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งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  



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

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงนิรวมของบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ากัด 
(มหาชน) (“บรษิทั”) และบรษิทัย่อย (“กลุ่มกจิการ”) และฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ
ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกจิการ รวมถงึกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิ้นสุด
วนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 
งบกำรเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะทางการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิ้นสุด  

วนัเดยีวกนั 
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึ่งประกอบดว้ยนโยบายการบญัชทีีส่ าคญัและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 

 
เกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็  
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ 
จากกลุ่มกิจการและบรษิัทตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชีทีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชีในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง
กับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรบัผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ  
ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบัญชทีี่ข้าพเจ้าได้รบัเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ 
ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ  
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการส าหรบังวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่องการซื้อบรษิัท แอ๊ดวานซ์ เอเชยี เอ็นเนอร์จี ้
จ ากดั (เดมิชื่อ บรษิทั ยูดบับลวิซ ีโกเมน ไบโอแมส จ ากดั) บรษิัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอน็เนอร์จี้ จ ากดั (เดมิชื่อ บรษิทั ยูดบับลวิซ ี
อ าพนั ไบโอแมส จ ากดั) และบรษิัท สตึก ไบโอแมส จ ากดั เป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบและไดน้ าเรื่องนี้มาพจิารณาในบรบิท
ของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้
แสดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรื่องนี้  
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เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
 

กำรซ้ือบริษทั แอด๊วำนซ์ เอเชีย เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (เดิมช่ือ บริษทั 
ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ำกัด) บริษัท แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ 
เอ็นเนอร์จี้ จ ำกดั (เดิมช่ือ บริษัท ยูดบับลิวซี อ ำพนั ไบโอแมส 
จ ำกดั) และบริษทั สตึกไบโอแมส จ ำกดั 
 
อา้งถงึหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 8 ประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั  
และการใช้ดุลยพินิจ และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 เงิน
ลงทุนในบรษิทัย่อย 
 
เมื่อวนัที่ 21 สงิหาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการเข้าซื้อหุ้นของบรษิัท 
ผู้ด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจ านวน 3 บรษิัท ประกอบด้วย 
บรษิทั แอ๊ดวานซ์ เอเชยี เอน็เนอร์จี ้จ ากดั (เดมิชื่อ บรษิทั ยดูบับลวิซี 
โกเมน ไบโอแมส จ ากดั) บรษิัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอน็เนอร์จี้ จ ากดั 
(เดิมชื่อ บริษัท ยูดบับลิวซี อ าพัน ไบโอแมส จ ากัด) และบริษัท 
สตกึไบโอแมส จ ากดั ซึ่งเป็นการซื้อหุน้สามญัทัง้หมดในสดัส่วนรอ้ยละ 
100 ในมูลค่าสิง่ตอบแทนรวม 464.55 ล้านบาท การลงทุนดงักล่าว
ถูกพิจารณาเป็นการรวมธุรกิจภายใต้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบบัที ่3 เรื่องการรวมธุรกจิ 
 
ผู้บรหิารจดัให้มีผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อท าการปันส่วนราคาซื้อใน
การรวมธุรกจิ (purchase price allocation) และประเมนิมูลค่ายุตธิรรม
ของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้า 
 
ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับรายการนี้เนื่องจากลักษณะของรายการมี
ความซบัซ้อน และมูลค่าของสทิธิในสญัญาซื้อขายไฟฟ้าและก าไรจาก
การซื้อธุรกิจในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมมจี านวนที่เป็นสาระส าคญั 
การประเมนิดงักล่าวอาศยัดุลยพนิิจทีส่ าคญัของผูบ้รหิารในการก าหนด
ขอ้มลูและขอ้สมมตฐิานในวธิกีารประเมนิ รวมถงึอตัราคดิลดทีใ่ช ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
ข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมในการพิจารณาของผู้บริหารว่า
รายการซื้อดังกล่าวเป็นรายการรวมธุรกิจภายใต้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 
 
ข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมในการระบุสนิทรพัย์ที่ได้มาและ
หนี้สินที่รบัมา ณ วนัซื้อ ข้าพเจ้าประเมินความรู้ความสามารถ 
ความเป็นอสิระ และความเทีย่งธรรมของผูป้ระเมนิราคา  
 
ในการทดสอบวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรม ข้าพเจ้าขอให้
ผู้เชี่ยวชาญของข้าพเจ้าสอบทานความเหมาะสมและความ
สมเหตุสมผลของวธิีการที่ใช้ในการประเมนิมูลค่า การประมาณ
อัตราคิดลดและปัจจัยในการคิดลด รวมถึงตรรกะของวิธีการ
ประเมนิและการค านวณ โดยเปรยีบเทยีบกบัวธิีการที่ถือปฏิบตัิ
ทัว่ไปในอุตสาหกรรมทีเ่ปรยีบเทยีบกนัได ้
 
ขา้พเจา้ประเมนิความสมเหตุสมผลของขอ้สมมตฐิานหลกัทีใ่ชใ้น
การปันส่วนราคาซื้อในการรวมธุรกจิ โดยเปรยีบเทยีบกบัสญัญา
ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลในอดีตของบริษัทย่อย ข้อมูลในตลาดของ
อุตสาหกรรมทีเ่ปรยีบเทยีบกนัได ้และแผนธุรกจิของบรษิทัย่อย  
 
ข้าพเจ้าทดสอบการค านวณก าไรจากการซื้อธุรกิจที่เกิดจากการ
รวมธุรกิจซึ่งเป็นผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่โอนให้สุทธิและ
มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้า 
 
ข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมของวิธีการบัญชีและความ
เพยีงพอของการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 
จากการปฏิบตัิงานข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่ารายการซื้อส่วนได้เสยี
ดงักล่าวเป็นการรวมธุรกจิตามค านิยามของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิฉบบัที ่3 นอกจากนี้ ขอ้สมมตฐิานหลกัที่ผูบ้รหิารใช้
ในการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์สุทธิที่ได้มามีความ
สมเหตุสมผลโดยสอดคลอ้งกบัหลกัฐานทีม่ ี
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ข้อมูลอ่ืน 
 

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

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

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

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

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ 
การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชี
ที่ได้รบั และประเมินว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสยั
อย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบรษิัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้าข้าพเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวาม 
ไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สงัเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลใน 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป 
ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบัญชีที่ได้รบัจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชขีองข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการและบรษิทัตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มีการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามทีค่วรหรอืไม่  

• ได้รบัหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงนิของกิจการภายในกลุ่มหรอืกิจกรรม  
ทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง  
การควบคุมดูแลและการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้  
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่ส าคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มนีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า 
ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทัง้หมด  ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อ ว่ามีเหตุผล 
ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้า 
ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องที่สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้พจิารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดในการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงาน 
ของผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง 
สมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
กฤษณ์  ชชัวำลวงศ ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5016 
กรุงเทพมหานคร 
25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11 482,892,545      71,920,411        13,569,645      13,881,505      

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทตีดิภาระคาํประกนั

ทถีงึกําหนดไถ่ถอนภายในหนึงปี 12 -                  250,265,060       -                -                

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 13 829,014,273      819,986,032       1,895,435        1,217,120        

ลูกหนีสญัญาเช่าการเงนิ 

ทถีงึกําหนดรบัชําระภายในหนึงปี (สุทธ)ิ 14 93,311,714        96,169,495        -                -                

สนิคา้คงเหลอื 15 402,075,975      185,213,817       -                -                

ภาษมีลูค่าเพมิ (สุทธ)ิ 16 33,941,900        11,058,924        1,155,466        4,744,431        

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัย่อยโดยออ้ม 42 ข) -                  -                  120,000,000    -                

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,841,236,407    1,434,613,739    136,620,546    19,843,056      

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทตีดิภาระคาํประกนั 12 277,601,630      248,378,851       -                -                

ลูกหนีสญัญาเช่าการเงนิ (สุทธ)ิ 14 3,163,021,714    3,197,149,598    -                -                

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 17 -                  -                  8,999,999,980  8,839,999,980  

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน (สุทธ)ิ 18 144,851,100      124,188,475       -                -                

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธ)ิ 19 9,095,282,011    8,059,367,762    70,438,512      1,241,660        

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสรา้งและซอืสนิทรพัยถ์าวร 53,506,627        153,178,428       14,580            -                

สทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทาน (สุทธ)ิ 20 1,639,536,935    811,668,380       -                -                

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สุทธ)ิ 21 37,406,032        -                  5,380,021        -                

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (สุทธ)ิ 22 49,545,486        48,284,366        1,996,820        2,179,000        

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สุทธ)ิ 23 85,906,170        56,055,686        699,179          203,383          

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 24 41,794,136        12,291,714        2,099,860        257,005          

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 14,588,451,841  12,710,563,260   9,080,628,952  8,843,881,028  

รวมสินทรพัย์ 16,429,688,248  14,145,176,999   9,217,249,498  8,863,724,084  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 16 ถงึ 141 เป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 25 265,300,000      227,400,011       -                -                

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 26 268,963,404      249,419,046       10,380,568      9,712,733        

ส่วนทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปีของ

- หนีสนิตามสญัญาเช่า (สุทธ)ิ 29 1,330,493          390,720            816,379          -                

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (สุทธ)ิ 30 575,293,722      856,178,343       -                -                

ประมาณการค่าซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้า

ตามขอ้ตกลงสมัปทาน 28 32,326,916        -                  -                -                

ภาษมีลูค่าเพมิ (สุทธ)ิ 16 36,343,079        30,729,209        -                -                

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 11,213,900        1,199,203          -                -                

หนีสนิอนุพนัธท์างการเงนิระยะสนั 43.3 12,093,276        -                  -                -                

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 27 9,865,383          7,895,600          643,832          4,002,778        

รวมหนีสินหมนุเวียน 1,212,730,173    1,373,212,132    11,840,779      13,715,511      

หนีสินไมห่มนุเวียน

ประมาณการหนีสนิระยะยาวค่าซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้า

ตามขอ้ตกลงสมัปทาน 28 86,685              25,220,655        -                -                

หนีสนิตามสญัญาเช่า (สุทธ)ิ 29 24,467,539        166,684            4,596,269        -                

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (สุทธ)ิ 30 3,081,863,600    1,911,321,338    -                -                

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สุทธ)ิ 23 109,893,444      38,538,366        -                -                

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 32 7,813,701          3,678,205          3,495,896        1,016,915        

รวมหนีสินไมห่มนุเวียน 3,224,124,969    1,978,925,248    8,092,165        1,016,915        

รวมหนีสิน 4,436,855,142    3,352,137,380    19,932,944      14,732,426      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 16 ถงึ 141 เป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 33

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  

ทุนทอีอกและชําระแลว้

หุน้สามญั 10,175,999,960 หุน้ 

มลูค่าทชีําระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 5,087,999,980    5,087,999,980    5,087,999,980  5,087,999,980  

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

กําไร(ขาดทุน)สะสม

- จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 26,025,834        -                  26,025,834      -                

- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,005,687,275    1,831,919,622    187,283,762    (135,015,300)    

ส่วนตาํกว่าทุนจากการรวมธุรกจิ

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

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 11,992,833,106  10,793,039,619   9,197,316,554  8,848,991,658  

รวมส่วนของเจ้าของ 11,992,833,106  10,793,039,619   9,197,316,554  8,848,991,658  

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 16,429,688,248  14,145,176,999   9,217,249,498  8,863,724,084  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 16 ถงึ 141 เป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ ีจาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 36 4,586,364,478   4,540,252,115   75,280,000       72,483,000       

รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงนิภายใตส้ญัญาซอืขายไฟฟ้า 401,233,134     410,384,524     -                 -                 

รายไดค้า่กอ่สรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน 870,545,684     104,636,084     -                 -                 

ตน้ทุนขายและบรกิาร 36 (3,196,266,562)  (3,324,700,552)  (55,173,748)      (55,615,848)      

ตน้ทุนคา่กอ่สรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน (870,545,684)     (104,636,084)     -                 -                 

กาํไรขนัต้น 1,791,331,050   1,625,936,087   20,106,252       16,867,152       

กาํไร(ขาดทุน)สุทธจิากอตัราแลกเปลยีน 18,768,243       (103,507,119)     -                 14,387             

รายไดเ้งนิปันผลจากบรษิทัยอ่ย -                 -                 671,034,998     -                 

กาํไรจากการซอืธุรกจิ 2,178,074         -                 -                 -                 

ขาดทุนสุทธจิากสญัญาซอืขายเงนิตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า (12,093,276)      -                 -                 -                 

รายไดอ้นื 37 178,637,026     32,899,176       2,401,254         2,957,728         

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,978,821,117   1,555,328,144   693,542,504     19,839,267       

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (322,254,790)     (330,364,776)     (37,951,235)      (25,695,321)      

ตน้ทุนทางการเงนิ 39 (106,319,758)     (412,570,690)     (73,274)            (120,816,784)     

กาํไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 1,550,246,569   812,392,678     655,517,995     (126,672,838)     

รายได(้คา่ใชจ้า่ย)ภาษเีงนิได้ 40 (42,605,837)      2,913,009         13,978             2,396,070         

กาํไร(ขาดทนุ)สาํหรบัปี 1,507,640,732   815,305,687     655,531,973     (124,276,768)     

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

- การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

      หลงัออกจากงาน 32 (3,209,298)        1,360,891         (2,409,088)        (245,449)          

- ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะไมจ่ดัประเภท

      รายการใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 23 641,860           (272,178)          481,818           49,090             

รวมรายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (2,567,438)        1,088,713         (1,927,270)        (196,359)          

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อืนสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี (2,567,438)        1,088,713         (1,927,270)        (196,359)          

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 1,505,073,294   816,394,400     653,604,703     (124,473,127)     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 16 ถงึ 141 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ ีจาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทนุ)

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,507,640,732   815,305,687     655,531,973     (124,276,768)     

ส่วนของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม -                 -                 -                 -                 

1,507,640,732   815,305,687     655,531,973     (124,276,768)     

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,505,073,294   816,394,400     653,604,703     (124,473,127)     

ส่วนของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม -                 -                 -                 -                 

1,505,073,294   816,394,400     653,604,703     (124,473,127)     

กาํไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้น 

- ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาทต่อหุน้) 41 0.15                0.09                0.06                (0.01)               

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 16 ถงึ 141 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ ีจาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

จดัสรรแล้ว ส่วนตาํกว่าทุนจาก รวมส่วน

ทุนทีออก ส่วนเกิน  - สาํรอง การรวมธรุกิจภายใต้ ของผู้เป็นเจ้าของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร การควบคมุเดียวกนั ของบริษทัใหญ่ เจ้าของ

ยอดคงเหลือ 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     

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี พ.ศ. 2562

เรยีกชาํระคา่หุน้เพมิระหวา่งปี 33 509,000,000     3,896,006,978   -                  -                                 - 4,405,006,978         4,405,006,978     

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี -                         - -                  816,394,400                      - 816,394,400           816,394,400        

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

จดัสรรแล้ว ส่วนตาํกว่าทุนจาก รวมส่วน

ทุนทีออก ส่วนเกิน  - สาํรอง การรวมธรุกิจภายใต้ ของผู้เป็นเจ้าของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร การควบคมุเดียวกนั ของบริษทัใหญ่ เจ้าของ

ยอดคงเหลือ 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    

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี พ.ศ. 2563

เงนิปันผลจา่ย 34 -                         - -                  (305,279,807)                     - (305,279,807)          (305,279,807)       

ทุนสาํรองตามกฎหมาย -                         - 26,025,834        (26,025,834)                       - -                       -                   

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี -                         - -                  1,505,073,294                   - 1,505,073,294         1,505,073,294     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 5,087,999,980   3,896,006,978   26,025,834        3,005,687,275   (22,886,961)               11,992,833,106       11,992,833,106    

งบการเงินรวม (บาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

งบการเงินรวม (บาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 16 ถงึ 141 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

กาํไรสะสม

กาํไรสะสม
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บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

จดัสรรแล้ว

ทุนทีออก ส่วนเกิน  - สาํรอง รวมส่วน

หมายเหตุ และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ของเจ้าของ

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี พ.ศ. 2562

เรยีกชําระคา่หุน้เพมิระหวา่งปี 33 509,000,000      3,896,006,978    -                -                  4,405,006,978    

กําไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี -                 -                 -                (124,473,127)      (124,473,127)     

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

จดัสรรแล้ว

ทุนทีออก ส่วนเกิน  - สาํรอง รวมส่วน

หมายเหตุ และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ของเจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 5,087,999,980    3,896,006,978    -                (135,015,300)      8,848,991,658    

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี พ.ศ. 2563

เงนิปันผลจ่าย 34 -                 -                 -                (305,279,807)      (305,279,807)     

ทนุสาํรองตามกฎหมาย -                 -                 26,025,834      (26,025,834)        -                 

กําไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี -                 -                 -                653,604,703       653,604,703      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 5,087,999,980    3,896,006,978    26,025,834      187,283,762       9,197,316,554    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 16 ถงึ 141 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

กาํไร(ขาดทุน)สะสม
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บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

1,550,246,569   812,392,678      655,517,995      (126,672,838)     

กําไรจากการซอืธรุกจิ 17.1 (2,178,074)        -                 -                 -                 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไมเ่กดิขนึจรงิ

ของลูกหนีสญัญาเช่าการเงนิ 14 4,804,658         102,341,647      -                 -                 

ขาดทนุจากสญัญาซอืขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าทยีงัไมเ่กดิขนึจรงิ 12,093,276       -                 -                 -                 

ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายสนิคา้คงเหลอืเนืองจากไฟไหม้ 15 -                 7,995,257         -                 -                 

(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการดอ้ยคา่

- อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุ 18 -                 (4,185,600)        -                 -                 

- สนิทรพัยถ์าวร 19 -                 (11,992,250)      -                 -                 

- สนิทรพัยถ์าวรเนอืงจากไฟไหม้ 19 (804,388)          804,388           -                 -                 

19, 21 494,530,318      469,337,891      3,754,528         618,763           

19 14,428,816       13,585,774       -                 -                 

19 -                 2,601,629         -                 -                 

20, 22 46,860,116       57,788,904       182,180           -                 

ประมาณการคา่ซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้าตามขอ้ตกลงสมัปทาน 28 7,192,946         7,928,655         -                 -                 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 32 926,198           1,169,207         69,893             233,961           

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ย 42 ค) -                 -                 (671,034,998)     -                 

ดอกเบยีรบั 37 (1,530,609)        (6,354,152)        (102,852)          (2,957,728)        

กําไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 37 (81,237)            -                 -                 -                 

กําไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทนุชวัคราว 37 (298,648)          (1,128,221)        -                 -                 

ตน้ทนุทางการเงนิ 39

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

93,955,147       281,603,650      -                 1,657,164         

882,632           25,461             73,274             -                 

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

7,289,431         11,781,959       -                 -                 

4,192,548         -                 -                 -                 

2,232,509,699   1,864,856,497   (11,539,980)      (7,961,058)        

การเปลยีนแปลงในเงนิทนุหมนุเวยีน

- ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 100,211,522      9,222,804         (678,807)          6,847,546         

- ลูกหนีสญัญาเช่าการเงนิ 32,181,007       26,602,814       -                 -                 

- สนิคา้คงเหลอื (205,149,648)     (97,699,799)      -                 -                 

- ภาษมีลูคา่เพมิ (17,269,106)      (17,199,835)      3,588,965         (3,719,489)        

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื (3,083,016)        (11,772,862)      (142,172)          (257,005)          

- เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (222,023,697)     (157,265,268)     427,364           (5,778,401)        

- หนีสนิหมนุเวยีนอนื 1,969,783         3,542,999         (3,358,946)        2,714,792         

และภาษเีงนิไดจ้า่ย 1,919,346,544   1,620,287,350   (11,703,576)      (8,153,615)        

ดอกเบยีรบั 1,612,942         6,307,514         103,344           2,964,803         

เงนิสดจา่ยภาษเีงนิได้ (26,438,435)      (7,997,933)        (1,700,683)        (2,380,718)        

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 1,894,521,051   1,618,596,931   (13,300,915)      (7,569,530)        

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 16 ถงึ 141 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

คา่เสอืมราคา

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษเีงนิได้

รายการปรบัปรุง

คา่ตดัจาํหน่าย

   - ดอกเบยีจา่ยเงนิกูย้มื

   - ตดัจาํหน่ายคา่ใชจ้า่ยทางตรงหุน้กูร้อตดัจา่ย

   - ดอกเบยีจา่ยหนีสนิภายใตส้ญัญาเช่า

   - ตดัจาํหน่ายคา่ใชจ้า่ยทางตรงในการกูย้มืรอตดัจา่ย

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงานก่อนดอกเบยีรบั 

   - ดอกเบยีจา่ยหุน้กู้

ขาดทนุจากการตดัจาํหน่าย - สนิทรพัยถ์าวร

                                    - สนิทรพัยถ์าวรเนอืงจากไฟไหม้

   - คา่ธรรมเนียมผูกพนัวงเงนิกู้

13



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิฝากสถาบนัการเงนิตดิภาระคาํประกนั(เพมิขนึ)ลดลง 12 251,248,036      (173,660,552)     -                 -                 

เงนิสดรบัสทุธจิากการขายเงนิลงทนุชวัคราว 298,648           1,128,221         -                 -                 

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 5,342,863         -                 -                 -                 

เงนิสดรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัยอ่ยโดยออ้ม 42 ข) -                 -                 -                 700,000           

เงนิสดจา่ยเพมิทนุเพมิในบรษิทัยอ่ยโดยตรง 17 -                 -                 (160,000,000)     (2,772,000,000)  

เงนิสดจา่ยซอืธรุกจิ (83,870,087)      -                 -                 -                 

เงนิสดจา่ยสาํหรบัรบัโอนหนี 17 (265,555,320)     -                 (120,000,000)     -                 

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ย 42 ค) -                 -                 671,034,998      -                 

เงนิสดจา่ยซอื

- อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุ 18 (20,662,625)      (19,331,000)      -                 -                 

- สนิทรพัยถ์าวร (655,362,781)     (531,547,249)     (72,593,592)      (458,836)          

- สทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทาน (866,531,556)     (101,302,928)     -                 -                 

- สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 22 (2,444,107)        (1,403,950)        -                 (1,283,950)        

เงนิสดจา่ยดอกเบยีทถีอืเป็นตน้ทนุของสทิธใิน

การใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทาน (6,921,849)        -                 -                 -                 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทนุ (1,644,458,778)  (826,117,458)     318,441,406      (2,773,042,786)  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจา่ยจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 25 (2,080,961)        (141,647,009)     -                 -                 

เงนิสดรบัเงนิกูย้มืระยะสนัจากบรษิทัยอ่ยโดยออ้ม 42 ค) -                 -                 -                 133,100,000      

เงนิสดจา่ยเงนิกูย้มืระยะสนัแก่บรษิทัยอ่ยโดยออ้ม 42 ค) -                 -                 -                 (147,100,000)     

เงนิสดจา่ยชําระหนสีนิภายใตส้ญัญาเช่า 29 (3,800,147)        (403,392)          (339,741)          -                 

ดอกเบยีจา่ยหนีสนิภายใตส้ญัญาเช่า 39 (882,632)          -                 (73,274)            -                 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 30 1,854,238,757   124,360,577      -                 -                 

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 30 (1,274,577,838)  (3,310,984,335)  -                 -                 

เงนิสดจา่ยคา่ใชจ้า่ยทางตรงในการกูย้มื 30 (15,383,682)      (2,140,000)        -                 -                 

เงนิสดจา่ยไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบกําหนด 31 -                 (1,500,000,000)  -                 (1,500,000,000)  

เงนิสดจา่ยตน้ทนุทางการเงนิ - ดอกเบยีจา่ย (91,564,300)      (399,248,105)     -                 (100,670,265)     

เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 26, 34 (305,039,336)     -                 (305,039,336)     -                 

เงนิสดรบัจากการเพมิทนุจดทะเบยีนและเรยีกชําระคา่หุน้เพมิ 33 -                 4,405,006,978   -                 4,405,006,978   

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 160,909,861      (825,055,286)     (305,452,351)     2,790,336,713   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ(ลดลง)สทุธิ 410,972,134      (32,575,813)      (311,860)          9,724,397         

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 11 482,892,545      71,920,411       13,569,645       13,881,505       

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 16 ถงึ 141 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายการทีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนีจากการซอืสนิทรพัยถ์าวร 26 48,597,617       11,204,571       -                 -                 

เงนิประกนัผลงาน 26

- สทิธสิมัปทาน -                 3,333,156         -                 -                 

- สนิทรพัยถ์าวร 2,239,827         834,006           -                 -                 

2,239,827         4,167,162         -                 -                 

การเปลียนแปลงในหนีสินทีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

หนีสนิตามสญัญาเช่า (สทุธ)ิ

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

 - รายการปรบัปรุงจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

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

 - เพมิขนึระหว่างงวด 10,187,621       -                 4,264,773         -                 

 - ดอกเบยีจา่ยหนีสนิตามสญัญาเช่า 882,632           -                 73,274             -                 

 - กระแสเงนิสดจา่ย (4,071,605)        (377,931)          (413,015)          -                 

 - ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 29 25,798,032       557,404           5,412,648         -                 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 16 ถงึ 141 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี้ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั ซึ่งจดทะเบยีนจดัตัง้ภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วย
บรษิทัมหำชนจ ำกดั เมื่อวนัที ่16 กรกฎำคม พ.ศ. 2561  
 
