหมายทีอ่ยู่ระหว่างการพจิารณาของศาล 
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การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 

 

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 

 

เมื่อวนัที่ 14 มนีาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกจิการยื่นคําเสนอข้อพพิาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการเพื่อขอให้มคีําชี้ขาดให้ กฟภ. ยกเลกิการ

บอกเลกิสญัญาซื้อขายไฟฟ้าและคนืสญัญาซื้อขายไฟฟ้าพรอ้มขยายวนักําหนดจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย์ใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดย

อ้อมดงักล่าวจํานวนรวมทัง้สิ้น 8 สญัญา (8 คด)ี ต่อมาเมื่อวนัที ่29 มถุินายน พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยโดยอ้อมไดร้บัคําชี้ขาดของคณะ

อนุญาโตตุลาการลงวนัที ่21 มถุินายน 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 ีและเมื่อวนัที ่

26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยโดยอ้อมได้รบัคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการลงวนัที่ 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 ซึ่งทัง้ 8 คดดีงักล่าวคณะ

อนุญาโตตุลาการชี้ขาดความสรุปว่าให้ กฟภ. คืนสญัญาซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ FiT พร้อมขยายวนักําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 

เชงิพาณิชย์ใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยอ้อมทัง้ 8 สญัญา โดยในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยโดยอ้อมทัง้หมดไดส้่งหนังสอืแจง้ให ้

กฟภ. ปฏบิตัติามคาํชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ  

 

ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการประชุมร่วมกนักบั กฟภ. เกีย่วกบัรายละเอยีดของการปฏบิตัติามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

 

บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั แอ๊ดวานซ์ คลนี เพาเวอร ์จํากดั 

 

เมื่อวนัที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 กฟภ. แจ้งบรษิทัย่อยโดยอ้อมว่ามเีหตุสุดวสิยัเกิดขึ้นกบัโครงการตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้าจรงิ

และตกลงทีจ่ะคนืสญัญาใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่าว 

 

เมื่อวนัที่ 8 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กฟภ. แจ้งบริษัทย่อยโดยอ้อมว่าได้ส่งเรื่องที่บริษัทย่อยโดยอ้อมดังกล่าวขอให้ กฟภ. 

ดําเนินการยกเลกิการบอกเลกิสญัญาซื้อขายไฟฟ้าและคนืสญัญาซื้อขายไฟฟ้าพรอ้มขยายวนักําหนดจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย์

สาํหรบัสญัญาซื้อขายไฟฟ้าจํานวน 1 สญัญาให ้กกพ. พจิารณาตอ่ไป 

 

เมื่อวนัที่ 31 สงิหาคม พ.ศ. 2561 กกพ. มหีนังสอืแจง้บรษิัทย่อยโดยอ้อมว่า กกพ. ได้แจ้งไปยงั กฟภ. แล้วว่าการคนืสญัญา 

ซื้อขายไฟฟ้าเป็นการดําเนินการระหว่างคู่สญัญา ซึ่ง กฟภ. ต้องเจรจาตกลงกบับรษิัทย่อยโดยอ้อมโดยตรงเกี่ยวกบัเงื่อนไข

รายละเอยีดการคนืสญัญาและการขยายกําหนดจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย ์

 

เมื่อวนัที ่13 กนัยายน พ.ศ. 2561 กฟภ. แจง้เป็นหนังสอืมายงับรษิทัย่อยโดยออ้มเพื่อนัดหมายเจรจา 

 

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 กฟภ. ได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัทย่อยโดยอ้อมดําเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งกําหนด 

วนัเริม่ต้นซื้อขายไฟฟ้า และจดัส่งขอ้เสนอเรื่องราคารบัซื้อไฟฟ้าในส่วนทีบ่รษิัทย่อยโดยอ้อมประสงค์จะขอเปลี่ยนจาก Adder 

เป็น FiT เพื่อ กฟภ. จะไดดํ้าเนินการแจง้ กกพ. เพื่อขอความเหน็ชอบเพื่อจดัทําสญัญาซื้อขายไฟฟ้าต่อไป 

 

เมื่อวนัที ่15 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยโดยออ้มไดส้่งหนังสอืแจง้กําหนดวนัเริม่ตน้ซื้อขายไฟฟ้าและขอ้เสนอเรื่องราคา

รบัซื้อไฟฟ้าในส่วนที่บรษิัทประสงค์ขอเปลี่ยนจาก Adder เป็น FiT ต่อ กฟภ. เพื่อให้ กฟภ. พจิารณาและดําเนินการในส่วน 

ทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
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เมื่อวนัที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 กฟภ. ได้มีหนังสือแจ้งให้บรษิัทย่อยโดยอ้อมจดัส่งแผนการดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า  