บรษิทัมทีีอ่ยู่ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีน เลขที ่140/6 อำคำรไอทเีอฟ ทำวเวอร ์ชัน้ที ่7 ถนนสลีม แขวงสุรยิวงศ ์เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 
 
ตำมหนังสอืของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ลงวนัที ่13 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ไดส้ัง่รบัหุน้สำมญัของบรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี้ จ ำกดั (มหำชน) เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
โดยจดัอยู่ในกลุ่มทรพัยำกร/พลงังำนและสำธำรณูปโภค และใชช้ื่อย่อในกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ว่ำ “ACE” 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่ำเป็น “กลุ่มกจิกำร” 
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิหลกัในกำรประกอบกจิกำรโรงไฟฟ้ำทัง้จำกเชือ้เพลงิชวีมวล ขยะ ก๊ำซธรรมชำต ิและพลงังำนแสงอำทติย ์
 
บรษิทัประกอบธุรกจิในกำรลงทุนในบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอร์จี ้จ ำกดั โดยกำรลงทุนรอ้ยละ 100 และบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอร์จี ้จ ำกดั 
ลงทุนในบรษิทัย่อยอกีจ ำนวน 19 บรษิทั ตำมรำยละเอยีดในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 17 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมื่อวนัที่ 25 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและขอ้ก ำหนดภำยใต้พระรำชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดจ้ดัท ำขึน้โดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดมิในกำรวดัมลูค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงนิ ยกเวน้แต่
จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบญัช ี 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงนิให้สอดคล้องกบัหลักกำรบญัชีที่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญชทีี่ส ำคัญและ  
กำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรไปถอืปฏบิตั ิกลุ่มกจิกำรเปิดเผยเรื่องกำรใช้
ดุลยพนิิจของผูบ้รหิำรหรอืรำยกำรทีม่คีวำมซบัซอ้น และรำยกำรเกี่ยวกบัขอ้สมมตฐิำนและประมำณกำรทีม่นีัยส ำคญัต่องบกำรเงนิรวม
และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 8 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบับภำษำอังกฤษจัดท ำขึ้นจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย ในกรณี  
ทีม่เีน้ือควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 
 
  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 
 
3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจกำร 
 
ก) เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

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

กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  
   ฉบบัที ่19 

กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทุน 

 
กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงินได้ก ำหนดหลักกำรใหม่ในกำรจัดประเภท  
และกำรวดัมูลค่ำของเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ให้แนวทำงปฏิบตัิส ำหรบักำรตดัรำยกำรสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิ 
และให้ทำงเลือกกิจกำรในกำรเลือกถือปฏิบัติกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจำกควำมแตกต่ำง  
ในหลักกำรรับรู้รำยกำรระหว่ำงรำยกำรที่ถูกป้องกันควำมเสี่ยงและเครื่องมือป้องกันควำมเสี่ยง (Accounting 
mismatch) และให้แนวปฏิบัติในรำยละเอียดเกี่ยวกบักำรจดัประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงินที่ออกโดยกิจกำรว่ำเป็น
หนี้สินหรือทุน และก ำหนดให้กิจกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงินและควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง  
ในรำยละเอยีด 
 
หลกักำรใหม่ในกำรจดัประเภทรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินนัน้ กิจกำรต้องพิจำรณำจำกทัง้ ก) โมเดลธุรกิจส ำหรบั 
กำรถอืสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเขำ้เงื่อนไขของกำร เป็นเงนิต้นและดอกเบี้ย 
(SPPI) หรอืไม่ ซึ่งกำรจดัประเภทนัน้จะมผีลต่อกำรวดัมูลค่ำของรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิด้วย หลกักำรใหม่ยงัรวมถึง
กำรพจิำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิรวมทัง้สนิทรพัย์ที่เกิดจำกสญัญำ ซึ่งกจิกำรจะต้อง
พจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก 
 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิมำถอืปฏิบตัิ 
ซึ่งกำรปฏบิตัติำมมำตรำฐำนกำรรำยงำนทำงเงนิฉบบัดงักล่ำวไม่มผีลกระทบทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร ซึ่งได้อธบิำย
ไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 4 
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ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญำเช่ำ ส่งผลให้กลุ่มกิจกำรในฐำนะผู้เช่ำรบัรูส้ญัญำเช่ำเกือบทัง้หมด 
ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำเช่ำกำรเงนิอีกต่อไป กลุ่มกจิกำร
ตอ้งรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เวน้แต่เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยอ์้ำงองิ
มมีลูค่ำต ่ำ 
 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กี่ยวกบัสญัญำเช่ำฉบบัใหม่มำถอืปฏิบตัิ 
โดยผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำวไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 4 
 

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องต่อกลุ่มกิจกำร 
 
กลุ่มกิจกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ในรอบระยะเวลำ
รำยงำนปัจจุบนัมดีงันี้ 
 
ก) กำรปรบัปรงุกำรอ้ำงอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เพิม่เตมิหลกักำรใหม่และแนวปฏบิตัิ

ในเรื่องต่อไปนี้ 
- กำรวดัมลูค่ำ ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิำรณำในกำรเลอืกเกณฑก์ำรวดัมลูค่ำ 
- กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูล รวมถึงกำรจดัประเภทรำยกำรรำยได้และค่ำใช้จ่ำยในก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 
- เรื่องกจิกำรทีเ่สนอรำยงำนอำจเป็นกจิกำรเดยีวหรอืส่วนของกจิกำรหรอืประกอบด้วยกจิกำรมำกกว่ำ 1 แห่ง ซึ่ง 

ไม่จ ำเป็นตอ้งเป็นกจิกำรตำมกฎหมำย และ 
- กำรตดัรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
 
กรอบแนวคิดได้ปรบัปรุงค ำนิยำมของสินทรพัย์และหนี้สนิ และเกณฑ์ในกำรรวมสินทรพัย์และหนี้สินในงบกำรเงิน 
รวมทัง้ได้อธิบำยให้ชดัเจนขึ้นถึงบทบำทของควำมสำมำรถของฝ่ำยบรหิำรในกำรดูแลรกัษำทรพัยำกรเชิงเศรษฐกิจ 
ของกจิกำร ควำมระมดัระวงั และควำมไม่แน่นอนของกำรวดัมลูค่ำในกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 

ข) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง กำรรวมธุรกิจ ได้ให้ค ำนิยำมของ “ธุรกิจ” ใหม่  
ซึ่งก ำหนดใหก้ำรไดม้ำซึ่งธุรกจิต้องรวมถงึขอ้มลูปัจจยัน ำเขำ้และกระบวนกำรทีส่ ำคญัเป็นอย่ำงน้อยซึ่งเมื่อน ำมำรวมกนั
มสี่วนอย่ำงมนีัยส ำคญัท ำใหเ้กดิควำมสำมำรถในกำรสรำ้งผลผลติ รวมทัง้ปรบัปรุงค ำนิยำมของ “ผลผลติ” โดยใหค้วำมสนใจ
ในตวัของสนิคำ้และบรกิำรทีใ่หก้บัลูกคำ้ และตดัเรื่องกำรอำ้งองิควำมสำมำรถในกำรลดตน้ทุนออกไป 
 

ค) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ปรบัเปลี่ยนข้อก ำหนดกำรบัญชี
ป้องกันควำมเสี่ยงโดยเฉพำะ เพื่อบรรเทำผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกควำมไม่แน่นอนที่เกิดจำกกำรปฏิรูปอัตรำ
ดอกเบี้ยอ้ำงองิ เช่น อตัรำดอกเบี้ยอ้ำงองิทีก่ ำหนดจำกธุรกรรมกำรกู้ยมื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจำกนี้ 
กำรปรบัปรุงไดก้ ำหนดให้กจิกำรใหข้อ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัควำมสมัพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเสีย่งทีไ่ดร้บัผลกระทบ
โดยตรงจำกควำมไม่แน่นอนใดๆ นัน้ 
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ง) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 เรื่อง 
นโยบำยกำรบัญชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด ปรับปรุงค ำนิยำมของ  
”ควำมมสีำระส ำคญั” โดยให้เป็นไปในแนวทำงเดยีวกนักบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกรอบแนวคดิ  และ
อธบิำยถงึกำรน ำควำมมสีำระส ำคญัไปประยุกตไ์ดช้ดัเจนขึน้ในมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่1 

 
กลุ่มกจิกำรไม่ได้น ำมำตรำฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 มำถอืปฏิบตัิ
ก่อนวนับงัคบัใช้ ผู้บรหิำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบของกำรน ำมำตรำฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวมำใช ้

 
4 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่มำปรบัใช้เป็นครัง้แรก 

 
หมำยเหตุนี้อธบิำยถงึผลกระทบจำกกำรทีก่ลุ่มกจิกำรและบรษิทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32 (TAS 32) เรื่อง กำรแสดงรำยกำร
เครื่องมอืทำงกำรเงนิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7 (TFRS 7) เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มูลเครื่องมอืทำงกำรเงนิ มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 (TFRS 9) เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 (TFRS 16) 
เรื่อง สญัญำเช่ำ มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก โดยนโยบำยกำรบญัชใีหม่ทีน่ ำมำถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ไดอ้ธบิำยไว้
ในหมำยเหตุ 5 
 
กลุ่มกิจกำรและบรษิัทได้น ำนโยบำยกำรบญัชใีหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วธิีรบัรู้ผลกระทบ
สะสมจำกกำรปรบัใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวเป็นรำยกำรปรบัปรุงกบัก ำไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) 
โดยไม่ปรบัปรุงขอ้มลูเปรยีบเทยีบ ดงันัน้ กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่และรำยกำรปรบัปรุงทีเ่กดิจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชี
จะรบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
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ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำใช้เป็นครัง้แรกที่มีต่องบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะ
กำรเงนิเฉพำะกจิกำร เป็นดงันี้ 

 งบกำรเงินรวม 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 

 ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

 TAS 32 และ TFRS 9 
รำยกำรปรบัปรงุ 

และกำรจดัประเภท 
รำยกำรใหม่ 

TFRS 16 
รำยกำรปรบัปรงุ 

และกำรจดัประเภท 
รำยกำรใหม่ 

 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 
 พ.ศ. 2563 
ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 

 บำท บำท บำท บำท 

สินทรพัย ์     

     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้(สุทธ)ิ -       -       29,121,737 29,121,737 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อืน่ 819,986,032 -       (515,552) 819,470,480 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 12,291,714 -       (11,027,857) 1,263,857 
     
หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ     

     

หน้ีสินหมุนเวียน     

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

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ (สุทธ)ิ 557,404 -       (557,404) -       
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ (สุทธ)ิ -       -       18,799,384 18,799,384 
     

ส่วนของเจ้ำของ     

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

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 

 ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

 TAS 32 และ TFRS 9 
รำยกำรปรบัปรงุ 

และกำรจดัประเภท 
รำยกำรใหม่ 

 TFRS 16 
 รำยกำรปรบัปรงุ 
 และกำรจดัประเภท 
 รำยกำรใหม่ 

 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 
 พ.ศ. 2563 
ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 

 บำท บำท บำท บำท 

     
สินทรพัย ์     
     
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้(สุทธ)ิ -       -       1,487,616 1,487,616 
     
หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ     
     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ (สุทธ)ิ -       -       1,487,616 1,487,616 
     
ส่วนของเจ้ำของ     
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (135,015,300) -       -       (135,015,300) 

 
4.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
กลุ่มกิจกำรได้น ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบัติตัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 โดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมจำกกำรปรบัใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบันี้เป็นรำยกำรปรบัปรุงกบัก ำไร
สะสมตน้งวด (modified retrospective) 
 
กำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่เกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบัติมีผลกระทบต่อวิธีปฏิบตัิ  
ทำงบญัชขีองกลุ่มบรษิทัทีเ่ป็นสำระส ำคญัในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
 
การจดัประเภทและการวดัมลูค่า 
 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วนัที่ถือปฏิบัติครัง้แรก) ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรได้ประเมินโมเดลธุรกิจ (Business model)  
ที่ใช้ในกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำร และจดัประเภทรำยกำรสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิน  
เป็นสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยยกเวน้อนุพนัธท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยมมีลูค่ำใกล้เคยีงมลูค่ำยุตธิรรม ยกเวน้เงนิกู้ยมืระยะยำวจำก
สถำบนักำรเงนิซึง่มมีลูค่ำยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัทีเ่คยเปิดเผยไวใ้นงบกำรเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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อนุพนัธท์างการเงนิ 
 
อนุพนัธ์ทำงกำรเงนิรบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัที่กลุ่มกิจกำรเข้ำท ำสญัญำอนุพนัธ์ และวดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน โดยกลุ่มกิจกำรรบัรู้กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของอนุพนัธ์ไปยงัก ำไรหรือ
ขำดทุนอื่น  
 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรไม่ได้รบัรู้กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของอนุพนัธ์ทำงกำรเงินเนื่องจำก
ผลกระทบดงักล่ำวไม่มสีำระส ำคญัต่อขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 
การดอ้ยค่า 
 
ข้อก ำหนดทำงบัญชีใหม่เกี่ยวกับกำรรบัรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ท ำให้กลุ่มกิจกำรต้องพิจำรณำและรบัรู้ผลขำดทุน  
ดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกและในรอบระยะเวลำบญัชถีดัไป ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำร
ใชว้ธิกีำรอย่ำงง่ำยในกำรพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำในขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและ
ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำร โดยใช้วธิีรบัรู้ผลกระทบสะสมจำกกำรปรบัใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบันี้เป็นรำยกำร
ปรบัปรุงกับก ำไรสะสมต้นงวด (modified retrospective) ซึ่งกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวไม่มี
ผลกระทบทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
 

4.2 สญัญำเช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตั ิโดยกำรรบัรูห้นี้สนิตำมสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำทีไ่ดเ้คยถูกจดัประเภทเป็นสญัญำ
เช่ำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที่ 17 (TAS 17) เรื่อง สญัญำเช่ำ ส ำหรบัสญัญำเช่ำที่ดิน อำคำรเครื่องจกัร และ
ยำนพำหนะทีม่อีำยุสญัญำเช่ำมำกกว่ำ 12 เดอืน ทัง้นี้ หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัดิงักล่ำวจะรบัรู้
ดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิทีจ่ะตอ้งช ำระ คดิลดดว้ยอตัรำกูย้มืส่วนเพิม่ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรำกูย้มืส่วนเพิม่
ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีก่ลุ่มกจิกำรน ำมำใชใ้นกำรคดิลดดงักล่ำว คอื รอ้ยละ 4.525 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิำรใชท้ีเ่ป็นกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์เสมอืนหนึ่งว่ำกลุ่มกจิกำรไดน้ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัติัง้แต่
วนัเริม่ต้นสญัญำเช่ำนัน้ ซึ่งค ำนวณจำกอัตรำกำรกู้ยมืส่วนเพิ่มตำมอำยุทัง้หมดของสญัญำ ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
และกลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิำรใชป้ระเภทอื่น ๆ ดว้ยจ ำนวนเดยีวกบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ซึ่งค ำนวณจำกอตัรำกำรกู้ยมื
ส่วนเพิม่ตำมอำยุทัง้หมดของสญัญำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมำของจ ำนวนเงนิค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 
หรอืค่ำเช่ำค้ำงช ำระที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรไม่มสีญัญำเช่ำที่เป็น
สญัญำทีส่รำ้งภำระทีต่อ้งน ำมำปรบัปรุงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัคิรัง้แรก 
 
ส ำหรบัสญัญำเช่ำทีเ่ดมิกลุ่มกจิกำรไดร้บัรูเ้ป็นสญัญำเช่ำกำรเงนินัน้จะรบัรูด้ว้ยมลูค่ำคงเหลอืของสนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ
และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัคิรัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์สทิธิกำรใช้และหนี้สินตำม
สญัญำเช่ำ ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรจะเริม่น ำขอ้ก ำหนดของกำรรบัรูร้ำยกำรภำยใต้ TFRS 16 มำถอืปฏบิตักิบัรำยกำรดงักล่ำวภำยหลงั
วนัทีถ่อืปฏบิตัคิรัง้แรก 
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วธิผี่อนปรนในทางปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิการเลอืกใช้ 
 

ในกำรน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรกนัน้กบัสญัญำเช่ำทีก่จิกำรมอียู่ก่อนวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดเ้ลอืกใช ้
วธิผี่อนปรนในทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำนดงันี้ 
 

- ใชอ้ตัรำคดิลดอตัรำเดยีวส ำหรบักลุ่มสญัญำเช่ำสนิทรพัยอ์้ำงองิทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนัอย่ำงสมเหตุสมผล (เช่น สญัญำที่
มีอำยุสญัญำเช่ำที่เหลืออยู่ใกล้เคียงกันส ำหรับประเภทของสินทรัพย์อ้ำงอิงที่คล้ำยคลึงกันซึ่งมีสภำพแวดล้อมทำง
เศรษฐกจิคลำ้ยคลงึกนั) 

- ถอืว่ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีม่อีำยุสญัญำเช่ำคงเหลอืน้อยกว่ำ 12 เดอืนนับจำกวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญำเช่ำ
ระยะสัน้ 

-  เลอืกทีจ่ะไม่พจิำรณำใหม่ว่ำสญัญำต่ำง ๆ เขำ้เงื่อนไขของสญัญำเช่ำตำม TFRS 16 หรอืไม่ โดยยดึตำมกำรพจิำรณำของ
มำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัเดิม คอื TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง กำรประเมินว่ำข้อตกลง
ประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรอืไม่ 

 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงควำมแตกต่ำงของภำระตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีเ่ปิดเผยตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่17 เรื่อง สญัญำเช่ำ 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กบัหน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 

 
 งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
 เฉพำะกิจกำร 

  บำท  บำท 
   

ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีเ่ปิดเผย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 68,329,718 14,157,350 
หกั  สญัญำพจิำรณำเป็นสญัญำบรกิำร (34,072,705) (7,162,225) 
หกั  รำยกำรปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรต่อสญัญำและยกเลกิสญัญำ (5,264,636) (5,345,125) 
 28,992,377 1,650,000 
หกั  ดอกเบี้ยจ่ำยรอตดับญัช ี (10,750,397) (162,384) 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำเพิม่ขึน้จำกกำรน ำมำตรฐำน    
     กำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 มำปฏบิตัใิช ้ 18,241,980 1,487,616 
หนี้สนิสญัญำเช่ำกำรเงนิ (สุทธ)ิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 557,404 -       
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ (สุทธ)ิ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 18,799,384 1,487,616 
   
ประกอบดว้ย   
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (สุทธ)ิ 1,352,293 298,869 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำระยะยำว (สุทธ)ิ 17,447,091 1,188,747 
 18,799,384 1,487,616 
 

- หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำในขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจ ำนวน 18,799,384 บำท และ 1,487,616 บำท 
ตำมล ำดบั รบัรูต้ำมภำระผูกพนัของค่ำเช่ำคดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
จ ำนวน 18,241,980 บำท ปรบัปรุงด้วยหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิที่เคยรบัรู้ในงบกำรเงนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 จ ำนวน 557,404 บำท โดยอตัรำดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืส่วนเพิม่ดงักล่ำวของกลุ่มกจิกำรและบรษิทัทีน่ ำมำค ำนวณ
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำอยู่ทีร่อ้ยละ 4.525   
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- สนิทรพัย์สทิธิกำรใช้ในข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 29,121,737 บำท และ 1,487,616 
บำท ตำมล ำดบั รบัรูเ้ท่ำกบัมูลค่ำหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ปรบัปรุงดว้ยค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำและ
ค่ำเช่ำค้ำงจ่ำย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ในข้อมูลทำงกำรเงนิรวมที่เคยรบัรู้ของสญัญำ จ ำนวน 11,543,409 บำท และ 
663,652 บำท ตำมล ำดบั 

 

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้บ่งตำมประเภทของสนิทรพัยไ์ดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 งบกำรเงิน 
 เฉพำะกิจกำร 

  บำท  บำท 
   

ทีด่นิเช่ำ 24,007,254 -       
อำคำร 5,114,483 1,487,616 
 29,121,737 1,487,616 

 

5 นโยบำยกำรบญัชี 
 

5.1 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม 
 

ก) บรษิทัย่อย 
 

บรษิัทย่อยหมำยถึงกิจกำรทัง้หมดที่กลุ่มกิจกำรมอี ำนำจควบคุม กลุ่มกิจกำรมอี ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจกำรรบัหรอื  
มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกี่ยวขอ้งกบัผูไ้ดร้บักำรลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจเหนือผูไ้ด้รบักำรลงทุนเพื่อ  
ใหไ้ดผ้ลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจ
ในกำรควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้  
 

ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน  
 

ข) รำยกำรระหว่ำงกนัในงบกำรเงนิรวม 
 

รำยกำร ยอดคงเหลือ และก ำไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิระหว่ำงกนัในกลุ่มกิจกำรจะถูกตัดออก ขำดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิใน
รำยกำรระหว่ำงกลุ่มกิจกำรจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน ยกเว้นรำยกำรนัน้จะมีหลักฐำนว่ำเกิดจำกกำรด้อยค่ำของ
สนิทรพัยท์ีโ่อน 
 

5.2 กำรรวมธรุกิจ 
 

กลุ่มกิจกำรถือปฏิบตัิตำมวธิีซื้อส ำหรบักำรรวมธุรกิจที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนที่โอนให้
ส ำหรบักำรซื้อธุรกจิประกอบดว้ย 
 

- มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 
- หนี้สนิทีก่่อขึน้เพื่อจ่ำยช ำระใหแ้ก่เจำ้ของเดมิ 
- ส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจำ้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิกำร 
 

สนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำ หนี้สนิ และหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูค่ำเริม่แรกดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ 
 

ในกำรรวมธุรกจิแต่ละครัง้ กลุ่มกจิกำรมทีำงเลอืกทีจ่ะวดัมูลค่ำของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมหรอื
ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธขิองผูถู้กซื้อ  
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ผลรวมของมูลค่ำสิง่ตอบแทนทีโ่อนใหแ้ละมูลค่ำของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อและมูลค่ำยุตธิรรม ของส่วนไดเ้สยี
ในผูไ้ดร้บักำรลงทุนซึ่งถอือยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ (ในกรณีที่เป็นกำรรวมธุรกิจจำกกำรทยอยซื้อ) ในจ ำนวนที่เกินกว่ำมูลค่ำยุติธรรม
ของสนิทรพัย์สุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำต้องรบัรูเ้ป็นค่ำควำมนิยม แต่หำกน้อยกว่ำมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำ 
จะรบัรูส้่วนต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน 
 
ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซื้อธุรกจิ 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรซื้อธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุนในงบกำรเงนิรวม 
 
การรวมธุรกจิทีด่ าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซื้อ 
 
หำกกำรรวมธุรกจิด ำเนินกำรส ำเรจ็จำกกำรทยอยซื้อ มูลค่ำส่วนไดเ้สยีทีผู่ซ้ื้อถอือยู่ในผูไ้ดร้บักำรลงทุนก่อนหน้ำกำรรวมธุรกจิ
จะถูกวดัมลูค่ำใหม่ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรวดัมลูค่ำใหม่จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บั 
 
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะต้องจ่ำยและ/หรอืไดร้บัทีร่บัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิ  จะรบัรู้
ในก ำไรหรอืขำดทุน สิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยซึง่จดัประเภทเป็นส่วนของเจำ้ของจะไม่มกีำรวดัมลูค่ำใหม่  
 
การรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยกำรกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั โดยรบัรูส้นิทรพัย์และหนี้สนิของกิจกำรทีถู่กน ำมำรวมด้วย
มูลค่ำตำมบญัชขีองกิจกำรที่ถูกน ำมำรวมตำมมูลค่ำที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมของบริษัทใหญ่ในล ำดบัสูงสุดที่ต้องจัดท ำ  
งบกำรเงนิรวม โดยกลุ่มกจิกำรต้องปรบัปรุงรำยกำรเสมอืนว่ำกำรรวมธุรกจิไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่วนัต้นงวดในงบกำรเงนิงวดก่อนที่
น ำมำแสดงเปรยีบเทยีบหรอืตัง้แต่วนัที่กิจกำรดงักล่ำวอยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับกลุ่มกิจกำร (หำกเกิดขึ้นหลังจำก  
วนัตน้งวดของงบกำรเงนิเปรยีบเทยีบ) 
 
ต้นทุนกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนัเป็นผลรวมของมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์ทีใ่หไ้ป หนี้สนิทีเ่กดิขึน้หรอืรบัมำ 
และตรำสำรทุนทีอ่อกโดยผูซ้ื้อ ณ วนัทีม่กีำรแลกเปลีย่นเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่กำรควบคุม 
 
ส่วนต่ำงระหว่ำงต้นทุนของกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนักบัส่วนไดเ้สยีของผูซ้ื้อในมลูค่ำตำมบญัชขีองกจิกำรทีถู่ก
น ำมำรวมแสดงเป็นรำยกำร “ส่วนเกนิทุนจำกกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั” ในส่วนของเจำ้ของ โดยกลุ่มกจิกำรจะ
ตดัรำยกำรน้ีออกเมื่อขำยเงนิลงทุนออกไปโดยโอนไปยงัก ำไรสะสม 
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5.3 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 
 

งบกำรเงนิแสดงในสกุลเงนิบำทซึ่งเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิที่ใช้น ำเสนองบกำรเงนิของกลุ่มกิจกำร
และบรษิทั 
 

ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 
 

รำยกำรทีเ่ป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัทีเ่กดิ
รำยกำร 
 

รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนที่เกิดจำกกำรรบัหรอืจ่ำยช ำระที่เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำ
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 

เมื่อมกีำรรบัรู้รำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตัวเงนิไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของ
อตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรู้ไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทำงตรงข้ำมกำรรบัรู้
ก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดของก ำไร
หรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
 

5.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
 

ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดรวมถึงเงนิสดในมอื เชค็ในมอื เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม 
เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยุไม่เกนิสำมเดอืนนับจำกวนัทีไ่ดม้ำและไม่ตดิภำระค ้ำประกนั 
 

เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของหนี้สนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 
 

5.5 ลูกหน้ีกำรค้ำ  
 

ลูกหนี้กำรค้ำแสดงถึงจ ำนวนเงนิทีลู่กค้ำจะต้องช ำระซึ่งเกิดจำกกำรขำยสนิค้ำและ/หรอืให้บรกิำรตำมปกติของธุรกิจ ซึ่งลูกหนี้โดย
ส่วนใหญ่จะมรีะยะเวลำสนิเชื่อ 30 วนั ดงันัน้ลูกหนี้กำรคำ้จงึแสดงอยู่ในรำยกำรหมุนเวยีน 
 

กลุ่มกจิกำรรบัรูลู้กหนี้กำรค้ำเมื่อเริม่แรกด้วยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่รำศจำกเงื่อนไขในกำรไดร้บัช ำระ ยกเวน้ในกรณีที่เป็น
รำยกำรทีม่อีงค์ประกอบดำ้นกำรจดัหำเงนิทีม่นีัยส ำคญั กลุ่มกจิกำรจะรบัรูลู้กหนี้ดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และจะวดัมูลค่ำ
ในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเนื่องจำกกลุ่มกจิกำรตัง้ใจทีจ่ะรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ  
 

ทัง้นี้ กำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้ไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุ 5.7 ช) 
 

5.6 สินค้ำคงเหลือ 
 

สินค้ำคงเหลือประกอบด้วยวตัถุดิบเชื้อเพลิง วตัถุดิบสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนอะไหล่ โดยแสดงด้วยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำร
เคลื่อนไหวชำ้หรอืเสื่อมคุณภำพ 
 

รำคำทุนของสนิคำ้ค ำนวณโดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก ตน้ทุนของกำรซื้อประกอบดว้ยรำคำซื้อ และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรง
กบักำรซื้อสนิคำ้นัน้ เช่น ค่ำอำกรขำเขำ้และค่ำขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดทีย่อมใหท้ัง้หมด ส่วนยอมใหห้รอืเงนิทีไ่ดร้บัคนื กลุ่มกจิกำร
บนัทกึบญัชคี่ำเผื่อกำรลดลงมูลค่ำของสนิคำ้เก่ำล้ำสมยัค่ำเผื่อกำรเคลื่อนไหวช้ำหรอืเสื่อมคุณภำพพจิำรณำเป็นกรณีตำมเกณฑ์
เฉพำะเจำะจง กลุ่มกจิกำรบนัทกึค่ำเผื่อกำรเคลื่อนไหวชำ้หรอืเสื่อมคุณภำพเท่ำทีจ่ ำเป็น และแสดงเป็นเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขำย 
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5.7 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
ก) กำรจดัประเภท 

 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้ตำมลกัษณะกำร 
วดัมูลค่ำ โดยพจิำรณำจำก ก) โมเดลธุรกจิในกำรบรหิำรสนิทรพัย์ดงักล่ำว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำ
ว่ำเขำ้เงื่อนไขของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ ดงันี้ 
• รำยกำรทีว่ดัมลูค่ำภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม (ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน) และ 
• รำยกำรทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
กลุ่มกจิกำรจะสำมำรถจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ใหม่กต็่อเมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงในโมเดลธุรกจิในกำรบรหิำร
สนิทรพัยเ์ท่ำนัน้ 
 
ส ำหรบัเงนิลงทุนในตรำสำรทุน กลุ่มกจิกำรสำมำรถเลอืก (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้) ทีจ่ะวดัมูลค่ำเงินลงทุนใน
ตรำสำรทุน ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคำ้จะวดัมลูค่ำดว้ย FVPL เท่ำนัน้  
 

ข) กำรรบัรูร้ำยกำรและกำรตดัรำยกำร 
 
ในกำรซื้อหรอืไดม้ำหรอืขำยสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิโดยปกติ กลุ่มกจิกำรจะรบัรู้รำยกำร ณ วนัทีท่ ำรำยกำรค้ำ ซึ่งเป็น
วนัทีก่ลุ่มกจิกำรเขำ้ท ำรำยกำรซื้อหรอืขำยสนิทรพัย์นัน้  โดยกลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิออกเมื่อ
สิทธิในกำรได้รบักระแสเงินสดจำกสินทรัพย์นัน้สิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจกำรได้โอนควำมเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเป็นเจำ้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
 

ค) กำรวดัมลูค่ำ 
 
ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริม่แรก กลุ่มกจิกำรวดัมูลค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่ไม่ได้วดัมูลค่ำด้วย FVPL ดว้ยมูลค่ำ
ยุตธิรรมบวกต้นทุนกำรท ำรำยกำรซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำซึ่งสนิทรพัย์นัน้ ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดั
มลูค่ำดว้ย FVPL กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้น้ทุนกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งเป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
กลุ่มกิจกำรจะพจิำรณำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิซึ่งมอีนุพนัธ์แฝงในภำพรวมว่ำลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเขำ้
เงื่อนไขของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ 
 

ง) ตรำสำรหนี้ 
 
กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหนี้ขึน้อยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกจิกำรในกำรจดักำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ และ
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ กำรวดัมูลค่ำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้
สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงันี้ 
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• รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำซึ่งประกอบด้วย
เงนิต้นและดอกเบี้ยเท่ำนัน้ จะวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และรบัรู้รำยได้ดอกเบี้ยจำกสนิทรพัย์ทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิและแสดงในรำยกำรรำยไดอ้ื่น  ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรตดัรำยกำรจะ
รบัรูโ้ดยตรงในก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงรำยกำรในก ำไร/(ขำดทุน)อื่นพร้อมกบัก ำไร/ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยน  
รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 

 
• มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) - สนิทรพัย์ทำงกำรเงินที่กลุ่มกิจกำรถือไว้เพื่อ ก) รบัช ำระ

กระแสเงนิสดตำมสญัญำซึ่งประกอบด้วยเงนิต้นและดอกเบี้ยเท่ำนัน้ และ ข) เพื่อขำย จะวดัมูลค่ำด้วย FVOCI  และ
รบัรูก้ำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ยกเวน้ ก) รำยกำรขำดทุน/ก ำไร
จำกกำรดอ้ยค่ำ ข) รำยไดด้อกเบี้ยทีค่ ำนวณตำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ และ ค) ก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 
จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน  เมื่อกจิกำรตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิดงักล่ำว ก ำไรหรอืขำดทุนที่ร ับรูส้ะสมไว้ใน
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะถูกโอนจดัประเภทใหม่เขำ้ก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงในรำยกำรก ำไร/(ขำดทุน)อื่น  รำยได้
ดอกเบี้ยจะแสดงในรำยกำรรำยได้อื่น  รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็ 

 
• มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) - กลุ่มกจิกำรจะวดัมูลค่ำสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่นทีไ่ม่เขำ้เงื่อนไขกำร

วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรอื FVOCI ข้ำงต้น ด้วย FVPL โดยก ำไรหรอืขำดทุนที่เกิดจำกกำรวดัมูลค่ำ
ยุตธิรรมจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงเป็นรำยกำรสุทธใินก ำไร/(ขำดทุน)อื่นในรอบระยะเวลำทีเ่กดิรำยกำร 

 
จ) ตรำสำรทุน 

 
กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำตรำสำรทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรม ในกรณีที่กลุ่มกิจกำรเลือกรบัรู้ก ำไร/ขำดทุนจำกมูลค่ำยุติธรรม  
ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) กลุ่มกิจกำรจะไม่โอนจดัประเภทก ำไร/ขำดทุนที่รบัรู้สะสมดงักล่ำวไปยงัก ำไร
หรอืขำดทุนเมื่อมกีำรตดัรำยกำรเงนิลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำวออกไป ทัง้นี้ เงนิปันผลจำกเงนิลงทุนในตรำสำรทุน
ดงักล่ำวจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงในรำยกำรเงนิปันผลรบั เมื่อกลุ่มกจิกำรมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลนัน้ 
 
กำรเปลีย่นแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีว่ดัมลูค่ำดว้ย FVPL จะรบัรูใ้นรำยกำร ก ำไร/(ขำดทุน) 
ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
 
ขำดทุน/กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะแสดงรวมอยู่ในกำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรม 
 

ฉ) อนุพนัธท์ำงกำรเงนิ 
 
อนุพนัธ์ทำงกำรเงนิรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีก่ลุ่มกจิกำรเขำ้ท ำสญัญำอนุพนัธ์ และวดัมูลค่ำในภำยหลงั
ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน โดยกลุ่มกจิกำรรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของอนุพนัธ์
ไปยงัก ำไรหรอืขำดทุนอื่น  
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ช) กำรดอ้ยค่ำ 
 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรประเมินประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของ 
ตรำสำรหนี้ที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยและ FVOCI โดยใช้กำรคำดกำรณ์ในอนำคต (Forward looking)  
มำประกอบกำรพจิำรณำ กำรประเมนิกำรดอ้ยค่ำดงักล่ำวจะพจิำรณำว่ำมกีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติอย่ำงมี
นัยส ำคญัหรอืไม่  
 
ส ำหรบัลูกหนี้กำรคำ้ กจิกำรใชว้ธิอีย่ำงง่ำย (simplified approach) ในกำรรบัรูก้ำรดอ้ยค่ำตำมประมำณกำรผลขำดทุน
ด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ตลอดอำยุลูกหนี้ตัง้แต่วนัที่กิจกำรเริ่มรบัรู้ลูกหนี้ ซึ่งกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวไม่มผีลกระทบทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 

 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
 
เงนิลงทุนอื่นนอกเหนือจำกเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกำรร่วมค้ำ รบัรูมู้ลค่ำเริม่แรกด้วยรำคำทุน ซึ่งหมำยถึง
มลูค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ปเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้ค่ำใชจ้่ำยทำงตรงอื่นๆ 
 
เงนิลงทุนเพือ่คา้และเงนิลงทุนเผือ่ขาย 
 
เงนิลงทุนเพื่อคำ้และเงนิลงทุนเผื่อขำยวดัมูลค่ำในเวลำภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรม รำยกำรก ำไรและขำดทุนทีย่งัไม่เกิดขึ้น
จรงิของเงนิลงทุนเพื่อค้ำรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุน รำยกำรก ำไรและขำดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิของเงนิลงทุนเผื่อขำยรบัรูใ้น
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นและจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนเมื่อมกีำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนเผื่อขำยนัน้ออกไป 
 
เงนิลงทุนทีจ่ะถอืไวจ้นครบก าหนด 
 
เงนิลงทุนทีจ่ะถอืไวจ้นครบก ำหนดวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิหกัดว้ยค่ำเผื่อกำร
ดอ้ยค่ำ 
 
เงนิลงทุนทัว่ไป 
 
เงนิลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
 
การจ าหน่ายเงนิลงทุน 
 
ในกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงผลตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้รวมถงึผล
สะสมของรำยกำรก ำไรและขำดทุนจำกกำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำยุตธิรรมทีร่บัรูส้ะสมไวใ้นส่วนของเจำ้ของ จะบนัทกึรวมอยู่ในงบ
ก ำไรขำดทุน กรณีทีจ่ ำหน่ำยเงนิลงทุนทีถ่อืไว้ในตรำสำรหนี้หรอืตรำสำรทุนชนิดเดยีวกนัออกไปบำงส่วน รำคำตำมบญัชขีอง 
เงนิลงทุนทีจ่ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก 
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อนุพนัธท์างการเงนิ 
 

กลุ่มกจิกำรเป็นคู่สญัญำในอนุพนัธ์ทีเ่ป็นเครื่องมอืทำงกำรเงนิซึ่งส่วนมำกจะประกอบดว้ยสญัญำอตัรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำ เครื่องมอื
ดงักล่ำวไม่รบัรูใ้นงบกำรเงนิในวนัเริม่แรก 
 

สญัญำอตัรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำช่วยป้องกนักลุ่มกิจกำรจำกควำมเคลื่อนไหวของอตัรำแลกเปลี่ยนซึ่งมีผลกระทบต่อสนิทรพัย์และ
หนี้สนิในสกุลเงนิต่ำงประเทศ กลุ่มกจิกำรไดท้ ำสญัญำเพื่อก ำหนดอตัรำแลกเปลี่ยนทีจ่ะรบัช ำระสนิทรพัย์ หรอืจ่ำยช ำระหนี้สนิทีเ่ป็น
สกุลเงนิต่ำงประเทศในอนำคต ซึ่งกลุ่มกจิกำรจะยงัไม่รบัรูร้ำยกำรสญัญำอตัรำแลกเปลีย่นล่วงหน้ำในงบกำรเงนิจนกว่ำจะไดช้ ำระหรอื
รบัช ำระตำมสญัญำ โดยรำยกำรก ำไร(ขำดทุน)ที่เกิดขึ้นจรงิจำกกำรรบัช ำระหรอืจ่ำยช ำระสญัญำอตัรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำจะแสดง
รวมอยู่ในบญัช ี“ก ำไร(ขำดทุน)สุทธจิำกอตัรำแลกเปลีย่น” ในก ำไรหรอืขำดทุน ค่ำธรรมเนียมในกำรท ำสญัญำแต่ละฉบบัจะตดัจ ำหน่ำย
ตำมอำยุของแต่ละสญัญำ 

 

5.8 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 
 

อสงัหำรมิทรพัย์ทีถ่อืครองโดยกลุ่มกจิกำรเพื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำ หรอืจำกกำรเพิม่ขึน้ของมูลค่ำของสนิทรพัย์หรอื
ทัง้สองอย่ำง และไม่ได้มีไว้ใช้งำนโดยกิจกำรในกลุ่มกิจกำร จะถูกจดัประเภทเป็นอสงัหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุน รวมถึง
อสงัหำรมิทรพัยท์ีอ่ยู่ระหว่ำงก่อสรำ้งหรอืพฒันำเพื่อเป็นอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนในอนำคต 
 

อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนของกลุ่มกิจกำร คอื ที่ดนิที่ถือครองไว้เพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำและที่ดินที่ถือครองไว้ 
โดยยงัมไิดร้ะบุวตัถุประสงคข์องกำรใชใ้นอนำคต 
 

อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริม่แรกดว้ยวธิรีำคำทุน รวมถงึตน้ทุนในกำรท ำรำยกำร 
 

หลงัจำกกำรรบัรูเ้มื่อเริม่แรก อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนจะบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำ 
 

ทีด่นิไม่มกีำรหกัค่ำเสื่อมรำคำ 
 

กำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลังเข้ำเป็นมูลค่ำบญัชีของสินทรพัย์จะกระท ำก็ต่อเมื่อมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กลุ่มกิจกำร  
จะได้รบัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตในรำยจ่ำยนัน้ และต้นทุนสำมำรถวดัมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ ค่ำซ่อมแซมและ
บ ำรุงรกัษำทัง้หมดจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกดิขึน้ เมื่อมกีำรเปลีย่นแทนชิน้ส่วนของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน จะตดัมลูค่ำ
ตำมบญัชขีองส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนออก 
 

5.9 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ 
 

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์  ต้นทุนเริม่แรก
จะรวมรำคำซื้อสนิทรพัย์ทัง้ทีเ่ป็นเงนิสดและจ ำนวนเทยีบเท่ำเงนิสด และต้นทุนทำงตรงอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรซื้อสนิทรพัย์นัน้
มำอยู่ในสถำนทีห่รอืในสภำพทีพ่รอ้มจะใชง้ำนไดต้ำมทีป่ระสงคไ์ว ้
 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภำยหลังจะรวมในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตำมควำมเหมำะสม  
เมื่อต้นทุนนัน้เกดิขึน้และคำดว่ำจะใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกิจในอนำคตแก่กลุ่มกจิกำรและต้นทุนดงักล่ำวสำมำรถวดัมูลค่ำได้
อย่ำงน่ำเชื่อถือ มูลค่ำตำมบญัชขีองชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตดัรำยกำรออก ส ำหรบัค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่นๆ 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้น้ทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 

ทีด่นิและทีด่นิทีย่งัไม่ได้ใช้ด ำเนินงำนไม่มกีำรคดิค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสนิทรัพย์อื่นค ำนวณโดยใช้วธิเีสน้ตรง เพื่อ 
ลดรำคำทุนของสนิทรพัยแ์ต่ละชนิดตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
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ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ 5 - 25 ปี 
อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำรโรงไฟฟ้ำ 5 - 25 ปี 
อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำรส ำนักงำน 5 - 20 ปี 
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 4 - 25 ปี 
เครื่องมอืเครื่องใช้ 3 - 10 ปี 
เครื่องใชส้ ำนักงำน เครื่องตกแต่งและตดิตัง้ 3 - 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 
 

ทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกลุ่มกิจกำรได้มีกำรทบทวนและปรบัปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 
ใหเ้หมำะสม 
 

ในกรณีทีมู่ลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนื มูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ดงักล่ำวจะถูกปรบัลด  
ใหเ้ท่ำกบัมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืทนัท ี(ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 5.12) 
 

ผลก ำไรหรอืขำดทุนที่เกิดจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยกำรเปรียบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธิที่ได้รบั 
จำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย์กบัมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์และรบัรูบ้ญัชผีลก ำไรหรอืขำดทุนอื่นสุทธใินก ำไรหรอืขำดทุน 
 

5.10 ข้อตกลงสมัปทำนบริกำร 
 

ข้อตกลงสมัปทำนบรกิำร คอื ข้อตกลงระหว่ำงภำครฐั (ผู้ให้สมัปทำน) กบัเอกชน (ผู้ประกอบกำร) ที่ให้ผู้ประกอบกำรเป็น  
ผู้ก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อให้บรกิำรสำธำรณะหรอืเพื่อยกระดบัโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรด ำเนินกำร และกำรบ ำรุงรกัษำ
โครงสรำ้งพื้นฐำนในช่วงเวลำทีร่ะบุไว ้ซึ่งผูป้ระกอบกำรจะไดร้บัค่ำบรกิำรตลอดระยะเวลำของขอ้ตกลง โดยผูใ้หส้มัปทำนจะมกีำร
ควบคุมหรอืก ำกบัดูแลประเภทของบริกำรทีผู่้ประกอบกำรต้องด ำเนินกำรในกำรใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อให้บรกิำร กลุ่มผู้ที่
ได้รบับริกำร และรำคำกำรให้บริกำร และผู้ให้สมัปทำนควบคุมส่วนได้เสียคงเหลือที่ส ำคญัในโครงสร้ำงพื้นฐำนเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลำของขอ้ตกลงไม่ว่ำโดยกำรเป็นเจำ้ของ กำรไดร้บัประโยชน์ หรอืวธิอีื่นใด  
 

ในกรณีที่กลุ่มกิจกำรในฐำนะผู้ประกอบกำรเป็นผู้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงหรอืยกระดบักำรให้บรกิำร จะบนัทกึรำยได้และต้นทุน  
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรก่อสรำ้งหรอืกำรยกระดบักำรใหบ้รกิำร โดยอ้ำงองิกบัขัน้ควำมส ำเรจ็ของงำนก่อสรำ้ง โดยรบัรู้ สิง่ตอบแทน 
ทีไ่ดร้บัหรอืคำ้งรบัส ำหรบัมลูค่ำเริม่แรกดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิหรอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
 

กลุ่มกิจกำรรบัรู้สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิหำกกลุ่มกิจกำรสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนและมสีทิธิอนัปรำศจำกเงื่อนไขตำมสญัญำทีจ่ะ
ไดร้บัเงนิสดหรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่นจำกผูใ้หส้มัปทำน และรบัรูส้นิทรพัยไ์ม่มตีวัตนหำกกลุ่มกจิกำรสรำ้งโครงสรำ้งพื้นฐำน
และได้รับสิทธิ (ใบอนุญำต) ในกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรจำกผู้ใช้บริกำรสำธำรณะ ซึ่งสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรจำก
ผู้ใช้บรกิำรสำธำรณะไม่ใช่สทิธิอนัปรำศจำกเงื่อนไขที่จะได้รบัเงนิสด เนื่องจำกจ ำนวนเงนิดังกล่ำวขึ้นอยู่กบั จ ำนวนกำรใช้
บรกิำรสำธำรณะ ในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรไดร้บัช ำระค่ำบรกิำรส ำหรบักำรก่อสรำ้งบำงส่วนเป็นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและบำงส่วน
เป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน กลุ่มกิจกำรบนัทกึแต่ละองค์ประกอบของสิง่ตอบแทนทีไ่ด้รบัแยกจำกกนั ส ำหรบัรำยได้และต้นทุน  
ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินกำรใหบ้รกิำร จะรบัรูเ้ป็นรำยไดแ้ละตน้ทุนเมื่อไดใ้หบ้รกิำรแลว้ตำมเงื่อนไขสญัญำ 
 

ภำระผูกพนัตำมสญัญำในกำรบ ำรุงรกัษำหรอืปรบัปรุงซ่อมแซมโครงสรำ้งพื้นฐำนทีไ่ม่ใช่เป็นกำรปรบัปรุงเพื่อยกระดบั จะรบัรู้
และวดัมลูค่ำดว้ยจ ำนวนประมำณกำรทีด่ทีีสุ่ดของรำยจ่ำยทีต่อ้งน ำไปจ่ำยช ำระภำระผกูพนัในปัจจุบนั ณ วนัสิน้งวดบญัช ี
 

ปัจจุบนักลุ่มกิจกำรมขีอ้ตกลงสมัปทำนบรกิำรที่รบัรูส้ทิธิในกำรใหบ้รกิำรขอ้ตกลงสมัปทำนเป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน ซึ่งได้แสดง
เปิดเผยแยกออกมำ (ดูหมำยเหตุขอ้ 5.11 และ หมำยเหตุขอ้ 20) 
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5.11 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  
 
สทิธใินกำรใหบ้รกิำรจำกขอ้ตกลงสมัปทำน 
 
สทิธิในกำรให้บริกำรจำกข้อตกลงสมัปทำนเป็นสทิธิที่ได้มำจำกข้อตกลงสมัปทำนในกำรให้บรกิำรก ำจดัขยะตำมโครงกำร
บริหำรจดักำร และก ำจดัขยะมูลฝอยด้วยวิธีกำรแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงำนไฟฟ้ำจำกภำครฐั ตำมนโยบำยกำรบญัชี 
ที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 5.10 สิทธิในกำรให้บริกำรจำกข้อตกลงสมัปทำนตัดจ ำหน่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย 
ในก ำไรขำดทุนตำมวธิเีสน้ตรงตำมระยะเวลำของสญัญำสมัปทำน 20 ปี ถงึ 25 ปี 
 
สทิธกิำรใชร้ะบบสำยส่งกระแสไฟฟ้ำ 
 
สทิธกิำรใชร้ะบบสำยส่งกระแสไฟฟ้ำเป็นต้นทุนเพื่อใหไ้ดส้ทิธใินกำรใชส้ำยส่งกระแสไฟฟ้ำ 
 
สทิธกิำรใชร้ะบบสำยส่งกระแสไฟฟ้ำแสดงในรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม และตดัจ ำหน่ำยโดยวธิเีสน้ตรงตำมอำยุของสญัญำ
ซื้อขำยไฟฟ้ำภำยในระยะเวลำ 20 ปี ถงึ 25 ปี 
 
สทิธกิำรใชท้่อก๊ำซ 
 
สทิธกิำรใชท้่อก๊ำซเป็นตน้ทุนเพื่อใหไ้ดส้ทิธใินกำรใชท้่อส่งก๊ำซส ำหรบัไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ 
 
สทิธิกำรใช้ท่อก๊ำซแสดงในรำคำทุนหกัค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม และตดัจ ำหน่ำยโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุของสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ
ภำยในระยะเวลำ 25 ปี 
 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์จะรบัรู้เป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนและตดัจ ำหน่ำยโดยใชว้ธิีเส้นตรงตลอดอำยุประมำณกำรให้ประโยชน์  
ในระยะเวลำไม่เกนิ 3 ปี ถงึ 10 ปี 
 