เพื่อนําส่ง กกพ. พจิารณาความเหน็ชอบก่อนลงนามสญัญาต่อไป 
 

เมื่อวนัที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยโดยอ้อมได้จดัส่งแผนการดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้กับ กฟภ. เพื่อพิจารณา 

ก่อนลงนามสญัญาต่อไป 
 

เมื่อวนัที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 กฟภ. และบรษิัทย่อยโดยอ้อมได้ประชุมร่วมกนัเกี่ยวกบัร่างสญัญาซื้อขายไฟฟ้าฉบบัที ่

กฟภ. จะคนืใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยอ้อม หลงัจากนัน้เมื่อวนัที ่11 มถิุนายน พ.ศ. 2562 กฟภ. ไดส้่งร่างสญัญาซื้อขายไฟฟ้ามาให้

บรษิทัย่อยโดยอ้อมพจิารณา โดยเป็นสญัญาซื้อขายไฟฟ้าแบบ FiT ตามประกาศ FiT ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งบรษิัทย่อยโดยอ้อมได้

แจง้ตอบกลบัว่าเหน็ชอบร่างสญัญาซื้อขายไฟฟ้าดงักล่าว และเมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กฟภ. ไดส้่งร่างสญัญาซื้อขายไฟฟ้า

มาใหบ้รษิทัย่อยโดยออ้มพจิารณาอกีครัง้ 
 

วนัที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยโดยอ้อมได้รบัร่างสญัญาซื้อขายไฟฟ้าดงักล่าวจาก กฟภ. และได้ตรวจสอบร่างสญัญา 

ซื้อขายไฟฟ้าดงักล่าวเรยีบรอ้ยแล้ว และไดจ้ดัทําหนังสอืตอบกลบัเหน็ชอบร่างสญัญาซื้อขายไฟฟ้าฉบบัดงักล่าว โดยยื่นต่อ กฟภ. 

แลว้ในวนัที ่8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 

เมื่อวนัที่ 7 สงิหาคม พ.ศ. 2562 กฟภ. ได้ส่งหนังสอืแจ้งมายงับรษิัทย่อยโดยอ้อมว่ายนืยนัร่างสญัญาซื้อขายไฟฟ้าที่จะคนืให้แก่

บรษิทัย่อยโดยอ้อมว่าเป็นสญัญาซื้อขายไฟฟ้าแบบ FiT ตามประกาศ FiT ปี พ.ศ. 2558 มรีายละเอยีดตามร่างสญัญาซื้อขาย

ไฟฟ้าทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืแจง้ดงักล่าวซึ่งเป็นฉบบัที ่กฟภ. และบรษิทัย่อยโดยออ้มเหน็ชอบร่วมกนั 
 

เมื่อวนัที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 กฟภ. ไดค้นืสญัญาซื้อขายไฟฟ้าให้แก่บรษิัทย่อยโดยอ้อม โดยเป็นสญัญาซื้อขายไฟฟ้าแบบ 

FiT ตามประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมพลังงาน

แสงอาทติย)์ ในช่วงเปลีย่นผ่านจากแบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2558 
 

38 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในข้อมูลทางการเงิน 

 

38.1 การเรียกชาํระค่าหุ้นเพ่ิมเติม 

 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัย่อยโดยออ้มจํานวน 2 แห่ง มมีตเิหน็ชอบใหเ้รยีกชาํระค่าหุน้เพิม่เตมิจากบรษิทั เอเชยี คลนี 

เอน็เนอรจ์ี ้จํากดั ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยโดยออ้มดงักลา่ว คดิเป็นจํานวนเงนิ 8,550,000 บาท 
 

38.2 การอนุมติัเปล่ียนแปลงช่ือบริษทัและตราประทบับริษทั 

 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่8/2563 เมื่อวนัที ่15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 มมีตอินุมตัใิหเ้ปลีย่นแปลงชื่อบรษิทัย่อยโดยออ้ม 

จํานวน 3 แห่ง และอนุมตัิให้ยกเลิกตราประทบับรษิัทเดิมและใช้ตราประทับบริษัทใหม่ รวมถึงแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนที่

เกีย่วขอ้ง โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

เดิม แก้ไขเป็น 

ช่ือบริษทัย่อยโดยอ้อม ช่ือย่อ ช่ือบริษทัย่อยโดยอ้อม ช่ือย่อ 

บรษิทั ปราสาทพรรุ่งเรอืง จํากดั PSPR บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี วอเตอร ์จํากดั ACW 

บรษิทั ยูดบับลวิซ ีโกเมน ไบโอแมส จํากดั UKB บรษิทั แอ๊ดวานซ์ เอเชยี เอน็เนอร์จี ้จํากดั AAE 

บรษิทั ยูดบับลวิซ ีอําพนั ไบโอแมส จํากดั UAB บรษิทั แอด๊วานซ์ ไบโอ เอน็เนอรจ์ี้ จํากดั ABE 
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