5.12 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 
สนิทรพัยท์ีม่อีำยุกำรใหป้ระโยชน์ไม่ทรำบแน่ชดั ซึง่ไม่มกีำรตดัจ ำหน่ำยจะถูกทดสอบกำรดอ้ยค่ำเป็นประจ ำทุกปี สนิทรพัย์อื่น
ทีม่กีำรตดัจ ำหน่ำยจะมกีำรทบทวนกำรดอ้ยค่ำ เมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์บ่งชีว่้ำรำคำตำมบญัชอีำจสูงกว่ำมูลค่ำทีค่ำดว่ำ
จะได้รบัคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรบัรู้เมื่อรำคำตำมบญัชขีองสินทรพัย์สูงกว่ำมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รบัคนื  
ซึง่หมำยถงึจ ำนวนทีส่งูกว่ำระหว่ำงมลูค่ำยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยเทยีบกบัมลูค่ำจำกกำรใช ้สนิทรพัยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยที่
เล็กที่สุดที่สำมำรถแยกออกมำได้เพื่อวัตถุประสงค์ของกำรประเมินกำรด้อยค่ำ สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
นอกเหนือจำกค่ำควำมนิยมซึง่รบัรูร้ำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำไปแลว้จะถูกประเมนิควำมเป็นไปไดท้ีจ่ะกลบัรำยกำรขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
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5.13 กำรบญัชีส ำหรบัสญัญำเช่ำระยะยำว 
 
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้สญัญำเช่ำเมื่อกลุ่มกิจกำรสำมำรถเข้ำถึงสนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำ เป็นสนิทรพัย์สทิธิกำรใช้และหนี้สินตำม
สญัญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำทีช่ ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและตน้ทุนทำงกำรเงนิ โดยตน้ทุนทำงกำรเงนิจะรบัรูใ้นก ำไรหรอื
ขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำด้วยอตัรำดอกเบี้ยคงที่จำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจกำรคดิค่ำเสื่อม
รำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กว่ำระหว่ำงอำยุสนิทรพัย์และระยะเวลำกำรเช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรปันส่วนสิง่ตอบแทนในสญัญำไปยงัส่วนประกอบของสญัญำทีเ่ป็นกำรเช่ำและส่วนประกอบของสญัญำทีไ่ม่เป็นกำรเช่ำ
ตำมรำคำเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ ส ำหรบัสญัญำทีป่ระกอบดว้ยส่วนประกอบของสญัญำทีเ่ป็นกำรเช่ำและ
ส่วนประกอบของสญัญำทีไ่ม่เป็นกำรเช่ำ ยกเวน้สัญญำเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ซึ่งกลุ่มกจิกำรเป็นผูเ้ช่ำ โดยกลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะ
ไม่แยกส่วนประกอบของสญัญำ และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบทีเ่ป็นกำรเช่ำเท่ำนัน้  
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำปัจจุบนั หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำประกอบดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำย
ช ำระตำมสญัญำเช่ำ ดงันี้ 
• ค่ำเช่ำคงที ่(รวมถงึกำรจ่ำยช ำระคงทีโ่ดยเน้ือหำ) สุทธดิว้ยเงนิจูงใจคำ้งรบั 
• ค่ำเช่ำผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูค่ำคงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซื้อหำกมคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• ค่ำปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเช่ำสะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะยกเลกิสญัญำนัน้ 
 
กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำในช่วงกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำไดร้วมอยู่ในกำรค ำนวณหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ หำกกลุ่มกจิกำรมคีวำม
แน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลในกำรใชส้ทิธติ่ออำยุสญัญำเช่ำ  
 
กลุ่มกิจกำรจะคิดลดค่ำเช่ำจ่ำยข้ำงต้นด้วยอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสัญญำ หำกไม่สำมำรถหำอัตรำดอกเบี้ย โดยนัยได้  
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดดว้ยอตัรำกำรกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ ซึ่งกค็อือตัรำทีส่ะทอ้นถงึกำรกู้ยมืเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสนิทรพัย์ทีม่มีูล ค่ำ
ใกลเ้คยีงกนั ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะรบัรูด้ว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ย 
• จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  
• ค่ำเช่ำจ่ำยทีไ่ดช้ ำระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท ำสญัญำ สุทธจิำกเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเช่ำ  
• ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรก  
• ตน้ทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย ์ 
 
ค่ำเช่ำทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสนิทรพัยท์ีม่มีูลค่ำต ่ำจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง สญัญำเช่ำระยะสัน้คอื
สญัญำเช่ำทีม่อีำยุสญัญำเช่ำน้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีูลค่ำต ่ำประกอบดว้ยอุปกรณ์ไอท ีและอุปกรณ์ส ำนักงำน
ขนำดเลก็ 
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สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้ให้เช่ำ 
 

สนิทรพัย์ทีใ่หเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิทีจ่่ำยตำม
สญัญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้ที่ยงัไม่ได้คดิลดกบัมูลค่ำปัจจุบนัของลูกหนี้จะทยอยรบัรู้เป็นรำยได้ทำงกำรเงนิ 
โดยใชว้ธิีเงนิลงทุนสุทธซิึ่งสะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงที ่ต้นทุนทำงตรงเริม่แรกที่รวมอยู่ในกำรวดัมูลค่ำลูกหนี้สญัญำเช่ำทำง
กำรเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยุของสญัญำเช่ำ 
 

รำยไดค้่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดจ้่ำยใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ) รบัรูด้ว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดช่วงเวลำกำรให้เช่ำ 
กลุ่มกจิกำรต้องรวมต้นทุนทำงตรงเริม่แรกทีเ่กดิขึน้จำกกำรไดม้ำซึง่สญัญำเช่ำด ำเนินงำนในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยอ์้ำงองิ และ
รบัรูต้น้ทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ้่ำยตลอดอำยุสญัญำเช่ำ โดยใชเ้กณฑ์เดยีวกนักบัรำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำ สนิทรพัย์ทีใ่หเ้ช่ำไดร้วมอยู่ใน
งบแสดงฐำนะกำรเงนิตำมลกัษณะของสนิทรพัย ์ 
 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 

กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ - สญัญำเช่ำกำรเงิน 
 

สญัญำเช่ำที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ซึ่งผู้เช่ำเป็นผู้รบัควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเกือบทัง้หมดถือเป็น
สญัญำเช่ำกำรเงนิ ซึ่งจะบนัทกึเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์ที่เช่ำหรอืมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงิน 
ที่ต้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำ แล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ จ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหนี้สินและค่ำใช้จ่ำย
ทำงกำรเงนิเพื่อให้ได้อตัรำดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สนิคงค้ำงอยู่ โดยพจิำรณำแยกแต่ละสญัญำ ภำระผูกพนัตำมสญัญำเช่ำ หกั
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในก ำไรหรอืขำดทุนตลอดอำยุของสญัญำเช่ำ 
เพื่อท ำให้อตัรำดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอตัรำคงที่ส ำหรบัยอดคงเหลือของหนี้สนิที่เหลืออยู่ สนิทรพัย์ที่ได้มำตำมสญัญำเช่ำ
กำรเงนิจะคดิค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใชง้ำนของสนิทรพัยท์ีเ่ช่ำหรอือำยุของสญัญำเช่ำ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะน้อยกว่ำ 
 

กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ - สญัญำเช่ำด ำเนินงำน 
 

สญัญำระยะยำวเพื่อเช่ำสนิทรพัยซ์ึ่งผูใ้หเ้ช่ำเป็นผูร้บัควำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเป็นส่วนใหญ่ สญัญำเช่ำ
นัน้ถือเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน เงนิที่ต้องจ่ำยภำยใต้สญัญำเช่ำดงักล่ำว (สุทธิจำกสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้รบัจำกผู้ให้เช่ำ)  
จะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอำยุของสญัญำเช่ำนัน้ 
 

กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้ให้เช่ำ - สญัญำเช่ำกำรเงิน 
 

สินทรพัย์ที่ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินบันทึกเป็นลูกหนี้สัญญำเช่ำทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินที่จ่ำย 
ตำมสญัญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้เบื้องต้นกบัมูลค่ำปัจจุบนัของลูกหนี้บนัทกึเป็นรำยไดท้ำงกำรเงนิคำ้งรบั รำยได้
จำกสญัญำเช่ำระยะยำวรบัรูต้ลอดอำยุของสญัญำเช่ำโดยใชว้ธิเีงนิลงทุนสุทธซิึ่งสะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงทีทุ่กงวด ตน้ทุนทำงตรง
เริม่แรกทีร่วมอยู่ในกำรวดัมูลค่ำลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยุของสญัญำเช่ำ 
 

กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้ให้เช่ำ - สญัญำเช่ำด ำเนินงำน 
 

สนิทรพัย์ทีใ่หเ้ช่ำภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำนรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิในส่วนอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน และ
ตดัค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์ดว้ยเกณฑเ์ดยีวกนักบัรำยกำรอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนของกลุ่มกจิกำร 
รำยไดค้่ำเช่ำ (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดจ้่ำยใหก้บัผูเ้ช่ำ) รบัรูด้ว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ำ 
 
  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

35 

5.14 หน้ีสินทำงกำรเงิน 
 
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
ก) กำรจดัประเภท 
 

กลุ่มกจิกำรจะพจิำรณำจดัประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูอ้อกเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิหรอืตรำสำรทุน
โดยพจิำรณำภำระผกูพนัตำมสญัญำ ดงันี้ 
• หำกกลุ่มกิจกำรมภีำระผูกพนัตำมสญัญำที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นให้กับกิจกำรอื่น  

โดยไม่สำมำรถปฏเิสธกำรช ำระหรอืเลื่อนกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มกี ำหนดไดน้ัน้ เครื่องมอืทำงกำรเงนินัน้จะจดั
ประเภทเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิ เว้นแต่ว่ำกำรช ำระนัน้สำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของกลุ่มกิจกำรเอง
ดว้ยจ ำนวนตรำสำรทุนทีค่งที ่เพื่อแลกเปลีย่นกบัจ ำนวนเงนิทีค่งที ่

• หำกกลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผูกพนัตำมสญัญำหรอืสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผูกพนัตำมสญัญำไปได ้เครื่องมอืทำง
กำรเงนิดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

 
เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิกำรไม่มสีทิธอินัปรำศจำกเงื่อนไขใหเ้ลื่อนช ำระหนี้ออกไปอีกเป็น
เวลำไม่น้อยกว่ำ 12 เดอืน นับจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ข) กำรวดัมลูค่ำ 
 
ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรกกลุ่มกิจกำรต้องวดัมูลค่ำหนี้สินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม และวดัมูลค่ำหนี้สิน  
ทำงกำรเงนิทัง้หมดภำยหลงักำรรบัรูร้ำยกำรดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  
 

ค) กำรตดัรำยกำรและกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญำ 
 
กลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนิเมื่อภำระผกูพนัทีร่ะบุในสญัญำไดม้กีำรปฏบิตัติำมแล้ว หรอืไดม้กีำรยกเลิกไป 
หรอืสิน้สุดลงแลว้ 
 
หำกกลุ่มกิจกำรมีกำรเจรจำต่อรองหรอืเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สินทำงกำรเงิน กลุ่มกิจกำรจะต้องพจิำรณำว่ำ
รำยกำรดงักล่ำวเข้ำเงื่อนไขของกำรตัดรำยกำรหรอืไม่ หำกเข้ำเงื่อนไขของกำรตัดรำยกำร กลุ่มกิจกำรจะต้องรบัรู้
หนี้สนิทำงกำรเงนิใหม่ดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมของหนี้สนิใหม่นัน้ และตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ดว้ยมูลค่ำตำมบญัชี  
ทีเ่หลอือยู่ และรบัรูส้่วนต่ำงในรำยกำรก ำไร/ขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน  
 
หำกกลุ่มกจิกำรพจิำรณำแล้วว่ำกำรต่อรองเงื่อนไขดงักล่ำวไม่เขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกจิกำรจะปรบัปรุง
มูลค่ำของหนี้สินทำงกำรเงินโดยกำรคิดลดกระแสเงนิสดใหม่ตำมสญัญำด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม (Original 
effective interest rate) ของหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ และรบัรูส้่วนต่ำงในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน 
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ส ำหรบัปีสิ้นสุดก่อนวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
เงนิกูย้มื 
 
เงนิกู้ยมืรบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิง่ตอบแทนที่ได้รบัหกัด้วยต้นทุนกำรจดัท ำรำยกำรที่เกิดขึ้น เงนิกู้ยมืวดัมูลค่ำ
ภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
ค่ำธรรมเนียมทีจ่่ำยไปเพื่อใหไ้ดเ้งนิกู้ยมืมำจะรบัรูเ้ป็นค่ำธรรมเนียมรอกำรรบัรูจ้นกระทัง่มกีำรถอนเงนิ ซึ่งจะน ำไปรวมค ำนวณ
ตำมวธิีอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิ หำกมคีวำมเป็นไปได้ที่จะไม่ถอนเงนิ ค่ำธรรมเนียมนี้จะรบัรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำและ  
ตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกิจกำรไม่มสีทิธิอนัปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนช ำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลำ 
ไม่น้อยกว่ำ 12 เดอืน นับจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 
อนุพนัธท์างการเงนิ 
 

กลุ่มกจิกำรเป็นคู่สญัญำในอนุพนัธ์ทีเ่ป็นเครื่องมอืทำงกำรเงนิซึ่งส่วนมำกจะประกอบดว้ยสญัญำอตัรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำ เครื่องมอื
ดงักล่ำวไม่รบัรูใ้นงบกำรเงนิในวนัเริม่แรก 
 
สญัญำอตัรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำช่วยป้องกนักลุ่มกิจกำรจำกควำมเคลื่อนไหวของอตัรำแลกเปลี่ยนซึ่งมผีลกระทบต่อสนิทรพัย์และ
หนี้สนิในสกุลเงนิต่ำงประเทศ กลุ่มกจิกำรไดท้ ำสญัญำเพื่อก ำหนดอตัรำแลกเปลี่ยนทีจ่ะรบัช ำระสนิทรพัย์ หรอืจ่ำยช ำระหนี้สนิทีเ่ป็น
สกุลเงนิต่ำงประเทศในอนำคต ซึ่งกลุ่มกจิกำรจะยงัไม่รบัรูร้ำยกำรสญัญำอตัรำแลกเปลีย่นล่วงหน้ำในงบกำรเงนิจนกว่ำจะไดช้ ำระหรอื
รบัช ำระตำมสญัญำ โดยรำยกำรก ำไร(ขำดทุน)ที่เกิดขึ้นจรงิจำกกำรรบัช ำระหรอืจ่ำยช ำระสญัญำอตัรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำจะแสดง
รวมอยู่ในบญัช ี“ก ำไร(ขำดทุน)สุทธจิำกอตัรำแลกเปลี่ยน” ในก ำไรหรอืขำดทุน ค่ำธรรมเนียมในกำรท ำสญัญำแต่ละฉบบัจะตดัจ ำหน่ำย
ตำมอำยุของแต่ละสญัญำ 
 

5.15 ต้นทุนกำรกู้ยืม 
 
ต้นทุนกำรกู้ยมืของเงนิกู้ยมืที่กู้มำทัว่ไปและที่กู้มำโดยเฉพำะที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรอืกำรผลิตสนิทรพัย์ 
ทีเ่ขำ้เงื่อนไขต้องน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสนิทรพัย์นัน้ โดยสนิทรพัย์ทีเ่ขำ้เงื่อนไขคอืสนิทรพัย์ทีจ่ ำเป็นต้องใช้
ระยะเวลำนำนในกำรเตรยีมสนิทรพัย์นัน้ใหอ้ยู่ในสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงค์หรอืพรอ้มทีจ่ะขำย กำรรวมตน้ทุนกำรกู้ยมื
เป็นรำคำทุนของสินทรพัย์ต้องสิ้นสุดลงเมื่อกำรด ำเนินกำรส่วนใหญ่ที่จ ำเป็นในกำรเตรียมสนิทรพัย์ที่เข้ำเงื่อนไขให้อยู่ใน  
สภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขำยไดเ้สรจ็สิน้ลง 
 
รำยไดจ้ำกกำรลงทุนทีเ่กดิจำกกำรน ำเงนิกู้ยมืทีกู่ม้ำโดยเฉพำะ ทีย่งัไม่ไดน้ ำไปเป็นรำยจ่ำยของสนิทรพัยท์ี่เขำ้เงื่อนไขไปลงทุน
เป็นกำรชัว่ครำวก่อน ตอ้งน ำมำหกัจำกตน้ทุนกำรกูย้มืทีส่ำมำรถตัง้ขึน้เป็นตน้ทุนของสนิทรพัย ์  
 
ตน้ทุนกำรกูย้มือื่นๆ ตอ้งถอืเป็นค่ำใชจ้่ำยในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 
อตัรำที่ใช้ค ำนวณต้นทุนกำรกู้ยมืที่รวมเป็นรำคำทุนของสนิทรพัย์ คอื อตัรำดอกเบี้ยถวัเฉลี่ยของยอดเงนิกู้ยมืในระหว่ำงปี  
ในกรณีทีเ่งนิกู้ยมืเกดิขึน้โดยเฉพำะเพื่อซื้อก่อสรำ้งหรอืผลติสนิทรพัย์ จ ำนวนต้นทุนกำรกู้ยมืทีร่วมเป็นรำคำทุนของสนิทรพัย์
จะเป็นต้นทุนกำรกู้ยมืทีเ่กดิจรงิในระหว่ำงปีของเงนิกู้ยมืนัน้หกัด้วยรำยไดท้ีเ่กดิจำกกำรน ำเงนิกู้ยมืดงักล่ำวไปลงทุนเป็นกำร
ชัว่ครำว 
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5.16 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรบังวดประกอบด้วยภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัช ีภำษีเงนิได้จะรับรู้ใน 
งบก ำไรขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงนิไดท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัรำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรำยกำรทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงั
ส่วนของเจำ้ของ  
 
ภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 
ภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษตีำมกฎหมำยภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใช้
ภำยในสิน้รอบระยะเวลำทีร่ำยงำน ผูบ้รหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวดๆ ในกรณีทีม่สีถำนกำรณ์
ทีก่ำรน ำกฎหมำยภำษีไปปฏบิตัขิ ึน้อยู่กบักำรตคีวำม กลุ่มกจิกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยภำษีทีเ่หมำะสมจำกจ ำนวนทีค่ำดว่ำ
จะตอ้งจ่ำยช ำระภำษแีก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษี 
 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี
 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชรีบัรู้เมื่อเกิดผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และรำคำตำมบญัชทีี่แสดงอยู่ใน 
งบกำรเงนิ อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูภ้ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำกเหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
 
- กำรรบัรู้เริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัย์หรอืรำยกำรหนี้สนิทีเ่กิดจำกรำยกำรทีไ่ม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และไม่มผีลกระทบต่อ

ก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชหีรอืทำงภำษ ี 
- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ทีก่ลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะ

เวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะไม่เกิดขึน้
ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 
ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษีทีม่ผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยในสิ้นรอบ
ระยะเวลำทีร่ำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 
หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชจีะรบัรู้หำกมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอที่จะน ำ
จ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื่อกจิกำรมสีทิธติำมกฎหมำย
ทีจ่ะน ำสนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดั
บญัชแีละหนี้สนิภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชเีกี่ยวขอ้งกบัภำษีเงนิไดท้ีป่ระเมนิโดยหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษีหน่วยงำนเดยีวกนัซึ่ง
ตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ
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5.17 ผลประโยชน์พนักงำน 
 

ก) ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 
 

กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัใหม้โีครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนในรปูแบบของโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 

โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 

โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุคอืโครงกำรผลประโยชน์ที่ไม่ใช่โครงกำรสมทบเงนิ ซึ่งจะก ำหนดจ ำนวนเงิน
ผลประโยชน์ทีพ่นักงำนจะไดร้บัเมื่อเกษียณอำยุ โดยส่วนใหญ่จะขึน้อยู่กบัหลำยปัจจยั เช่น อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และ
ค่ำตอบแทน เป็นตน้ 
 

ภำระผกูพนัส ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุจะรบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั 
ณ วนัทีส่ิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ภำระผูกพนันี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกนัภยัอสิระดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วย  
ที่ประมำณกำรไว้ ซึ่งมูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดออกในอนำคต 
โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำลซึง่เป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิทีจ่ะจ่ำยภำระผูกพนั และวนัครบก ำหนด
ของพนัธบตัรรฐับำลใกลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งช ำระภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 

ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมลูค่ำใหม่ทีเ่กดิขึน้จำกกำรปรบัปรุงจำกประสบกำรณ์หรอืกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมติฐำน
จะตอ้งรบัรูผ้่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ไปยงัส่วนของเจำ้ของในงวดทีเ่กดิ 
 

ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
 

ข) โครงกำรสมทบเงนิกองทุนส ำรองเลีย้งชพี 
 

กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัตัง้กองทุนส ำรองเลี้ยงชพีตำมควำมในพระรำชบญัญตักิองทุนส ำรองเลี้ยงชพี  พ.ศ. 2530 และเขำ้เป็น
สมำชกิของกองทุนรวมแห่งหนึ่งโดยได้รบัอนุมตัิจำกกระทรวงกำรคลงัเรยีบรอ้ยแล้วเมื่อวนัที ่19 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 
โดยทีส่นิทรพัยข์องกองทุนไดแ้ยกออกจำกสนิทรพัยข์องกลุ่มกจิกำรและบรหิำรโดยผูจ้ดักำรกองทุน 
 

ตำมระเบยีบกองทุน พนักงำนต้องจ่ำยเงนิสะสมเขำ้กองทุนในอตัรำรอ้ยละ 2 ของเงนิเดอืน และกลุ่มกจิกำรจ่ำยสมทบ
เข้ำกองทุนนี้ในอัตรำร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนักงำน กลุ่มกิจกำรได้แต่งตัง้ผู้จ ัดกำรกองทุนรบัอนุญำตแห่งหนึ่ง  
เพื่อบรหิำรกองทุนให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎกระทรวงฉบบัที ่2 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิกองทุนส ำรอง
เลีย้งชพี พ.ศ. 2530 
 

เงนิจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนส ำรองเลี้ยงชพีของกลุ่มกิจกำร บนัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็ส ำหรบั รอบ
ระยะเวลำบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ค) ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ 
 

ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืนหลงัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำ
บญัช ีเช่น ค่ำจำ้ง เงนิเดอืน ลำประจ ำปีและลำป่วยทีม่กีำรจ่ำยค่ำแรง ส่วนแบ่งก ำไรและโบนัส และค่ำรกัษำพยำบำล 
ของพนักงำนปัจจุบนัรบัรูต้ำมช่วงเวลำกำรใหบ้รกิำรของพนักงำนไปจนถงึวนัสิน้สุดรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกจิกำร
จะบนัทกึหนี้สนิดว้ยจ ำนวนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำย 
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5.18 ประมำณกำรหน้ีสิน 
 
ประมำณกำรค่ำซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำตำมสญัญำสมัปทำนและประมำณกำรหนี้สินอื่นๆ จะรบัรู้ก็ต่อเมื่อ กลุ่มกิจกำรมภีำระผูกพัน 
ในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรอืตำมข้อตกลงที่จดัท ำไว้ อนัเป็นผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดตีซึ่งกำรช ำระภำระผูกพนันัน้ 
มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลใหก้ลุ่มกจิกำรตอ้งสญูเสยีทรพัยำกรออกไป และประมำณกำรจ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยไดอ้ย่ำง
น่ำเชื่อถอื 
 
กลุ่มกจิกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิ โดยใชมู้ลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยที่คำดว่ำจะต้องน ำมำจ่ำยช ำระภำระผูกพนั 
กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเน่ืองจำกมลูค่ำของเงนิตำมเวลำ จะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย  
 
ประมำณกำรหนี้สนินี้ไม่ไดร้วมเรื่องภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน เนื่องจำกกลุ่มกจิกำรไดก้ล่ำวถงึนโยบำยกำรบญัชเีรื่อง
ผลประโยชน์พนักงำนไวใ้นหมำยเหตุ 5.17 
 

5.19 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สำมญัทีส่ำมำรถก ำหนดเงนิปันผลไดอ้ย่ำงอสิระจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ   
 
ต้นทุนส่วนทีเ่พิม่ทีเ่กี่ยวกบักำรออกหุน้ใหม่หรอืสทิธใินกำรซื้อหุ้นทีจ่่ำยออกไปโดยแสดงรำยกำรดงักล่ำวดว้ยจ ำนวนเงนิสุทธิจำก
ภำษไีวเ้ป็นรำยกำรหกัในส่วนของเจำ้ของ โดยน ำไปหกัจำกสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจำกกำรออกหุน้ 
 

5.20 กำรรบัรู้รำยได้ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรู้รำยไดสุ้ทธิจำกภำษีมูลค่ำเพิม่ซึ่งกลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยได้เมื่อคำดว่ำมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ที่จะได้รบั
ช ำระเมื่อส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำร 
 
ส ำหรบัสญัญำทีม่หีลำยองค์ประกอบทีก่ลุ่มกจิกำรจะตอ้งส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำรหลำยประเภท กลุ่มกจิกำรตอ้งแยกเป็นแต่ละ
ภำระทีต่้องปฏบิตัทิีแ่ยกต่ำงหำกจำกกนั และต้องปันส่วนรำคำของรำยกำรของสญัญำดงักล่ำวไปยงัแต่ละภำระทีต่อ้งปฏบิตัติำม
สดัส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศหรอืประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดข้องแต่ละภำระทีต่้องปฏบิตัิ
แยกต่ำงหำกจำกกนัเมื่อกลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมภำระนัน้แล้ว ดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้ 

 
รำยได้จำกกำรซ้ือขำยไฟฟ้ำ 
 
(ก) รำยไดจ้ำกสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำทีไ่ม่ไดจ้ดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำ 

 
- กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดค้่ำพลงังำนไฟฟ้ำ ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลำเมื่อไดโ้อนกำรควบคุมในสนิคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้ ณ จุดส่งมอบ 

ซึ่งกำรโอนกำรควบคุมในสนิค้ำเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มกจิกำรได้น ำส่งสนิคำ้ไปยงัจุดหมำยทีลู่กคำ้ ได้ระบุไว ้ตำมสญัญำ 
โดยรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ในลกัษณะดงักล่ำวจะรบัรูต้ำมรำคำของรำยกำรซึ่งคำดว่ำจะมสีทิธไิดร้บัสุทธจิำกภำษีขำย 
เงนิคนืและส่วนลด 
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(ข) รำยไดจ้ำกสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำทีจ่ดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำ 
 

- รำยได้จำกสญัญำเช่ำกำรเงนิภำยใต้สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำรบัรู้โดยวธิีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิตำมระยะเวลำของ
สญัญำซึ่งสะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงทีใ่นแต่ละงวดของเงนิลงทุนสุทธ ิปรบัปรุงดว้ยกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำร
เน่ืองจำกกระแสเงนิสดทีล่ดลงซึง่ไม่ไดก้ ำหนดไวอ้ย่ำงคงทีต่ำมระยะเวลำทีผ่่ำนไปแต่ก ำหนดใหข้ึน้อยู่กบัปัจจยัอื่น 
เช่น ปรมิำณกำรผลติ เป็นตน้ 

- รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงนิที่เกี่ยวเนื่องกบัสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำรบัรู้เป็นรำยได้เมื่อได้ใหบ้รกิำรแก่
ลูกค้ำแล้วตำมสญัญำ โดยรำยได้ค่ำบรกิำรประกอบด้วยรำยได้ค่ำพลงังำนไฟฟ้ำที่ได้รบัจำกลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงิน 
ทีเ่กีย่วเนื่องกบักำรใชส้นิทรพัยภ์ำยใตส้ญัญำเช่ำดงักล่ำว 

 
รำยได้จำกสญัญำซ้ือขำยไอน ้ำ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดค้่ำขำยไอน ้ำ ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลำเมื่อไดโ้อนกำรควบคุมในสนิคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้ ณ จุดส่งมอบ  ซึ่งกำร
โอนกำรควบคุมในสนิคำ้เกดิขึน้เมื่อกลุ่มกจิกำรไดน้ ำส่งสนิคำ้ไปยงัจุดหมำยทีลู่กคำ้ได้ระบุไวต้ำมสญัญำ โดยรำยไดจ้ำกกำร
ขำยสนิคำ้ในลกัษณะดงักล่ำวจะรบัรูต้ำมรำคำของรำยกำรซึง่คำดว่ำจะมสีทิธไิดร้บั สุทธจิำกภำษขีำย เงนิคนืและส่วนลด 
 
รำยได้จำกกำรบริกำร 
 
- กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเมื่อไดใ้หบ้รกิำรแก่ลูกคำ้แล้ว โดยกลุ่มกจิกำรเสรจ็สิ้นกำรปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้ง

ปฏบิตั ิณ เวลำใดเวลำหนึ่ง ซึง่ไดแ้ก่รำยไดจ้ำกกำรบรกิำรก ำจดัขยะ 
- กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเมื่อไดใ้หบ้รกิำรแก่ลูกคำ้แล้ว โดยกลุ่มกจิกำรเสรจ็สิ้นกำรปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้ง

ปฏบิตัติลอดช่วงเวลำหนึ่ง ซึง่ไดแ้ก่รำยไดค้่ำก่อสรำ้งภำยใตข้อ้ตกลงสมัปทำน 
 
รำยไดอ้ื่นรบัรูต้ำมเกณฑ ์ดงันี้ 
 
• รำยไดค้่ำบรหิำรจดักำรรบัรูต้ำมเกณฑ์คงคำ้งซึง่เป็นไปตำมเนื้อหำของสญัญำทีเ่กี่ยวขอ้ง 
• รำยไดด้อกเบีย้รบัรูต้ำมเกณฑอ์ตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
• รำยไดค้่ำเช่ำรบัรูต้ำมวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุสญัญำเช่ำ 
• รำยไดเ้งนิปันผลรบัรูเ้มื่อกลุ่มกจิกำรมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผล 
• รำยไดอ้ื่นรบัรูเ้มื่อสทิธทิีจ่ะไดร้บัเกดิขึน้ 

 
5.21 ต้นทุนทำงกำรเงิน 

 
ต้นทุนทำงกำรเงนิประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ำยจำกเงนิกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิและกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั ค่ำตดัจ ำหน่ำยค่ำใช้จ่ำย
ทำงตรงในกำรกู้ยมืรอตดัจ่ำย ดอกเบี้ยจ่ำยหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ (พ.ศ. 2562 : หนี้สนิภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิ) และค่ำธรรมเนียม
ในกำรรกัษำวงเงนิกูท้ีย่งัไม่เบกิใช ้
 

5.22 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
เงนิปันผลทีจ่่ำยไปยงัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจะรบัรูใ้นดำ้นหนี้สนิในงบกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรในรอบระยะเวลำบญัช ีซึง่ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น
ของบรษิทัไดอ้นุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผล เงนิปันผลระหว่ำงกำลจะรบัรูเ้มื่อไดร้บักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำร  
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5.23 สญัญำค ำ้ประกนัทำงกำรเงิน 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรู้หนี้สนิทำงกำรเงนิจำกสญัญำค ้ำประกนัเมื่อกลุ่มกิจกำรให้กำรค ้ำประกนัทำงกำรเงนิทีมู่ลค่ำยุติธรรม ณ วนัทีร่บัรู้
เริม่แรก และรบัรูม้ลูค่ำในภำยหลงัดว้ยจ ำนวนทีส่งูกว่ำระหว่ำง 
• จ ำนวนผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ทีค่ ำนวณตำมขอ้ก ำหนดของ TFRS 9 และ 
• จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกหกัดว้ยรำยไดท้ีร่บัรูต้ำมกำรรบัรูร้ำยไดภ้ำยใต ้TFRS 15 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของสญัญำค ้ำประกนัทำงกำรเงนิก ำหนดจำกมูลค่ำปัจจุบนัของผลต่ำงในกระแสเงนิสดระหว่ำง ก) กระแสเงนิสดตำม
สญัญำของหนี้สนิทีเ่กี่ยวขอ้ง และ ข) กระแสเงนิสดทีจ่ะต้องจ่ำยช ำระในกรณีที่ไม่มกีำรค ้ำประกนัดงักล่ำว หรอืกำรประมำณ
จ ำนวนเงนิทีต่อ้งจ่ำยใหแ้ก่บุคคลภำยนอกส ำหรบัเพื่อโอนภำระผูกพนัดงักล่ำวออกไป 
 
สญัญำค ้ำประกนัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเงนิกูย้มืหรอืค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยอื่นๆทีไ่ม่ไดร้บัผลตอบแทน มลูค่ำยุตธิรรมจะแสดงรวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของตน้ทุนของเงนิลงทุน 
 

5.24 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ส่วนงำนด ำเนินงำนไดถู้กรำยงำนในลกัษณะเดยีวกบัรำยงำนภำยในทีน่ ำเสนอใหผู้ม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน ผูม้อี ำนำจ
ตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถงึบุคคลทีม่หีน้ำทีใ่นกำรจดัสรรทรพัยำกรและประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของส่วนงำน
ด ำเนินงำน ซึง่พจิำรณำว่ำคอืกรรมกำรผูจ้ดักำรทีท่ ำกำรตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์ 
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิในส่วนงำนภูมศิำสตร์เดยีว คอื ในประเทศไทย ดงันัน้จงึไดม้กีำรเสนอขอ้มลูจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกจิเท่ำนัน้ 
 

6 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 

ปัจจยัควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน 
 

กำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรมคีวำมเสี่ยงทำงดำ้นกำรเงนิซึ่งรวมถึงควำมเสี่ยงดำ้นสภำพคล่อง ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อ และ
ควำมเสีย่งดำ้นตลำด (รวมถงึ อตัรำแลกเปลี่ยน และควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบี้ย) แผนกำรจดักำรควำมเสีย่งโดยรวมของกลุ่มกจิกำร
จงึมุ่งเน้นควำมผนัผวนของตลำดกำรเงนิและแสวงหำวธิกีำรลดผลกระทบทีท่ ำใหเ้สยีหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรให้
เหลอืน้อยทีสุ่ดเท่ำทีเ่ป็นไปได ้ 
 
กลุ่มกิจกำรมสี่วนงำนบรหิำรกำรเงนิในกำรจดักำรควำมเสี่ยง โดยนโยบำยของกลุ่มกิจกำรรวมถึงนโยบำยควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ 
ไดแ้ก่ ควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง ควำมเสีย่งด้ำนกำรให้สนิเชื่อ ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยน และควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบี้ย 
ทัง้นี้ หลกักำรในกำรป้องกนัควำมเสี่ยงจะเป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบรษิัทอนุมตัิ เพื่อสื่อสำรและใช้เป็นเครื่องมอืในกำร
ควบคุมส่วนงำนบรหิำรกำรเงนิในทุกกจิกำรของกลุ่มกจิกำร 
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6.1 ควำมเส่ียงจำกตลำด 
 
ก) ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
 
 กำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยนจำกหลำยสกุลเงนิซึง่เกดิจำกกำรซื้อและน ำเขำ้เครื่องจกัร

จำกต่ำงประเทศ ส่วนใหญ่มรีำยกำรเป็นเงนิสกุลดอลลำรส์หรฐั กลุ่มกจิกำรบรหิำรควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยนโดยกำร
ท ำสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (หมำยเหตุ 43.3) อย่ำงไรกต็ำม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำร
ไม่มเีจำ้หนี้คงเหลอืทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ ส่วนกำรขำยภำยในประเทศส่วนใหญ่เป็นสกุลเงนิบำทจงึไม่ไดร้บัผลกระทบ
จำกควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยน ยกเวน้ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยนของลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิ กฟผ. (หมำยเหตุ 
14) ซึ่งมีองค์ประกอบบำงส่วนเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ โดยควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนดงักล่ำวเกิดขึ้นจำกกำร
เปลี่ยนแปลงอตัรำแลกเปลี่ยนทีน่ ำมำใชใ้นกำรค ำนวณค่ำพลงังำนไฟฟ้ำของแต่ละเดอืนทีเ่รยีกเกบ็จำก กฟผ. โดย ณ วนัที่ 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมลีูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิ ซึ่งมอีงค์ประกอบบำงส่วนเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ
จ ำนวน 43.9 ล้ำนเหรยีญดอลลำร์สหรฐัหรอืเทยีบเท่ำ 1,312.9 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 44.3 ล้ำนเหรยีญดอลลำร์
สหรฐัหรอืเทียบเท่ำ 1,329.2 ล้ำนบำท) ซึ่งหำกอตัรำแลกเปลี่ยนมีกำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงร้อยละ 3 จะส่งผล
กระทบต่อลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิเป็นจ ำนวน 39.4 ลำ้นบำท 

 
ข) ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 
 
 เนื่องจำกกลุ่มกจิกำรไม่มสีนิทรพัยท์ีม่ดีอกเบี้ย ซึง่มจี ำนวนเงนิอนัเป็นสำระส ำคญั ดงันัน้ รำยไดแ้ละกระแสเงนิสดจำกกำร

ด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรจงึไม่ไดร้บัผลกระทบจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ 
 
 อย่ำงไรกต็ำม กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งทีเ่กดิจำกกำรเปลี่ยนแปลงระดบัอตัรำดอกเบี้ยทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคตเนื่องจำก

กลุ่มกจิกำรมเีงนิกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิส่วนใหญ่เป็นเงนิกู้ระยะยำว ซึ่งคณะกรรมกำรบรษิทัประเมนิว่ำควำมเสี่ยง 
ในเรื่องอตัรำดอกเบี้ยจะไม่ก่อให้เกิดควำมเสยีหำยแก่กลุ่มกิจกำร ประกอบกบักำรที่กลุ่มกิจกำรจะมกีำรขอเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขกำรกูย้มืหรอืมกีำรหำแหล่งเงนิกูใ้หม่ ทีม่ภีำระดอกเบีย้ต ่ำมำทดแทนแหล่งเงนิกูเ้ดมิอย่ำงสม ่ำเสมอ 

 
6.2 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 

 
ควำมเสีย่งดำ้นเครดติโดยส่วนใหญ่เกดิจำกรำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด รวมถงึควำมเสีย่งดำ้นสนิเชื่อแก่ลูกคำ้
และลูกหนี้คงคำ้ง 
 
ก) กำรบริหำรควำมเส่ียง 
 

กลุ่มกจิกำรบรหิำรควำมเสีย่งด้ำนเครดติโดยกำรจดักลุ่มของควำมเสี่ยง ส ำหรบัเงนิฝำกธนำคำรและสถำบนักำรเงิน 
กลุ่มกจิกำรจะเลอืกท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงนิทีไ่ดร้บักำรจดัอนัดบัจำกสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีเ่ป็นอสิระ
ในระดบั A เป็นอย่ำงน้อย  
 
ส ำหรบักำรท ำธุรกรรมกบัลูกค้ำ กลุ่มกิจกำรจะยดึกำรจดัอนัดบัจำกสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือที่เป็นอิสระ ใน
กรณีทีไ่ม่มกีำรจดัอนัดบัไว ้กลุ่มกจิกำรจะประเมนิควำมเสีย่งจำกคุณภำพเครดติของลูกคำ้ โดยพจิำรณำจำกฐำนะทำง
กำรเงนิ ประสบกำรณ์ทีผ่่ำนมำ และปัจจยัอื่นๆ และก ำหนดกำรใหว้งเงนิสนิเชื่ อจำกผลกำรประเมนิดงักล่ำวซึ่งเป็นไป
ตำมข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรบริษัท ทัง้นี้ ผู้บริหำรในสำยงำนที่เกี่ยวข้องจะท ำกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำม
ขอ้ก ำหนดดำ้นวงเงนิเครดติของลูกคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ  
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ข) กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 

 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมสีนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ 2 ประเภททีต่้องมกีำรพจิำรณำตำมโมเดลกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำน
เครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 

 

• ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 
• เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยโดยออ้ม 

 

 แมว่้ำกลุ่มกจิกำรจะมรีำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดซึง่เขำ้เงือ่นไขกำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำภำยใต ้TFRS 9 แต่กลุ่ม
กจิกำรพจิำรณำว่ำกำรดอ้ยค่ำของรำยกำรดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงนิทีไ่ม่มนีัยส ำคญั 

 

 ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ 
 

 กลุ่มกจิกำรใชว้ธิอีย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรวดัมลูค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกิดขึ้น
ซึ่งค ำนวณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุลูกหนี้กำรค้ำและสินทรพัย์ที่เกิดจำกสัญญำ
ทัง้หมด 

 

 ในกำรพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ผู้บริหำรได้จดักลุ่มลูกหนี้ตำมควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่มี
ลกัษณะร่วมกนัและตำมกลุ่มระยะเวลำที่เกินก ำหนดช ำระ ทัง้นี้เนื่องจำกสนิทรพัย์ที่เกิดจำกสญัญำนัน้เป็นงำนที่ส่ง
มอบแต่ยงัไม่ไดเ้รยีกเกบ็ซึ่งมลีกัษณะควำมเสี่ยงใกล้เคยีงกบัลูกหนี้ส ำหรบัสญัญำประเภทเดยีวกนั ผูบ้รหิำรจงึได้ใช้
อตัรำผลขำดทุนดำ้นเครดติของลูกหนี้กบัสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย  

 

 เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อยโดยออ้ม  
 

 บรษิทัมเีงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิทัย่อยโดยอ้อมทีว่ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำ
จะเกดิขึน้ใน 12 เดอืนขำ้งหน้ำส ำหรบัลูกหนี้ทีไ่ม่ไดม้กีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีม่นีัยส ำคญั และรบัรูผ้ลขำดทุน
ดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ตลอดอำยุส ำหรบัเงนิใหกู้้ยมืทีม่กีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีม่นีัยส ำคญั 

 

 สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน (FVPL) 
 

 กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งดำ้นกำรเครดติทีเ่กีย่วกบัเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ทีว่ดัมูลค่ำดว้ย FVPL ทัง้นี้ ควำมเสีย่งสูงสุด ณ วนั
สิน้รอบระยะเวลำรำยงำนเท่ำกบัมูลค่ำตำมบญัชขีองเงนิลงทุน  

 

6.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 

กลุ่มกิจกำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง โดยกำรรักษำระดับเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดขัน้ต ่ ำเพื่อใช้  
ในกำรด ำเนินงำน อีกทัง้กลุ่มกิจกำรยงัจดัให้มีวงเงินสินเชื่อจำกธนำคำร กลุ่มกิจกำรพิจำรณำควำมต้องกำรกระแสเงินสด  
ในอนำคตผ่ำนแผนกำรเงนิประจ ำปี รวมถึงแผนกำรเงนิประจ ำปีส ำหรบัปีต่อไปได้ผ่ำนกำรพจิำรณำให้เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้
ควำมมัน่ใจว่ำกำรประมำณกำรส ำหรบัควำมตอ้งกำรในอนำคตจะมกีำรจดัหำวงเงนิสนิเชื่ออย่ำงเหมำะสม 
 

ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องอำจเพิม่ขึ้นถ้ำลูกค้ำไม่สำมำรถจ่ำยหนี้คนืให้กบักลุ่มกิจกำรภำยใต้ระยะเวลำกำรช ำระหนี้ เพื่อ
จดักำรกบัควำมเสีย่ง กลุ่มกจิกำรมกีำรประเมนิควำมสำมำรถดำ้นกำรเงนิของลูกคำ้เป็นระยะๆ 
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ยอดคงเหลอืของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั อตัรำดอกเบีย้และจ ำนวนเงนิตำมสญัญำของหนี้สนิทำงกำรเงนิทีไ่ม่ไดค้ดิลด ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 สรุปไดด้งัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามบญัชีสินทรพัย/์หน้ีสิน   มูลค่าตามบญัชีสินทรพัย/์หน้ีสิน  จ านวนเงินตามสญัญาของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดมี้การคิดลด 

 

ภายใน 1 ปี 

บาท 

มากกว่า 1-5 ปี 

บาท 

มากกว่า 5 ปี 

บาท 

รวม 

บาท  

อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ี 

บาท 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรบัขึ้นลงตาม

ราคาตลาด 

บาท 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย 

บาท 

รวม 

บาท 

อตัราดอกเบ้ีย 

ร้อยละ  

ภายใน 1 ปี 

บาท 

มากกว่า 1-5 ปี 

บาท 

มากกว่า 5 ปี 

บาท 

รวม 

บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563                

สินทรพัยท์างการเงิน                

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 71,920,411 -        -        71,920,411  -        69,643,956 2,276,455 71,920,411 0.38 ถงึ 0.70      
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 794,242,167 -        -        794,242,167  -        -        794,242,167 794,242,167 -             
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีต่ดิ 
   ภาระค ้าประกนั 498,643,911 -        -        498,643,911  -        498,643,911 -        498,643,911 0.38 ถงึ 0.70 

     

ลูกหนี้สญัญาเช่าการเงนิ (สทุธ)ิ 96,169,495 121,607,888 3,075,541,710 3,293,319,093  3,293,319,093 -        -        3,293,319,093 12.60      

รวมสินทรพัยท์างการเงิน 1,460,975,984 121,607,888 3,075,541,710 4,658,125,582  3,293,319,093 568,287,867 796,518,622 4,658,125,582       

                
หน้ีสินทางการเงิน                

เงนิเบกิเกนิบญัช ี 11 -        -        11  -        11 -        11 MOR  11 -        -        11 
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 227,400,000 -        -        227,400,000  -        227,400,000 -        227,400,000 MLR - 1.00  227,400,000 -        -        227,400,000 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 249,348,655 -        -        249,348,655  -        -        249,348,655 249,348,655 -         249,348,655 -        -        249,348,655 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า (สุทธ)ิ 390,720 166,684 -        557,404  557,404 -        -        557,404 7.52 ถงึ 8.36  403,392 168,080 -        571,472 
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 856,178,343 1,691,504,953 219,816,385 2,767,499,681  -        2,767,499,681 -        2,767,499,681 MLR - 2.00 ถงึ 2.50      
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ                
- กระแสเงนิสดจ่ายเงนิต้น            895,461,900 1,702,801,083 219,913,188 2,818,176,171 
- กระแสเงนิสดจ่ายดอกเบี้ย            85,094,806 160,747,571 7,743,695 253,586,072 

รวมหน้ีสินทางการเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ์ 1,333,317,729 1,691,671,637 219,816,385 3,244,805,751  557,404 2,994,899,692 249,348,655 3,244,805,751   1,457,708,764 1,863,716,734 227,656,883 3,549,082,381 
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 งบกำรเงินรวม 

 มูลค่ำตำมบญัชีสินทรพัย/์หน้ีสิน   มูลค่ำตำมบญัชีสินทรพัย/์หน้ีสิน  จ ำนวนเงินตำมสญัญำของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ไดมี้กำรคิดลด 

 

ภำยใน 1 ปี 

บำท 

มำกกว่ำ 1-5 ปี 

บำท 

มำกกว่ำ 5 ปี 

บำท 

รวม 

บำท  

อตัรำดอกเบ้ีย
คงท่ี 

บำท 

อตัรำดอกเบ้ีย
ปรบัขึ้นลงตำม

รำคำตลำด 

บำท 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย 

บำท 

รวม 

บำท 

อตัรำดอกเบ้ีย 

ร้อยละ  

ภำยใน 1 ปี 

บำท 

มำกกว่ำ 1-5 ปี 

บำท 

มำกกว่ำ 5 ปี 

บำท 

รวม 

บำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563                

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน                

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 482,892,545 -        -        482,892,545  -        482,416,690 475,855 482,892,545 0.05 ถงึ 0.30      
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 806,120,909 -        -        806,120,909  -        -        806,120,909 806,120,909 -             
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีต่ดิ 
   ภาระค ้าประกนั 277,601,630 -        -        277,601,630  -        277,601,630 -        277,601,630 0.05 ถงึ 0.50 

     

ลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิ (สทุธ)ิ 93,311,714 160,696,884 3,002,324,830 3,256,333,428  3,256,333,428 -        -        3,256,333,428 12.60      

รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 1,659,926,798 160,696,884 3,002,324,830 4,822,948,512  3,256,333,428 760,018,320 806,596,764 4,822,948,512       

                
หน้ีสินทำงกำรเงิน                

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 265,300,000 -        -        265,300,000  -        265,300,000 -        265,300,000 MLR - 2.50  265,300,000 -        -        265,300,000 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 268,893,092 -        -        268,893,092  -        -        268,893,092 268,893,092 -         268,893,092 -        -        268,893,092 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ (สุทธ)ิ 1,330,493 24,467,539 -        25,798,032  25,798,032 -        -        25,798,032 4.25 - 4.53  2,329,630 10,461,105 25,049,469 37,840,204 
เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 575,293,722 2,614,468,358 467,395,242 3,657,157,322  -        3,657,157,322 -        3,657,157,322 MLR - 1.25 ถงึ 2.50      
เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ                
- กระแสเงนิสดจ่ำยเงนิต้น            588,138,800 2,633,546,840 467,767,388 3,689,453,028 
- กระแสเงนิสดจ่ำยดอกเบี้ย            99,257,785 256,547,050 47,239,080 403,043,915 

รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ์ 1,110,817,307 2,638,935,897 467,395,242 4,217,148,446  25,798,032 3,922,457,322 268,893,092 4,217,148,446   1,223,919,307 2,900,554,995 540,055,937 4,664,530,239 

                

สญัญำอนุพนัธ ์                

(กระแสเงนิสดรบั)จำกสญัญำซื้อขำย   
   เงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (268,836,436) -        -        (268,836,436)  -        -        -        -          (268,836,436)  -        -        (268,836,436) 
กระแสเงนิสดจ่ำยจำกสญัญำซื้อขำย 
   เงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 280,929,712 -        -        280,929,712  -        -        -        -          280,929,712 -        -        280,929,712 

รวมหน้ีสินอนุพนัธ์ 12,093,276 -        -        12,093,276  -        -        -        -          12,093,276 -        -        12,093,276 

                

รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน 1,122,910,583 2,638,935,897 467,395,242 4,229,241,722  25,798,032 3,922,457,322 268,893,092 4,217,148,446   1,236,012,583 2,900,554,995 540,055,937 4,676,623,515 
                
                

ในจ ำนวนเงนิตำมสญัญำของหนี้สนิทำงกำรเงนิทีไ่ม่ไดม้กีำรคดิลดของเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิซึ่งจะถงึก ำหนดช ำระในช่วง 1-5 ปีนัน้ กลุ่มกจิกำรตัง้ใจจะช ำระคนืเงนิกู้ยมืดงักล่ำวของบรษิทัย่อยโดยอ้อมแห่งหนึ่ง
ก่อนวนัครบก ำหนดจ ำนวน 14,962,693 บำท ภำยในปี พ.ศ. 2564 
  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบญัชีสินทรพัย/์หน้ีสิน   มูลค่าตามบญัชีสินทรพัย/์หน้ีสิน  จ านวนเงินตามสญัญาของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดมี้การคิดลด 

 

ภายใน 1 ปี 

บาท 

มากกว่า 1-5 ปี 

บาท 

มากกว่า 5 ปี 

บาท 

รวม 

บาท  

อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ี 

บาท 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรบัขึ้นลงตาม

ราคาตลาด 

บาท 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย 

บาท 

รวม 

บาท 

อตัราดอกเบ้ีย 

ร้อยละ  

ภายใน 1 ปี 

บาท 

มากกว่า 1-5 ปี 

บาท 

มากกว่า 5 ปี 

บาท 

รวม 

บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563                

สินทรพัยท์างการเงิน                

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 13,881,505 -        -        13,881,505  -        13,881,505 -        13,881,505 0.38      
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 364,481 -        -        364,481  -        -        364,481 364,481 -             

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

                
หน้ีสินทางการเงิน                

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

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

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบญัชีสินทรพัย/์หน้ีสิน   มูลค่าตามบญัชีสินทรพัย/์หน้ีสิน  จ านวนเงินตามสญัญาของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดมี้การคิดลด 

 

ภายใน 1 ปี 

บาท 

มากกว่า 1-5 ปี 

บาท 

มากกว่า 5 ปี 

บาท 

รวม 

บาท  

อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ี 

บาท 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรบัขึ้นลงตาม

ราคาตลาด 

บาท 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย 

บาท 

รวม 

บาท 

อตัราดอกเบ้ีย 

ร้อยละ  

ภายใน 1 ปี 

บาท 

มากกว่า 1-5 ปี 

บาท 

มากกว่า 5 ปี 

บาท 

รวม 

บาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563                

สินทรพัยท์างการเงิน                

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 13,569,645 -        -        13,569,645  -        13,328,097 241,548 13,569,645 0.10      
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 189 -        -        189  -        -        189 189 -             

รวมสินทรพัยท์างการเงิน 13,569,834 -        -        13,569,834  -        13,328,097 241,737 13,569,834       

                
หน้ีสินทางการเงิน                

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 10,380,568 -        -        10,380,568  -        -        10,380,568 10,380,568 -         10,380,568 -        -        10,380,568 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ (สุทธ)ิ 816,379 4,596,269 -        5,412,648  5,412,648 -        -        5,412,648 4.25  1,011,178 4,128,710 979,162 6,119,050 

รวมหน้ีสินทางการเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ์ 11,196,947 4,596,269 -        15,793,216  5,412,648 -        10,380,568 15,793,216   11,391,746 4,128,710 979,162 16,499,618 
                



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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7 มูลค่ำยุติธรรม 
 

กลุ่มกจิกำรแสดงสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมในแต่ละระดบั รวมถงึกำรแสดงมูลค่ำยุตธิรรมและมูลค่ำ
ตำมบัญชีของสินทรพัย์และหนี้สินทำงกำรเงินในแต่ละประเภทแต่ไม่รวมถึงรำยกำรที่รำคำตำมบัญชีที่วัดมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุน  
ตดัจ ำหน่ำยใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำยุตธิรรม ซึง่ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
- เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
- เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีต่ดิภำระค ้ำประกนั 
- ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 
- ลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิ 

- เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
- ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 
- เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยโดยออ้ม 

 
  

หน้ีสินทำงกำรเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน 
- เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 
- เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 
- หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 
- เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 

- เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 
- หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 

 

 

กำรวเิครำะหเ์ครื่องมอืทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำและเปิดเผยดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมจ ำแนกตำมวธิกีำรประมำณมูลค่ำ ควำมแตกต่ำงของระดบั
ขอ้มลูสำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 

• ขอ้มลูระดบัที ่1: ไดแ้ก่ รำคำเสนอซื้อขำย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลำดทีม่สีภำพคล่องส ำหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิอย่ำงเดยีวกนั  
• ขอ้มลูระดบัที ่2: ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดบัที่ 1 ทัง้ที่สำมำรถสงัเกตได้โดยตรง  

(ไดแ้ก่ ขอ้มลูรำคำตลำด) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่ ำนวณมำจำกรำคำตลำด) ส ำหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้ 
• ขอ้มลูระดบัที ่3: ไดแ้ก่ ขอ้มูลส ำหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิซึ่งไม่ไดม้ำจำกขอ้มูลทีส่ำมำรถสงัเกตไดจ้ำกตลำด (ขอ้มูลทีไ่ม่สำมำรถ

สงัเกตได)้ 
 

ข้อมูลเกี่ยวกบัมูลค่ำยุติธรรมของเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (สุทธิ) และสญัญำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
เปิดเผยอยู่ในหมำยเหตุ 30 และ 43.3 
 

   กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบั 
มูลค่ำยุติธรรม 

   งบกำรเงินรวม 
    พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
 หมำยเหตุ ระดบั บำท บำท 
     
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม     
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 18 2 150,741,000 128,261,000 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 30 2 3,531,678,844 2,686,782,611 
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 43.3 2 (12,093,276) (6,193,305) 

 
  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

48 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินในระดบั 2  
 
มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีไ่ม่ไดม้กีำรซื้อขำยในตลำดทีม่สีภำพคล่องวดัมูลค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ ซึง่ใชป้ระโยชน์
สูงสุดจำกขอ้มูลในตลำดทีส่งัเกตไดท้ีม่อียู่และอ้ำงองิจำกประมำณกำรของกลุ่มกจิกำรเองมำใชน้้อยทีสุ่ดเท่ำทีเ่ป็นไปได ้ถ้ำขอ้มูลทีเ่ป็น
สำระส ำคญัทัง้หมดในกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมไดม้ำจำกขอ้มลูทีส่งัเกตได ้เครื่องมอืนัน้จะรวมอยู่ในระดบั 2 
 
กลุ่มกจิกำรมนีโยบำยกำรบญัชใีนกำรก ำหนดกำรโอนระหว่ำงล ำดบัของมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

8 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดลุยพินิจ 
 
กำรประมำณกำร ขอ้สมมตฐิำนและกำรใชดุ้ลยพนิิจ ไดม้กีำรประเมนิทบทวนอย่ำงต่อเน่ือง และอยู่บนพืน้ฐำนของประสบกำรณ์ในอดตี
และปัจจยัอื่นๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชื่อว่ำมเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
กำรประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญัและข้อสมมติฐำน 
 
กลุ่มกิจกำรมีกำรประมำณกำรทำงบัญชี และใช้ข้อสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบัญชี  
อำจไม่ตรงกบัผลทีเ่กดิขึน้จรงิ ประมำณกำรทำงบญัชทีีส่ ำคญั และขอ้สมมตฐิำนทีม่คีวำมเสีย่งอย่ำงเป็นสำระส ำคญัทีอ่ำจเป็นเหตุให้เกิด
กำรปรบัปรุงยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในรอบระยะเวลำบญัชหีน้ำ มดีงันี้ 

 
ก) มูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัยท์ำงกำรเงินและตรำสำรอนุพนัธ ์

 
มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ซึ่งไม่มกีำรซื้อขำยในตลำดซื้อขำยคล่องวดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ  
กลุ่มกจิกำรใช้ดุลยพนิิจในกำรเลอืกวธิกีำรและตัง้ขอ้สมมติฐำนซึ่งส่วนใหญ่อ้ำงองิจำกสถำนะของตลำดทีม่อียู่ ณ วนัสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน รำยละเอยีดของขอ้สมมตฐิำนหลกัทีใ่ชร้วมอยู่ในหมำยเหตุขอ้ 43.3 
 

ข) กำรด้อยค่ำของอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 
 
กลุ่มกจิกำรไดส้อบทำนกำรดอ้ยค่ำของทีด่นิทีม่ไีวใ้หเ้ช่ำ เมื่อมขีอ้บ่งชี้ว่ำ มูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์อำจจะไม่ไดร้บัคนืหรอื
เมื่อมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยเ์กนิกว่ำมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื โดยผูบ้รหิำรจะท ำกำรประเมนิจำกรำยไดค้่ำเช่ำ และควำมผนัผวน
ของรำคำทีด่นิในพืน้ทีท่ ีต่ ัง้อยู่อย่ำงสม ่ำเสมอ (หมำยเหตุ 18) 
 

ค) ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 
 
ในกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบรหิำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรใชง้ำนและมลูค่ำซำกเมื่อเลกิใชง้ำน
ของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรใชง้ำนและมูลค่ำซำกใหม่หำกมกีำรเปลีย่นแปลงเช่นนัน้เกดิขึน้ 
 
นอกจำกนี้ฝ่ำยบรหิำรจ ำเป็นต้องสอบทำนกำรดอ้ยค่ำ ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ เมื่อมขีอ้บ่งชีแ้ละบนัทกึขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
หำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้ ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพนิิจ  
ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในอนำคตซึง่เกีย่วเน่ืองกบัสนิทรพัยน์ัน้ (หมำยเหตุ 19) 
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ง) อำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
กลุ่มกิจกำรประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์ของสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 7 ปี โดยพจิำรณำจำกอำยุ
คงเหลอืของสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำดงักล่ำว อย่ำงไรกต็ำมอำยุกำรใหป้ระโยชน์จรงิอำจจะมอีำยุสัน้กว่ำหรอืยำวกว่ำอำยุกำรให้
ประโยชน์ทีก่ ำหนดไวข้ึน้อยู่กบัควำมพรอ้มของบรษิทัย่อยโดยออ้มในกำรต่อสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 
 

จ) ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชเีกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวบำงรำยกำรซึ่งมคีวำมเป็นไปไดค้่อนข้ำงแน่ทีจ่ะใชส้ทิธปิระโยชน์
ทำงภำษี โดยกำรประมำณกำรของผู้บรหิำร ซึ่งมขี้อสมมติฐำนจำกกำรคำดกำรณ์ผลก ำไรที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคต และ
ปรบัปรุงดว้ยปัจจยัควำมผนัผวนภำยนอกอย่ำงอื่นทีค่ำดว่ำจะกระทบต่อประมำณผลก ำไรทีค่ำดว่ำจะเกิดขึ้น รวมทัง้กำรพจิำรณำ
กำรใชผ้ลขำดทุนทำงภำษใีนอดตี ซึง่ผูบ้รหิำรไดพ้จิำรณำดว้ยหลกัควำมระมดัระวงัรอบคอบ 
 

ฉ) กำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ 
 

กลุ่มกจิกำรพจิำรณำข้อเท็จจรงิและสภำพแวดล้อมที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมดทีท่ ำให้เกิดสิง่จูงใจทำงเศรษฐกิจส ำหรบัผู้เช่ำ ในกำรใช้สิทธิ
ขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอืไม่ใชส้ทิธใินกำรยกเลกิสญัญำเช่ำเพื่อก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ กลุ่มกจิกำรพจิำรณำกำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ
กต็่อเมื่อสญัญำเช่ำนัน้มคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีร่ะยะเวลำกำรเช่ำจะถูกขยำยหรอืถูกยกเลกิ  
 

ส ำหรบักำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์ปัจจยัหลกัทีเ่กีย่วขอ้งมำกทีสุ่ดคอืระยะสญัญำเช่ำในอดตี ค่ำใชจ้่ำย และสภำพของสนิทรพัยท์ีเ่ช่ำ 
 

สทิธขิยำยอำยุสญัญำเช่ำส่วนใหญ่ในสญัญำเช่ำอำคำรส ำนักงำนไม่ไดถู้กรวมอยู่ในหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เนื่องจำกกลุ่มกจิกำรพจิำรณำ 
ก) สภำพของสนิทรพัยท์ีเ่ช่ำ และ/หรอื ข) กำรเปลีย่นแทนสนิทรพัย์จะไม่ก่อใหเ้กดิต้นทุนอย่ำงมสีำระส ำคญั 
 

อำยุสญัญำเช่ำจะถูกประเมินใหม่เมื่อกลุ่มกิจกำรใช้ (หรือไม่ใช้) สิทธิหรือกลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันในกำรใช้ (หรือไม่ใช้สิทธิ)  
กำรประเมินควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ที่มีนัยส ำคญัหรือกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม 
ทีม่นีัยส ำคญั ซึง่มผีลกระทบต่อกำรประเมนิอำยุสญัญำเช่ำและอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของกลุ่มกจิกำร  
 

ช) กำรก ำหนดอตัรำกำรคิดลดของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 
 

กลุ่มกจิกำรประเมนิอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำดงันี้ 
 

• ใช้ข้อมูลที่กำรจดัหำเงินทุนจำกบุคคลที่สำมของแต่ละกิจกำรที่เป็นผู้เช่ำและปรบัปรุงข้อมูลที่ได้รบัให้สะท้อนกับกำร
เปลีย่นแปลงในปัจจยัทำงดำ้นกำรเงนิของผูเ้ช่ำหำกเป็นไปได้ 

• ปรบัปรุงสญัญำเช่ำโดยเฉพำะเจำะจง เช่น อำยุสญัญำเช่ำ เป็นตน้ 
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ซ) ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 

มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนขึ้นอยู่กบัหลำยปัจจยัที่ใชใ้นกำรค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภยั
โดยมขีอ้สมมตฐิำนหลำยตวั รวมถงึขอ้สมมตฐิำนเกีย่วกบัอตัรำคดิลด กำรเปลีย่นแปลงของขอ้สมมตฐิำนเหล่ำนี้จะส่งผลกระทบ
ต่อมลูค่ำของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน กลุ่มกจิกำรไดพ้จิำรณำอตัรำคดิลดทีเ่หมำะสมในแต่ละปี ซึง่ไดแ้ก่อตัรำดอกเบี้ย
ทีค่วรจะใชใ้นกำรก ำหนดมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรกระแสเงนิสดที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน  
ในกำรพจิำรณำอตัรำคดิลดทีเ่หมำะสม 
 

กลุ่มกจิกำรพจิำรณำใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิที่ต้องจ่ำยช ำระผลประโยชน์
เมื่อเกษยีณอำยุ และมอีำยุครบก ำหนดใกลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งจ่ำยช ำระภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ขอ้สมมตฐิำนหลกัอื่นๆส ำหรบัภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนอ้ำงองิกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนัในตลำด ข้อมูลเพิม่เตมิเปิดเผย
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 32 
 

ฌ) กำรประมำณกำรหน้ีสิน 
 
กลุ่มกจิกำรมหีนี้สนิทีอ่ำจจะเกดิขึน้จำกกำรถูกเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำย ฝ่ำยบรหิำรใชดุ้ลยพนิิจในกำรประเมนิผลของคดทีีก่ลุ่มกิจกำร
ถูกฟ้องรอ้ง ในกรณีทีฝ่่ำยบรหิำรพจิำรณำว่ำอำจมผีลเสยีหำยเกดิขึน้ กลุ่มกจิกำรจะบนัทกึประมำณกำรหนี้สนิส ำหรบัควำมเสยีหำย
ที่อำจจะเกิดขึ้นดงักล่ำว หำกฝ่ำยบรหิำรพจิำรณำแล้วและเชื่อมัน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะไม่มคีวำมเสยีหำยเกิดขึ้น กลุ่มกิจกำรจะ  
ไม่บนัทกึประมำณกำรหนี้สนิดงักล่ำว ณ วนัสิน้รอบบญัช ี
 

ญ) กำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมในกำรรวมธรุกิจ 
 
กลุ่มกิจกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิจำกกำรรวมกิจกำรโดยแต่งตัง้ผู้ประเมินอิสระซึ่งมีคุณสมบัติของ
ผูเ้ชีย่วชำญในวชิำชพี โดยใชว้ธิกีำรกำรประเมนิมูลค่ำทีเ่หมำะสมบนพื้นฐำนของสมมตฐิำนทำงกำรเงนิในกำรไดม้ำซึ่งมูลค่ำยุติธรรม
ของกำรซื้อกจิกำร กำรค ำนวณดงักล่ำวขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิำรในกำรก ำหนดขอ้มลูและขอ้สมมตฐิำนในวธิกีำรประเมนิ 
 

9 กำรจดักำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจกำรในกำรบรหิำรทุนของบรษิทันัน้เพื่อด ำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองของกลุ่มกิจกำร
เพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มสี่วนได้เสียอื่น และเพื่อด ำรงไว้ซึ่งโครงสร้ำงของทุนที่เหมำะสมเพื่อลด
ตน้ทุนของเงนิทุน 
 
ในกำรด ำรงไว้หรอืปรบัโครงสร้ำงของทุน กลุ่มกิจกำรอำจปรบันโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้กบัผู้ถือหุ้น กำรคนืทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น  
กำรออกหุน้ใหม่ กำรซื้อหุน้ทุนคนื หรอืกำรขำยทรพัยส์นิเพื่อลดภำระหนี้ 
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10 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิใน 4 ส่วนงำน คอืส่วนงำนธุรกจิโรงไฟฟ้ำจำกเชือ้เพลงิชวีมวล โรงไฟฟ้ำจำกเชือ้เพลงิขยะ โรงไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลงิก๊ำซธรรมชำตแิละโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์และกลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิในส่วนงำน
ทำงภูมศิำสตรเ์ดยีว คอืในประเทศไทย ดงันัน้ ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน (คณะกรรมกำรบรหิำร) จงึพจิำรณำขอ้มลูจ ำแนกตำมส่วนงำนของกลุ่มกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ 
พ.ศ. 2562 ดงันี้ 

 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม (บำงส่วน) 

 ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 (บำท) 

 โรงไฟฟ้ำชีวมวล โรงไฟฟ้ำขยะ โรงไฟฟ้ำกำ๊ซธรรมชำติ โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์ รวม 

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

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร           
   - จงัหวะเวลำกำรรบัรูร้ำยได้ 
       - เมื่อปฏบิตัติำมภำระที่ตอ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 

 
2,887,714,442 

 
2,603,337,988 

 
274,025,459 

 
272,329,165 

 
1,413,236,170 

 
1,657,464,725 

 
11,388,407 

 
7,120,237 

 
4,586,364,478 

 
4,540,252,115 

รำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำกำรเงนิภำยใตส้ญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ -       -       -       -       401,233,134 410,384,524 -       -       401,233,134 410,384,524 
รำยไดค้่ำก่อสรำ้งภำยใตข้อ้ตกลงสมัปทำน           
   - จงัหวะเวลำกำรรบัรูร้ำยได้ 
       - ตลอดช่วงเวลำทีต่อ้งปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ

 
-       

 
-       

 
870,545,684 

 
104,636,084 

 
-       

 
-       

 
-       

 
-       

 
870,545,684 

 
104,636,084 

ตน้ทุนขำยและบรกิำร (1,792,924,407) (1,690,841,561) (130,435,269) (136,196,343) (1,267,212,413) (1,491,040,419) (5,694,473) (6,622,229) (3,196,266,562) (3,324,700,552) 
ตน้ทุนค่ำก่อสรำ้งภำยใตข้อ้ตกลงสมัปทำน -       -       (870,545,684) (104,636,084) -       -       -       -       (870,545,684) (104,636,084) 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 1,094,790,035 912,496,427 143,590,190 136,132,822 547,256,891 576,808,830 5,693,934 498,008 1,791,331,050 1,625,936,087 
           

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธจิำกอตัรำแลกเปลีย่น         18,768,243 (103,507,119) 
ก ำไรจำกกำรซื้อธุรกจิ (หมำยเหตุ 17)         2,178,074 -       
รำยไดอ้ื่น         178,637,026 32,899,176 
ขำดทุนสุทธจิำกสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ         (12,093,276) -       
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร         (322,254,790) (330,364,776) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ         (106,319,758) (412,570,690) 
รำยได(้ค่ำใชจ้่ำย)ภำษเีงนิได้         (42,605,837) 2,913,009 

ก ำไรสุทธสิ ำหรบัปี         1,507,640,732 815,305,687 
           

ค่ำเสื่อมรำคำ (หมำยเหตุ 19 และ 21) 459,772,154 440,730,030 6,576,050 4,699,323 23,800,387 21,063,429 4,381,727 2,845,109 494,530,318 469,337,891 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 20 และ 22) 3,685,229 3,352,380 42,678,290 53,950,508 358,201 358,199 138,396 127,817 46,860,116 57,788,904 
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งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม (บำงส่วน) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 (บำท) 

 โรงไฟฟ้ำชีวมวล โรงไฟฟ้ำขยะ โรงไฟฟ้ำกำ๊ซธรรมชำติ โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ รวม 

  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 

           
สนิทรพัยต์ำมส่วนงำน 9,536,734,685 8,485,804,431 1,768,190,324 952,235,342 4,277,506,962 4,346,486,273 278,457,562 220,383,142 15,860,889,533 14,004,909,188 
สนิทรพัยท์ีไ่ม่ไดปั้นสว่น         568,798,715 140,267,811 
สนิทรพัยท์ัง้สิน้ตำมงบกำรเงนิรวม         16,429,688,248 14,145,176,999 

           
หนี้สนิตำมส่วนงำน 2,065,828,796 2,273,689,607 963,940,010 400,363,006 1,227,180,681 623,311,168 3,227,919 2,904,821 4,260,177,406 3,300,268,602 
หนี้สนิทีไ่ม่ไดปั้นส่วน         176,677,736 51,868,778 
หนี้สนิทัง้สิน้ตำมงบกำรเงนิรวม         4,436,855,142 3,352,137,380 
 
กลุ่มกจิกำรมลีูกคำ้หลกัสองรำยทีม่รีำยได้รวมกนัส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 รอ้ยละ 97.17 ของรำยไดข้องกลุ่มกจิกำร (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 98.26) ไดแ้ก่ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค ซึ่งรบัซื้อไฟฟ้ำจำก
โรงไฟฟ้ำชวีมวล โรงไฟฟ้ำขยะ และกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย ซึง่รบัซื้อไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำต ิ
 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
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11 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

เงนิสดในมอื 228,409 473,635 -       -       
เงนิฝำกธนำคำร - ประเภทกระแสรำยวนั 247,446 -       241,548 -       
 - ประเภทออมทรพัย์ 482,416,690 69,643,956 13,328,097 13,881,505 
เชค็ในมอื -       1,802,820 -       -       
 482,892,545 71,920,411 13,569,645 13,881,505 
 
เงนิฝำกธนำคำรประเภทออมทรพัย์ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มดีอกเบี้ยในอตัรำรอ้ยละ 0.05 ถงึ 0.30 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 
0.38 ถงึ 0.70 ต่อปี) 
 

12 เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีติดภำระค ำ้ประกนั 
 
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิประเภทออมทรพัยท์ีต่ดิภำระค ้ำประกนั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้  
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีต่ดิภำระค ้ำประกนั 277,601,630 498,643,911 -       -       
หกั  ส่วนทีค่รบก ำหนดไถ่ถอนภำยใน 1 ปี     
         เพื่อค ้ำประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำซื้อขำย      
            ไฟฟ้ำก่อนวนัจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชย์     
           - เงนิฝำกธนำคำร -       (250,265,060) -       -       
ส่วนทีค่รบก ำหนดไถ่ถอนเกนิกว่ำ 1 ปี     
   เพื่อค ้ำประกนัเงนิกูย้มืระยะยำว     
      กบัสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 30)     
      - เงนิฝำกธนำคำร 276,801,630 247,578,851 -       -       
   เพื่อค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ (หมำยเหตุ 44.1)     
      - เงนิฝำกธนำคำร 800,000 800,000 -       -       
     

 277,601,630 248,378,851 -       -       
 
เมื่อวนัที่ 6 มนีำคม พ.ศ. 2563 บรษิัทได้เข้ำท ำสญัญำค ้ำประกนักำรออกวงเงนิหนังสอืค ้ำประกนักำรปฏิบตัิตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำก่อน 
วนัจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชงิพำณิชย์ของบรษิัท ไบโอ เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั และบรษิัท เอซีอี โซลำร์ จ ำกดั แทนบรษิัทย่อยโดยตรง 
พรอ้มปลดภำระค ้ำประกนัส ำหรบับญัชเีงนิฝำกของบรษิทัย่อยโดยตรงจ ำนวน 250,265,060 บำท 
  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
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ส่วนท่ีครบก ำหนดไถ่ถอนเกินกว่ำ 1 ปี  
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ติดภำระค ้ำประกันของกลุ่มกิจกำร ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 276,801,630 บำท (พ.ศ. 2562 : 
247,578,851 บำท) เป็นบัญชีเงินฝำกสถำบันกำรเงินที่เปิดไว้เพื่อรับช ำระเงินตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำที่กลุ่มกิจกำรใช้เพื่อเป็น
หลกัทรพัย์ค ้ำประกนัตำมทีร่ะบุไวใ้นสญัญำเงนิกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิส ำหรบัส ำรองเงนิไวเ้พื่อใหเ้พยีงพอในกำรช ำระคนืเงนิต้น และ
ดอกเบี้ย และส ำรองเพื่อกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำโครงกำร เงนิส ำรองดงักล่ำวกนัจำกรำยไดค้่ำขำยไฟฟ้ำ อย่ำงไรกต็ำม กำรเบกิถอนเงนิฝำก
สถำบนักำรเงนิดงักล่ำวสำมำรถเบกิใชไ้ดห้ำกไดร้บัอนุมตัจิำกสถำบนักำรเงนิ 
 
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีต่ดิภำระค ้ำประกนั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มอีตัรำดอกเบีย้ดงันี้ 
 

 อตัรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
     
เงนิฝำกธนำคำร - ประเภทออมทรพัย์ 0.05 ถงึ 0.50  0.38 ถงึ 0.70 -      -      
  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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13 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ลูกหนี้กำรคำ้     
   - ออกใบแจง้หนี้แล้ว     
        - กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 288,269,148 247,390,698 -       -       
        - กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย 107,280,109 142,461,205 -       -       
        - กจิกำรอื่น 7,921,377 5,661,416 -       -       
        - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 42 ก)) 7,917,744 7,598,611 -       363,800 
 411,388,378 403,111,930 -       363,800 
   - ยงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หนี้     
        - กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 290,135,821 257,500,774 -       -       
        - กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย 77,979,608 125,374,466 -       -       
        - กจิกำรอื่น 899,273 708,701 -       -       
        - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 42 ก)) 3,390,121 4,128,767 -       -       
 372,404,823 387,712,708 -       -       
     
รวมลูกหนี้กำรคำ้ 783,793,201 790,824,638 -       363,800 
     
ลูกหนี้อื่น - กจิกำรอื่น  492,362 2,725,390 -       -       
ลูกหนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 42 ก)) 5,882,170 -       -       -       
ดอกเบีย้คำ้งรบั - กจิกำรอื่น 15,751 98,084 189 681 
ค่ำเช่ำทีด่นิคำ้งรบั     
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 42 ก)) 54,925 54,925 -       -       
เงนิทดรองจ่ำย - พนักงำน 207,466 235,779 -       -       
เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำเครื่องจกัร     
   - กจิกำรอื่น 4,326,077 4,958,505 -       -       
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 42 ก)) 3,086,107 1,548,391 -       -       
เบีย้ประกนัจ่ำยล่วงหน้ำ 9,546,099 12,858,570 266,046 266,992 
ค่ำเช่ำทีด่นิจ่ำยล่วงหน้ำทีจ่ะถงึก ำหนดภำยในหนึ่งปี     
   - บุคคลและกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 42 ก)) -       515,552 -       -       
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 5,727,615 5,627,068 1,629,200 585,647 
เงนิมดัจ ำทีจ่ะไดร้บัคนืภำยในหนึ่งปี 15,882,500 539,130 -       -       
รวม 829,014,273 819,986,032 1,895,435 1,217,120 
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ลูกหนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 สำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ลูกหนี้กำรคำ้      
   - กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค     
      - ส่วนทีอ่อกใบแจง้หนี้แล้ว     
           ส่วนทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 288,269,148 247,390,698 -       -       
      - ส่วนทีย่งัไม่ไดอ้อกใบแจง้หนี้ 290,135,821 257,500,774 -       -       
 578,404,969 504,891,472 -       -       
     

   - กจิกำรอื่น     
      - ส่วนทีอ่อกใบแจง้หนี้แล้ว     
           ส่วนทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 7,921,377 3,277,668 -       -       
           ส่วนทีเ่กนิก ำหนดน้อยกว่ำ 3 เดอืน -       2,383,748 -       -       
      - ส่วนทีย่งัไม่ไดอ้อกใบแจง้หนี้ 899,273 708,701 -       -       
 8,820,650 6,370,117 -       -       
     

   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 42 ก))     
      - ส่วนทีอ่อกใบแจง้หนี้แล้ว     
           ส่วนทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 3,703,457 4,219,998 -       149,800 
           ส่วนทีเ่กนิก ำหนดน้อยกว่ำ 3 เดอืน 4,214,287 3,378,613 -       214,000 
      - ส่วนทีย่งัไม่ไดอ้อกใบแจง้หนี้ 3,390,121 4,128,767 -       -       
 11,307,865 11,727,378 -       363,800 
     

ลูกหนี้กำรคำ้จำกกำรใหบ้รกิำรภำยใต้      
   สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ     
   - กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย     
      - ส่วนทีอ่อกใบแจง้หนี้แล้ว     
           ส่วนทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 107,280,109 142,461,205 -       -       
      - ส่วนทีย่งัไม่ไดอ้อกใบแจง้หนี้ 77,979,608 125,374,466 -       -       
 185,259,717 267,835,671 -       -       
     

      รวม 783,793,201 790,824,638 -       363,800 
 
กลุ่มกจิกำรมรีะยะเวลำช ำระหนี้ส ำหรบัลูกหนี้กำรคำ้ทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระตำมปกตคิอื 30 วนั 
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14 ลูกหน้ีสญัญำเช่ำกำรเงิน (สุทธิ) 
 
ในระหว่ำงปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยโดยออ้มไดก่้อสรำ้งโรงไฟฟ้ำ
ก๊ำซธรรมชำตทิีจ่งัหวดัฉะเชงิเทรำเสรจ็สิ้นและไดเ้ริม่ขำยไฟฟ้ำตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย อย่ำงไรกต็ำม
ผู้บรหิำรของกลุ่มกิจกำรได้พจิำรณำสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำฉบบัดงักล่ำวตำมกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที่ 4 
“เรื่อง กำรประเมนิว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสญัญำเช่ำหรอืไม่” แล้วพบว่ำสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำฉบบัดงักล่ำวมลีกัษณะเป็นสญัญำเช่ำ
กำรเงนิ ดงันัน้ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรจงึบนัทกึโอนอำคำรและอุปกรณ์ มำเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิและแสดงสุทธดิว้ยรำยไดท้ำงกำรเงนิ
รอกำรรบัรู้ ส่วนรำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำฉบบัดงักล่ำวจะรบัรูเ้ป็นรำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำกำรเงนิภำยใตส้ญัญำ
ซื้อขำยไฟฟ้ำและรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรภำยใตส้ญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำโดยรวมอยู่ในรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     
ลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิ 9,408,527,198 9,858,315,960 -       -       
หกั  รำยไดท้ำงกำรเงนิรอกำรรบัรู ้ (6,152,193,770) (6,564,996,867) -       -       
 3,256,333,428 3,293,319,093 -       -       
หกั  ส่วนทีถ่งึก ำหนดรบัช ำระภำยในหนึ่งปี (สุทธ)ิ (93,311,714) (96,169,495) -       -       
 3,163,021,714 3,197,149,598 -       -       
หกั  ส่วนทีถ่งึก ำหนดรบัช ำระเกนิกว่ำหนึ่งปี     
         แต่ไม่เกนิ 5 ปี (160,696,884) (121,607,888) -       -       
      ส่วนทีถ่งึก ำหนดรบัช ำระเกนิ 5 ปี แต่ไม่เกนิ 25 ปี 3,002,324,830 3,075,541,710 -       -       
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมีลูกหนี้สัญญำเช่ำกำรเงินค้ำงช ำระ 2 เดือน เป็นจ ำนวนเงิน 63,988,488 บำท  
(พ.ศ. 2562 : คำ้งช ำระ 2 เดอืน เป็นจ ำนวน 71,337,604 บำท) 
 
จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำที่จะได้รบัทัง้สิ้นภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงนิข้ำงต้น ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
รำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     
ครบก ำหนดช ำระ     
ภำยใน 1 ปี  490,550,107 498,617,213 -       -       
ภำยหลงั 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 1,706,246,479 1,495,478,630 -       -       
ภำยหลงั 5 ปี แต่ไม่เกนิ 25 ปี 7,211,730,612 7,864,220,117 -       -       
 9,408,527,198 9,858,315,960 -       -       
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15 สินค้ำคงเหลือ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     
วตัถุดบิเชือ้เพลงิ 292,624,559 118,883,148 -       -       
วตัถุดบิสิ้นเปลอืง 10,638,617 13,030,446 -       -       
ชิน้ส่วนอะไหล่ 98,812,799 53,300,223 -       -       
 402,075,975 185,213,817 -       -       
 
มูลค่ำของสนิคำ้คงเหลอืทีร่บัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในปีบญัชซีึ่งรบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขำยมจี ำนวน  2,084,668,904 บำท (พ.ศ. 2562 : 
2,211,493,779 บำท) 
 

16 ภำษีมูลค่ำเพ่ิม (สุทธิ) 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     
ภำษมีลูค่ำเพิม่คำ้งรบั 29,287,709 15,630,230 945,149 4,487,832 
ภำษมีลูค่ำเพิม่คำ้งจ่ำย (7,676,513) (9,274,264) -       -       
ภำษซีื้อยงัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 10,102,775 2,853,393 210,317 280,399 
ภำษขีำยยงัไม่ถงึก ำหนดช ำระ (34,115,150) (28,879,644) -       (23,800) 
 (2,401,179) (19,670,285) 1,155,466 4,744,431 
     
แสดงเป็นสนิทรพัย ์(สุทธ)ิ 33,941,900 11,058,924 1,155,466 4,744,431 
     
แสดงเป็นหนี้สนิ (สุทธ)ิ (36,343,079) (30,729,209) -       -       
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17 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้  
 

 สถำนท่ีประกอบ     งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 ธรุกิจ/  ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีช ำระแล้ว สดัส่วนกำรถือหุ้น วิธีรำคำทุน เงินปันผลรบั 

 ประเทศท่ีจด   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 

บริษทัย่อยโดยตรง ทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะธรุกิจ  บำท  บำท  บำท  บำท  ร้อยละ  ร้อยละ  บำท  บำท  บำท  บำท 

             
บรษิทั เอเชยี คลนี เอ็นเนอรจ์ี้ จ ำกดั ประเทศไทย ลงทุนในบรษิทัต่ำงๆ 9,000,000,000 9,000,000,000 9,000,000,000 8,840,000,000  100.00  100.00 8,999,999,980 8,839,999,980 937,933,942 814,172,448 

         8,999,999,980 8,839,999,980 937,933,942 814,172,448 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

  บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้ปี 8,839,999,980 6,067,999,980 
กำรลงทุนเพิม่ 160,000,000 2,772,000,000 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี 8,999,999,980 8,839,999,980 

 

กำรเรยีกช ำระค่ำหุน้เพิม่ในบรษิทัย่อยโดยตรง 
 

ในระหว่ำงปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั มมีตใิหเ้รยีกช ำระค่ำหุน้สำมญัทีอ่อกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้จ ำนวน 250,000,000 หุน้ (มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10.00 บำท) เพิม่เตมิ
จำกเดมิ 9.36 บำทต่อหุน้ เป็น 10.00 บำทต่อหุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 160,000,000 บำท 
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บรษิทัย่อยโดยออ้มทัง้หมดถอืหุน้โดยบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั ตำมรำยละเอยีดดงันี้ 
 

 สถำนท่ี          เงินปันผลรบั - 
 ประกอบธุรกิจ/  ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีช ำระแล้ว สดัส่วนกำรถือหุ้น วิธีรำคำทุน บริษทั เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจ้ี์ จ ำกดั 
 ประเทศท่ี   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 

บริษทัย่อยโดยอ้อม จดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะธุรกิจ  บำท  บำท  บำท  บำท  ร้อยละ  ร้อยละ  บำท  บำท  บำท  บำท 
             

บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั ประเทศไทย โรงไฟฟ้ำทีจ่งัหวดัชลบุร ีรอ้ยเอด็             
    และกำญจนบุร ี 2,000,000,000 2,000,000,000 1,690,300,000 1,654,200,000  100.00  100.00 1,690,299,980 1,654,199,980 151,955,998 252,657,617 

บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์ ประเทศไทย โรงไฟฟ้ำทีจ่งัหวดัสุรนิทร ์           
   แพลนท์ จ ำกดั     และนครรำชสมีำ 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 955,045,000  100.00  100.00 999,999,970 955,044,970 40,291,709 134,661,341 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ฟำรม์ ทร ีจ ำกดั ประเทศไทย ถอืครองสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำที ่           
     จงัหวดัอ ำนำจเจรญิ 10,000,000 10,000,000 7,000,000 5,500,000  100.00  100.00 6,999,950 5,499,960 -        -        
บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร ์จ ำกดั ประเทศไทย โรงไฟฟ้ำทีจ่งัหวดัหนองคำย            
     อุบลรำชธำนี ขอนแก่น และกระบี ่ 1,970,000,000 1,970,000,000 1,970,000,000 1,887,080,000  100.00  100.00 1,971,700,000 1,888,780,000 235,406,398 205,849,998 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั ประเทศไทย โรงไฟฟ้ำทีจ่งัหวดัฉะเชงิเทรำ 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,463,500,000  100.00  100.00 1,500,000,000 1,463,500,000 323,061,493 60,003,499 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร ์ ประเทศไทย โรงไฟฟ้ำทีจ่งัหวดัขอนแก่น           
   แพลนท์ จ ำกดั   575,000,000 500,000,000 567,200,000 500,000,000  100.00  100.00 568,570,000 501,370,000 53,951,848 160,999,993 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชยี จ ำกดั ประเทศไทย โรงไฟฟ้ำทีจ่งัหวดัล ำปำง 750,000,000 750,000,000 690,500,000 690,500,000  100.00  100.00 652,500,000 652,500,000 133,266,496 -       
บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั  ประเทศไทย โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ทีจ่งัหวดัชลบุร ี           
     นครรำชสมีำ และสมทุรสำคร 320,000,000 320,000,000 305,360,000 250,760,000  100.00  100.00 304,060,000 249,460,000 -       -       
บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั ประเทศไทย ถอืครองทีด่นิและสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ           
     ทีจ่งัหวดัลพบุร ีและก ำแพงเพชร 250,000,000 150,000,000 175,000,000 130,779,000  100.00  100.00 173,200,000 128,979,000 -       -       
บรษิทั เพำเวอร ์ซพัพลำย แอนด์  ประเทศไทย ใหบ้รกิำรดำ้นวศิวกรรมซ่อมบ ำรงุ           
   เมนเทแนนซ์ เซอรว์สิ จ ำกดั     โรงไฟฟ้ำ 310,000,000 30,000,000 30,000,000 22,500,000  100.00  100.00 29,999,970 22,499,970 -       -       
บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี วอเตอร ์จ ำกดั ประเทศไทย ถอืครองทีด่นิและสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ           
   (เดมิชื่อ บรษิทั ปรำสำทพรรุ่งเรอืง จ ำกดั)     ทีจ่งัหวดัปรำจนีบุร ี 200,000,000 200,000,000 128,559,000 95,923,000  100.00  100.00 124,590,980 91,954,980 -       -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั ประเทศไทย โรงไฟฟ้ำทีจ่งัหวดันครรำชสมีำ 650,000,000 240,000,000 540,120,000 240,000,000  100.00 -       499,079,983 -       -       -       
   (เดมิชื่อ บรษิทั ยูดบับลวิซ ีโกเมน ไบโอแมส จ ำกดั)             
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั ประเทศไทย โรงไฟฟ้ำทีจ่งัหวดับุรรีมัย ์ 159,375,000 159,375,000 159,375,000 159,375,000  100.00 -       15,938 -       -       -       
   (เดมิชื่อ บรษิทั ยูดบับลวิซ ีอ ำพนั ไบโอแมส จ ำกดั)             
บรษิทั สตกึไบโอแมส จ ำกดั ประเทศไทย โรงไฟฟ้ำทีจ่งัหวดับุรรีมัย ์ 166,250,000 166,250,000 166,250,000 166,250,000  100.00 -       16,625 -       -       -       
บรษิทั พลงังำนหมุนเวยีนภูมภิำค              
   (ประเทศไทย) จ ำกดั ประเทศไทย ลงทุนในโรงไฟฟ้ำชุมชน 30,000,000 -       20,250,000 -        100.00 -       20,249,980 -       -       -       
บรษิทั พลงังำนหมุนเวยีน (กลำง) จ ำกดั ประเทศไทย ลงทุนในโรงไฟฟ้ำชุมชน 28,000,000 -       25,424,000 -        100.00 -       25,423,973 -       -       -       
บรษิทั พลงังำนหมุนเวยีน (เหนือ) จ ำกดั ประเทศไทย ลงทุนในโรงไฟฟ้ำชุมชน 20,000,000 -       18,000,000 -        100.00 -       17,999,973 -       -       -       
บรษิทั พลงังำนหมุนเวยีน              
   (ตะวนัออกเฉียงเหนือ) จ ำกดั ประเทศไทย ลงทุนในโรงไฟฟ้ำชุมชน 44,000,000 -       22,000,000 -        100.00 -       21,999,985 -       -       -       
บรษิทั พลงังำนหมุนเวยีนสยำม จ ำกดั ประเทศไทย ลงทุนในโรงไฟฟ้ำชุมชน 44,000,000 -       25,100,000 -        100.00 -       25,099,970 -       -       -       
         8,631,807,277 7,613,788,860 937,933,942 814,172,448 

ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรมกีำรทบทวนค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย โดยพจิำรณำค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนดงักล่ำวจำกผลด ำเนินงำนทีผ่่ำนมำและคำดว่ำจะเกดิขึน้ในอนำคตของบรษิทัย่อย รวมทัง้ปัจจยัอื่นๆ (ถำ้ม)ี 
 

หุน้ทัง้หมดของบรษิทัย่อยและบรษิทัย่อยโดยออ้มจ ำนวนทัง้สิน้ 6 บรษิทั ไดน้ ำไปเป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนัเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 25 และ 30) 
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17.1 กำรซ้ือธรุกิจ 
 
เมื่อวนัที่ 21 สงิหำคม พ.ศ. 2563 บรษิัท เอเชยี คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ำกดั ได้เข้ำซื้อหุ้นของบรษิัทผู้ด ำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำ  
ชวีมวลจ ำนวน 3 บรษิทั ประกอบดว้ย บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (เดมิชื่อ บรษิทั ยดูบับลวิซ ีโกเมน ไบโอแมส จ ำกดั) 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (เดมิชื่อ บรษิทั ยดูบับลวิซ ีอ ำพนั ไบโอแมส จ ำกดั) และบรษิทั สตกึไบโอแมส จ ำกดั 
ซึง่เป็นกำรซื้อหุน้สำมญัทัง้หมดในสดัส่วนรอ้ยละ 100 
 
มูลค่ำสิง่ตอบแทนทีก่ลุ่มกจิกำรจ่ำยไปจ ำนวน 464.55 ล้ำนบำท ตำมสญัญำซื้อขำยหุน้ ไดร้วมกำรจ่ำยช ำระค่ำรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งใน
หนี้ที่ บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอ็นเนอร์จี้ จ ำกดั (เดมิชื่อ บรษิัท ยูดบับลิวซี อ ำพนั ไบโอแมส จ ำกดั) (ผู้กู้) และหนี้ที่ บรษิัท สตึก 
ไบโอแมส จ ำกดั (ผู้กู้) มตี่อผู้ขำย (ผู้ให้กู้) ทัง้หมด ในมูลค่ำตำมสญัญำจ ำนวน 456.07 ล้ำนบำท และ 305.23 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั  
รวมเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิ้น 761.30 ล้ำนบำท โดย บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอร์จี้ จ ำกดั ไดช้ ำระเงนิจ ำนวน 145.55 ล้ำนบำท และ 
รบัโอนสทิธิเรยีกร้องในหนี้ของ บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอ็นเนอร์จี้ จ ำกดั (เดมิชื่อ บรษิัท ยูดบับลิวซี อ ำพนั ไบโอแมส จ ำกดั)  
ในมูลค่ำตำมสญัญำดงักล่ำวขำ้งต้นจ ำนวน 456.07 ล้ำนบำท และ บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี้ จ ำกดั (มหำชน) ไดช้ ำระเงนิ
จ ำนวน 120 ล้ำนบำท และรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนี้ของ บรษิทั สตกึไบโอแมส จ ำกดั ในมูลค่ำตำมสญัญำดงักล่ำวขำ้งต้นจ ำนวน 
305.23 ลำ้นบำท 
 
ตำรำงต่อไปนี้เป็นสรุปมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์ทีร่บัรูแ้ละหนี้สนิทีไ่ดม้ำ และสิง่ตอบแทนทีจ่่ำยซื้อกจิกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวล 
จ ำนวน 3 แห่ง ณ วนัที ่21 สงิหำคม พ.ศ. 2563 
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 หมำยเหตุ 

บริษทั แอด๊วำนซ์ 
เอเชีย เอน็เนอรจ์ี้ 

จ ำกดั 
(เดิมช่ือ บริษทั 

ยูดบับลิวซี โกเมน 
ไบโอแมส จ ำกดั) 

บำท 

บริษทั 
แอด๊วำนซ์ ไบโอ 
เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั 
(เดิมช่ือ บริษทั 

ยูดบับลิวซี อ ำพนั 
ไบโอแมส จ ำกดั) 

บำท 

บริษทั 
สตึกไบโอแมส 

จ ำกดั 
บำท 

 
 

รวม 
บำท 

      
สินทรพัย ์      
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  103,369,639 6,823,667 4,929,153 115,122,459 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อืน่   63,085,598 32,656,968 14,095,082 109,837,648 
สนิคำ้คงเหลอื  1,560,656 6,808,694 3,343,160 11,712,510 
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิเพื่อเป็น      
  หลกัทรพัยค์ ้ำประกนั  30,205,755 -       -       30,205,755 
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 19 314,135,277 246,691,971 192,766,598 753,593,846 
สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 22 3,000,000 -       -       3,000,000 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี  30,009,301 -       -       30,009,301 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่  3,105,977 1,603,136 1,554,524 6,263,637 
     1,059,745,156 
หน้ีสิน      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 25 39,980,950 -       -       39,980,950 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น  19,702,365 112,600,261 74,313,128 206,615,754 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 30 291,615,938 -       -       291,615,938 
หนี้สนิภำยใตส้ญัญำเช่ำ (สุทธ)ิ   325,455 140,165 145,554 611,174 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี  -       45,906,684 8,288,716 54,195,400 
     593,019,216 
รวมสนิทรพัยท์ีส่ำมำรถระบุไดสุ้ทธ ิ     466,725,940 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม     -       
     466,725,940 
ส่ิงตอบแทนจ่ำย      
- กำรซื้อหุน้สำมญั  198,959,983 15,938 16,625 198,992,546 
- กำรจ่ำยส ำหรบัรบัโอนหนี้โดยบรษิทั  -       -       120,000,000 120,000,000 
- กำรจ่ำยส ำหรบัรบัโอนหนี้โดย      
     บรษิทัย่อยโดยตรง  -       145,555,320 -       145,555,320 
     464,547,866 
      

ก ำไรจำกกำรซื้อธุรกจิ      (2,178,074) 
 
ก) สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีส่ามารถระบุได้ 

 
บรษิทัย่อยโดยตรงไดร้บัสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีส่ำมำรถระบุไดเ้ป็นสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ จ ำนวน 3,000,000 บำท ภำษีเงนิไดร้อกำร
ตดับญัชทีีส่มัพนัธก์บักำรปรบัมลูค่ำยุตธิรรมนี้มจี ำนวนเท่ำกบั 600,000 บำท  
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ข) รายไดแ้ละก าไรในบรษิทัผูถู้กซื้อ 
 
บริษัท แอ๊ดวำนซ์ เอเชีย เอ็นเนอร์จี้ จ ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ยูดบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ำกัด) บริษัท แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ  
เอ็นเนอร์จี้ จ ำกดั (เดมิชื่อ บรษิัท ยูดบับลิวซี อ ำพนั ไบโอแมส จ ำกดั) และบรษิัท สตึกไบโอแมส จ ำกดั ก่อให้เกิดรำยได้จ ำนวน  
103,125,381 บำท และก ำไรจ ำนวน 14,157,554 บำท แก่กลุ่มกจิกำรส ำหรบัรอบระยะเวลำตัง้แต่วนัที ่21 สงิหำคม พ.ศ. 2563 ถงึ 
วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ซึง่ไดร้วมอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม 
 
หำกกำรซื้อกจิกำรเกดิขึน้ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 รำยไดร้วมและขำดทุนรวมส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
จะเป็นจ ำนวน 444,080,577 บำท และ 265,788,337 บำท ตำมล ำดบั 
 

ต้นทุนทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรซื้อจ ำนวน 1,942,500 บำท แสดงรวมในค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรในก ำไรหรอืขำดทุนส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่ 31 
ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 
17.2 กำรจดัตัง้บริษทัย่อยโดยอ้อม 

 
ในระหว่ำงเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2563 บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั ไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัย่อยโดยออ้ม 5 บรษิทั เพื่อรองรบักำร
ขยำยธุรกจิ นอกจำกนี้บรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวยงัได้จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัย่อยจ ำนวน 157 บรษิทัเพื่อรองรบัโครงกำรในอนำคต 
 
เมื่อวนัที่ 23 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิัท อลัไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกดั ได้เข้ำท ำสญัญำซื้อขำยหุ้นจ ำนวน 3 บรษิัทกบับรษิัท 
พลงังำนหมุนเวยีน (เหนือ) จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยโดยอ้อมของบรษิทั ทัง้นี้บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั ไดจ้่ำยช ำระ
เงนิเตม็จ ำนวน ณ วนัทีท่ ำสญัญำซื้อขำยหุน้แล้ว 
 

17.3 กำรจ่ำยเงินปันผล  
 
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั ไดจ้่ำยเงนิปันผล
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ โดยจ่ำยตำมสดัส่วนมูลค่ำหุน้ทีไ่ดร้บัช ำระแล้ว รวมเป็นจ ำนวนทัง้สิ้น 671,035,000 บำท และไดจ้ดัสรรก ำไรสุทธเิป็น
ทุนส ำรองตำมกฎหมำยเป็นจ ำนวนเงนิ 137,993,000 บำท 
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18 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน (สุทธิ) 
 

อสงัหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุน (สุทธิ) ของกลุ่มกิจกำร คือ ที่ดินให้เช่ำและที่ดินที่ยงัไม่มีวตัถุประสงค์ในกำรใช้งำน ซึ่งมีรำยกำร
เคลื่อนไหวส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
   ท่ีดินท่ียงัไม่มี  
   วตัถปุระสงค์  
  ท่ีดินให้เช่ำ  ในกำรใช้งำน  รวม 
  บำท  บำท  บำท 
    

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน 40,416,137 70,558,425 110,974,562 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (10,302,687) -       (10,302,687) 
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 30,113,450 70,558,425 100,671,875 
    

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

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

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563    
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 34,299,050 89,889,425 124,188,475 
ซื้อสนิทรพัย์ -       20,662,625 20,662,625 
รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยปี 34,299,050 110,552,050 144,851,100 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563    
รำคำทุน 40,416,137 110,552,050 150,968,187 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (6,117,087) -       (6,117,087) 
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 34,299,050 110,552,050  144,851,100 
    

มลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 36,160,000 114,581,000 150,741,000 
    

มลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 34,340,000 93,921,000 128,261,000 
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กลุ่มกิจกำรได้ท ำกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนโดยกำรเปรยีบเทยีบมูลค่ำตำมบญัชกีบัมูลค่ำที่คำดว่ำ 
จะไดร้บัคนื มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื (จ ำนวนทีส่งูกว่ำระหว่ำงมลูค่ำจำกกำรใชห้รอืมูลค่ำยุตธิรรมหกัต้นทุนในกำรขำย) ไดค้ ำนวณโดย
อำ้งองิจำกหน่วยทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดซึง่กค็อืทีด่นิใหเ้ช่ำแต่ละแปลง มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืก ำหนดจำกมลูค่ำยุตธิรรมหกัต้นทุน
ในกำรจ ำหน่ำยของทีด่นิโดยรำคำขำยสุทธดิงักล่ำวมำจำกกำรประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ คอื บรษิทั แลนดม์ำรค์ คอนซลัแทนส ์จ ำกดั 
(พ.ศ. 2562 : บรษิทั แลนด์มำร์ค คอนซลัแทนส์ จ ำกดั) ซึ่งเป็นผูท้ีไ่ดร้บักำรรบัรองตำมมำตรฐำนวชิำชพีและเป็นผูม้ปีระสบกำรณ์ใน
กำรประเมนิมลูค่ำในทีด่นิประเภทเดยีวกนัและอยู่ในท ำเลทีต่ัง้เดยีวกบัหรอืใกลเ้คยีงกบัทีด่นิทีไ่ดร้บักำรประเมนิมลูค่ำดงักล่ำวโดยใช้วธิี
รำคำตลำด (Market Approach) (พ.ศ. 2562 : ใชว้ธิรีำคำตลำด (Market Approach)) ในกำรประเมนิมลูค่ำ 
 
รำยกำรดอ้ยค่ำของทีด่นิใหเ้ช่ำส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 กำรด้อยค่ำของท่ีดินให้เช่ำ

ในบริษทัย่อยโดยอ้อม 
  บำท 
 
   - บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 

 
(5,172,087) 

   - บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั (945,000) 
 (6,117,087) 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรไดน้ ำอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนทีม่รีำคำทุนจ ำนวน 30,891,137 บำท 
ไปจดจ ำนองเพื่อเป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนัเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 30) 
 
มูลค่ำยุติธรรมของอสงัหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุนของกลุ่มกิจกำร ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 
ซึ่งเป็นผูท้ีไ่ดร้บักำรรบัรองตำมมำตรฐำนวชิำชพีและเป็นผูม้ปีระสบกำรณ์ในกำรประเมนิมูลค่ำในทีด่นิประเภทเดยีวกนัและอยู่ในท ำเล
ทีต่ัง้เดยีวกบัหรอืใกล้เคยีงกบัทีด่นิทีไ่ดร้บักำรประเมนิมูลค่ำดงักล่ำวโดยใช้วธิรีำคำตลำด (Market Approach) มูลค่ำยุตธิรรมนี้ถูกจดั
อยู่ในระดบัที ่2 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม (พ.ศ. 2562 : ใชว้ธิรีำคำตลำด (Market Approach) มลูค่ำยุตธิรรมนี้ถูกจดัอยู่ในระดบัที ่2 ของ
ล ำดบัชัน้มูลค่ำยุติธรรม) อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนที่ท ำกำรประเมินมมีูลค่ำยุติธรรมจ ำนวน  150,741,000 บำท (พ.ศ. 2562 : 
128,261,000 บำท) 
 
จ ำนวนทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนจำกอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ไดแ้ก่ 
 
 งบกำรเงินรวม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท 
   

รำยไดค้่ำเช่ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  133,282 133,125 
 
กลุ่มกจิกำรไม่มคี่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรงทีเ่กดิจำกอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
และ พ.ศ. 2562 
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19 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ (สุทธิ) 
 

 งบกำรเงินรวม 

    อำคำรและ  อำคำรและ   เครื่องใช้ส ำนักงำน  งำนระหว่ำงก่อสร้ำง  

   ส่วนปรบัปรงุอำคำร ส่วนปรบัปรุงอำคำร  เครื่องจกัร   และเครื่องตกแต่ง  และงำนระหว่ำง  

  ท่ีดิน  ส่วนปรบัปรงุท่ีดิน  โรงไฟฟ้ำ  ส ำนักงำน  และอปุกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้  และติดตัง้  ยำนพำหนะ ติดตัง้เครื่องจกัร  รวม 

  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562           
รำคำทุน 1,786,015,278 542,518,785 788,429,695 159,400,664 6,154,904,933 33,166,838 23,997,148 9,629,831 551,469,960 10,049,533,132 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม -       (81,935,791) (192,996,540) (30,705,449) (1,530,936,662) (12,004,333) (13,187,937) (1,186,208) -       (1,862,952,920) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (28,479,320) -       -       -       -       -       -       -       (28,676,715) (57,156,035) 

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

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562           
รำคำตำมบญัชสีุทธติน้ปี 1,757,535,958 460,582,994 595,433,155 128,695,215 4,623,968,271 21,162,505 10,809,211 8,443,623 522,793,245 8,129,424,177 
ซื้อสนิทรพัย์ 130,674,327 611,605 3,423,066 919,593 142,611,915 6,246,782 2,879,136 -       116,914,593 404,281,017 
โอนเขำ้ (ออก) -       -       396,193 491,884 39,374,937 589,683 -       -       (40,852,697) -       
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ - รำคำทุน -       -       -       -       (25,005,001) (678,044) (279,827) -       -       (25,962,872) 
 - ค่ำเสื่อมรำคำสะสม -       -       -       -       11,599,565 573,086 204,447 -       -       12,377,098 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยเ์นื่องจำกไฟไหม้            
   - รำคำทุน -       -       -       -       (4,118,526) (46,300) -       -       -       (4,164,826) 
   - ค่ำเสื่อมรำคำสะสม -       -       -       -       1,554,319 8,878 -       -       -       1,563,197 
ค่ำเสื่อมรำคำ -       (31,236,937) (40,347,538) (7,824,240) (378,949,093) (6,131,853) (3,701,166) (1,147,064) -       (469,337,891) 
กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ 11,992,250 -       -       -       -       -       -       -       -       11,992,250 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยเ์นื่องจำกไฟไหม ้ -       (664,211) -       -       (140,177) -       -       -       -       (804,388) 
รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยปี 1,900,202,535 429,293,451 558,904,876 122,282,452 4,410,896,210 21,724,737 9,911,801 7,296,559 598,855,141 8,059,367,762 
           

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

   อำคำรและ อำคำรและ   เครื่องใช้ส ำนักงำน  งำนระหว่ำงก่อสร้ำง  

   ส่วนปรบัปรุงอำคำร ส่วนปรบัปรุงอำคำร เครื่องจกัร  และเครื่องตกแต่ง  และงำนระหว่ำง  

 ท่ีดิน ส่วนปรบัปรงุท่ีดิน โรงไฟฟ้ำ ส ำนักงำน และอปุกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และติดตัง้ ยำนพำหนะ ติดตัง้เครื่องจกัร รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

           

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563           

รำคำตำมบญัชสีุทธติน้ปี 1,900,202,535 429,293,451 558,904,876 122,282,452 4,410,896,210 21,724,737 9,911,801 7,296,559 598,855,141 8,059,367,762 

ซื้อสนิทรพัย์ 27,074,707 71,647,005 3,465,432 73,277,866 273,943,046 8,528,543 6,418,317 3,969,000 325,509,533 793,833,449 

รบัโอนจำกกำรซื้อธุรกจิ (หมำยเหตุ 17.1) 116,386,888 10,175,599 163,339,930 688,507 450,287,956 2,743,604 903,616 4,397,666 4,670,080 753,593,846 

โอนเขำ้ (ออก) -       2,077,500 497,512 -       21,517,190 380,912 -       -       (24,473,114) -       

จ ำหน่ำยสนิทรพัย์ - รำคำทุน (5,261,625) -       -       -       (420,000) -       -       -       -       (5,681,625) 

 - ค่ำเสื่อมรำคำสะสม -       -       -       -       419,999 -       -       -       -       419,999 

ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ - รำคำทุน -       -       -       -       (61,487,182)              - -       -       -       (61,487,182) 

 - ค่ำเสื่อมรำคำสะสม -       -       -       -       47,058,366 -       -       -       -       47,058,366 

ค่ำเสื่อมรำคำ -       (31,603,571) (43,908,598) (9,503,647) (393,089,488) (8,022,470) (4,535,428) (1,963,790) -       (492,626,992) 

กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสนิทรพัยเ์นื่องจำกไฟไหม้ -       664,211 -       -       140,177 -       -       -       -       804,388 

รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยปี 2,038,402,505 482,254,195 682,299,152 186,745,178 4,749,266,274 25,355,326 12,698,306 13,699,435 904,561,640 9,095,282,011 

           

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563           

รำคำทุน 2,054,889,575 627,030,494 959,551,828 234,778,514 6,991,609,268 50,932,018 33,918,390 17,996,497 933,238,355 11,903,944,939 

หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม -       (144,776,299) (277,252,676) (48,033,336) (2,242,342,994) (25,576,692) (21,220,084) (4,297,062) -       (2,763,499,143) 

 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (16,487,070) -       -       -       -       -       -       -       (28,676,715) (45,163,785) 

รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 2,038,402,505 482,254,195 682,299,152 186,745,178 4,749,266,274 25,355,326 12,698,306 13,699,435 904,561,640 9,095,282,011 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อำคำรและ เครื่องใช้ส ำนักงำน  

 

ส่วนปรบัปรงุอำคำร 

ส ำนักงำน 

และเครื่องตกแต่ง 

และติดตัง้ รวม 

 บำท บำท บำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562    

รำคำทุน -       1,713,037 1,713,037 

หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม -       (311,450) (311,450) 

รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ -       1,401,587 1,401,587 
    

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    

รำคำตำมบญัชสีุทธติ้นปี -       1,401,587 1,401,587 

ซื้อสนิทรพัย์ -       458,836 458,836 

ค่ำเสื่อมรำคำ -       (618,763) (618,763) 

รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยปี -       1,241,660 1,241,660 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    

รำคำทุน -       2,171,873 2,171,873 

หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม -       (930,213) (930,213) 

รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ -       1,241,660 1,241,660 
    

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563    

รำคำตำมบญัชสีุทธติ้นปี -       1,241,660 1,241,660 

ซื้อสนิทรพัย์ 70,528,201 2,050,811 72,579,012 

ค่ำเสื่อมรำคำ (2,481,233) (900,927) (3,382,160) 

รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยปี 68,046,968 2,391,544 70,438,512 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563    

รำคำทุน 70,528,201 4,222,684 74,750,885 

หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (2,481,233) (1,831,140) (4,312,373) 

รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 68,046,968 2,391,544 70,438,512 
 
เมื่อวนัที ่14 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 บรษิทัไดเ้ขำ้ท ำสญัญำซื้อหอ้งชุดพรอ้มเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ส ำนักงำนและสิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ 
จำกบริษัท แอ๊ดวำนซ์ เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด ซึ่งเป็นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเป็นที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัทในรำคำ 
71,592,800 บำท (หมำยเหตุ 42 ง)) (ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิม่ส่วนของเฟอร์นิเจอร์) ซึ่งประเมนิโดยกรมธนำรกัษ์ ทัง้นี้ บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอน็เนอรย์ี 
ดเีวลลอปเมนท์ จ ำกดั เป็นผูร้บัภำระค่ำธรรมเนียมกำรโอน ภำษีและค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิจำกกำรซื้อขำยทัง้หมด และภำยหลงักำรซื้อขำยเสรจ็สิ้น 
บรษิทัไดเ้ขำ้ท ำบนัทกึขอ้ตกลงยกเลกิสญัญำเช่ำพื้นทีแ่ละสญัญำบรกิำร โดยใหส้ญัญำดงักล่ำวมผีลบงัคบัใชใ้นวนัเดยีวกนั ทัง้นี้ กำรยกเลิก
สญัญำเช่ำพืน้ทีแ่ละสญัญำบรกิำรขำ้งตน้ไม่ก่อใหเ้กดิค่ำปรบัหรอืค่ำควำมเสยีหำยจำกกำรยกเลกิสญัญำแก่บรษิทั  
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ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดน้ ำทีด่นิ อำคำรและเครื่องจกัร (รวมทีด่นิ อำคำรและเครื่องจกัรภำยใต้สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำที่
จดัประเภทไปเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงินและสิทธิในกำรให้บรกิำรจำกข้อตกลงสมัปทำน) ที่มรีำคำทุนจ ำนวน 13,048,451,722 บำท  
(พ.ศ. 2562 : 13,431,245,610 บำท) ไปจดจ ำนองและจ ำน ำเพื่อเป็นหลกัทรพัย์ค ้ำประกนัเงนิกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 25 และ 
30) ตำมเงื่อนไขในสญัญำเงินกู้ยมืที่ก ำหนดให้กลุ่มกิจกำรต้องน ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงบนที่ดินไปจดจ ำนองและน ำเครื่องจกัรที่ใช้ใน
โรงไฟฟ้ำไปจดจ ำน ำกบัสถำบนักำรเงนิ 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 รำคำทุนของอำคำรและอุปกรณ์ซึ่งหกัค่ำเสื่อมรำคำทัง้จ ำนวนแล้วแต่ยงัคงใช้งำนอยู่ในงบกำรเงินรวม 
มจี ำนวนทัง้สิน้ 333,932,956 บำท (พ.ศ. 2562 : 131,678,120 บำท) 
 

กำรดอ้ยค่ำของทีด่นิทีย่งัไม่ไดด้ ำเนินงำน 
 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรไดป้ระเมนิควำมคบืหน้ำของกำรพจิำรณำยกเลิกกำรบอกเลิกสญัญำซื้อ
ขำยไฟฟ้ำและคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำพร้อมขยำยวนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชย์ตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำของบรษิทัย่อยโดย
อ้อม (หมำยเหตุ 46.13) และกำรปลูกพชืพลงังำนส ำหรบัใชเ้ป็นเชื้อเพลงิส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ และพจิำรณำว่ำมขีอ้บ่งชี้กำรดอ้ยค่ำของทีด่นิที่
ยงัไม่ไดใ้ชด้ ำเนินงำนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อใชส้รำ้งโรงไฟฟ้ำภำยใต้ขอ้พพิำทดงักล่ำว กลุ่มกจิกำรจงึไดท้ ำกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของที่ดนิที่
ยงัไม่ไดใ้ชด้ ำเนินงำนดงักล่ำวโดยกำรเปรยีบเทยีบมูลค่ำตำมบญัชกีับมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื มูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื (จ ำนวนที่สูง
กว่ำระหว่ำงมลูค่ำจำกกำรใชห้รอืมูลค่ำยุตธิรรมหกัต้นทุนในกำรขำย) ไดค้ ำนวณโดยอ้ำงองิจำกหน่วยทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดซึ่งกค็อืที่ดนิ
ที่ยงัไม่ได้ใช้ด ำเนินงำนแต่ละแปลงตำมกำรก ำหนดของผู้บริหำร มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนืก ำหนดจำกมูลค่ำยุติธรรมหกัต้นทุนในกำร
จ ำหน่ำยของทีด่นิโดยรำคำขำยสุทธดิงักล่ำวมำจำกกำรประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระได้แก่ บรษิทั แลนด์มำร์ค คอนซลัแทนส์ จ ำกดั (พ.ศ. 
2562 : บรษิทั แลนดม์ำร์ค คอนซลัแทนส ์จ ำกดั) ซึง่เป็นผูท้ีไ่ดร้บักำรรบัรองตำมมำตรฐำนวชิำชพีและเป็นผูม้ปีระสบกำรณ์ในกำรประเมนิ
มูลค่ำในที่ดนิประเภทเดยีวกนัและอยู่ในท ำเลที่ตัง้เดยีวกบัหรอืใกล้เคยีงกบัที่ดนิที่ได้รบักำรประเมนิมูลค่ำดงักล่ำวโดยใช้วธิีรำคำตลำด 
(Market Approach) ในกำรประเมนิมลูค่ำ มลูค่ำยุตธิรรมนี้ถูกจดัอยู่ในระดบัที ่2 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม (พ.ศ. 2562 : ใชว้ธิรีำคำตลำด 
(Market Approach) มลูค่ำยุตธิรรมนี้ถูกจดัอยู่ในระดบัที ่2 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม) 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรมทีีด่นิทีเ่ป็นทีด่นิทีย่งัไม่ไดด้ ำเนินงำนซึ่งมมีูลค่ำตำมบญัชสีุทธ ิ692,397,436 บำท (รำคำทุน 
708,884,506 บำท หกัดว้ยค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 16,487,070 บำท) เป็นทีด่นิของกลุ่มกจิกำรทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อจะใชส้รำ้งโรงไฟฟ้ำซึ่งกลุ่ม
กจิกำรอยู่ในระหว่ำงกำรพจิำรณำยกเลิกกำรบอกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำและคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำพรอ้มขยำยวนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำ
ระบบเชงิพำณิชย์ตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (หมำยเหตุ 46.13) และปลูกพชืพลงังำนส ำหรบัใช้เป็นเชื้อเพลิงส ำหรบัโรงไฟฟ้ำในอนำคต 
ดงันัน้ทีด่นิดงักล่ำวจงึไม่ถอืเป็นอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนและแสดงรวมอยู่ในทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ในงบกำรเงนิรวม 
 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของค่ำออกแบบงำนก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำ - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 
 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรไดป้ระเมนิควำมคบืหน้ำของกำรพจิำรณำยกเลิกกำรบอกเลิกสญัญำซื้อ
ขำยไฟฟ้ำและคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำพร้อมขยำยวนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชย์ตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำของบรษิทัย่อยโดย
อ้อม (หมำยเหตุ 46.13) และพจิำรณำว่ำมขีอ้บ่งชี้กำรดอ้ยค่ำของงำนระหว่ำงก่อสร้ำงของบรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั ทีเ่ป็น
เจ้ำของโครงกำร ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิัทย่อยโดยอ้อมนัน้ได้ลงทุนในโครงกำรดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 270,906,860 บำท 
ประกอบด้วยเครื่องจกัรและอุปกรณ์ระหว่ำงติดตัง้ตำมสญัญำติดตัง้เครื่องจกัรจ ำนวน 242,230,145 บำท และค่ำออกแบบงำนก่อสร้ำง
โรงไฟฟ้ำตำมสญัญำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงจ ำนวน 28,676,715 บำท (พ.ศ. 2562 : ลงทุนในโครงกำรดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 217,247,272 บำท 
ประกอบด้วยเครื่องจกัรและอุปกรณ์ระหว่ำงติดตัง้ตำมสญัญำติดตัง้เครื่องจกัรจ ำนวน 188,570,557 บำท และค่ำออกแบบงำนก่อสร้ำง
โรงไฟฟ้ำตำมสญัญำจำ้งเหมำก่อสรำ้งจ ำนวน 28,676,715 บำท) 
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ในส่วนของเครื่องจกัรและอุปกรณ์ระหว่ำงตดิตัง้นัน้ กลุ่มกจิกำรไดว่้ำจำ้งผูป้ระเมนิอสิระไดแ้ก่ บรษิทั แพนซ์ อนิทเิกรดเตด็ พร๊อพเพอร์ตี้ 
จ ำกดั ซึง่เป็นผูท้ีไ่ดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนวชิำชพีและเป็นผูม้ปีระสบกำรณ์ในกำรประเมนิสนิทรพัย ์ในกำรประเมนิควำมคบืหน้ำโครงกำร
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ดงักล่ำว ซึ่งกลุ่มกจิกำรไม่พบขอ้บ่งชี้ว่ำควำมคบืหน้ำโครงกำรเครื่องจกัรและอุปกรณ์ไม่สอดคล้องกบัจ ำนวนเงนิที่
ไดช้ ำระและไม่พบข้อบ่งชี้ของกำรล้ำสมยัหรอืเสยีหำยทำงกำยภำพ อย่ำงไรก็ตำมหำกบรษิทัเจ้ำของโครงกำรไม่ได้รบัคนืสญัญำซื้อขำย
ไฟฟ้ำ กลุ่มกจิกำรพจิำรณำว่ำสำมำรถน ำเครื่องจกัรและอุปกรณ์ดงักล่ำวไปใชป้ระโยชน์ในโครงกำรอื่นๆ ทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรขอคนืสญัญำซื้อ
ขำยไฟฟ้ำทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำของคณะอนุญำโตตุลำกำรได ้ซึง่คำดว่ำกำรพจิำรณำคดจีะแล้วเสรจ็ในเดอืนเมษำยน พ.ศ. 2562 ต่อมำ
บรษิัทโดยอ้อมได้รบัค ำชี้ขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร (หมำยเหตุ 46.13) เป็นผลให้กลุ่มกิจกำรไม่บันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำส ำหรบั
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ระหว่ำงตดิตัง้ตำมสญัญำตดิตัง้เครื่องจกัรดงักล่ำว 
 
ในส่วนของค่ำออกแบบงำนก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ หำกบรษิัทย่อยโดยอ้อมซึ่งเป็นเจ้ำของโครงกำรไม่ได้รบัคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ กลุ่มกิจกำร
พจิำรณำว่ำกำรทีจ่ะน ำไปปรบัเปลี่ยนแบบใหส้อดคล้องกบัพื้นทีข่องแต่ละโครงกำรนัน้เป็นไปไดย้ำกเน่ืองจำกแบบงำนก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำ 
มีควำมเฉพำะเจำะจงส ำหรบัพื้นที่ของแต่ละโครงกำร กลุ่มกิจกำรจึงพิจำรณำตัง้ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำส ำหรบัค่ำออกแบบงำนก่อสร้ำง
โรงไฟฟ้ำดงักล่ำวจ ำนวน 28,676,715 บำท (พ.ศ. 2562 : 28,676,715 บำท) 
 
รำยกำรดอ้ยค่ำของทีด่นิและสนิทรพัยม์กีำรเคลื่อนไหวส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ตำมรำยละเอยีดดงันี้  
 
 งบกำรเงินรวม 
   กลบัรำยกำร  
  พ.ศ. 2562  (บนัทึกเพ่ิม)  พ.ศ. 2563 
  บำท  บำท  บำท 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของทีด่นิทีย่งัไม่ไดใ้ชด้ ำเนินงำน    
   ในบรษิทัย่อยโดยออ้มคอื    
      - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั (7,635,000) -       (7,635,000) 
      - บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชยี จ ำกดั (7,376,800) -       (7,376,800) 
      - บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั (1,475,270) -       (1,475,270) 
 (16,487,070) -       (16,487,070) 
    
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของค่ำออกแบบงำนก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำ    
   ในบรษิทัย่อยโดยออ้มคอื    
      - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั (28,676,715) -       (28,676,715) 
 (28,676,715) -       (28,676,715) 
    
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยเ์นื่องจำกไฟไหม ้    
   ในบรษิทัย่อยโดยออ้มคอื    
      - บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชยี จ ำกดั (804,388) 804,388 -       
 (804,388) 804,388 -       
รวม (45,968,173) 804,388 (45,163,785) 
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20 สิทธิในกำรให้บริกำรจำกข้อตกลงสมัปทำน (สุทธิ) 
 
สญัญำที ่1 : สญัญำรบัจำ้งท ำงำนก ำจดัขยะกบัเทศบำลนครขอนแก่น 
 
เมื่อวนัที ่18 สงิหำคม พ.ศ. 2554 บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยโดยออ้มไดเ้ขำ้ท ำสญัญำกบัเทศบำลนครขอนแก่น
ในกำรรบัจำ้งท ำงำนก ำจดัขยะตำมโครงกำรบรหิำรจดักำรและก ำจดัขยะมลูฝอยดว้ยวธิกีำรแปรรปูขยะมูลฝอยเป็นพลงังำนไฟฟ้ำ เป็นระยะเวลำ 
20 ปี นับจำกวนัทีล่งนำมในสญัญำ ซึง่ก ำหนดใหบ้รษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่ำวก่อสรำ้งอำคำรและระบบก ำจดัขยะตำมทีร่ะบุในสญัญำบนพืน้ทีเ่ช่ำ
จำกเทศบำลนครขอนแก่น โดยมรีะยะเวลำกำรเช่ำตำมสญัญำกำรรบัจำ้งท ำงำนก ำจดัขยะ อำคำร เครื่องจกัรและอุปกรณ์ดงักล่ำวจะตกเป็นกรรม
สทิธิข์องเทศบำลนครขอนแก่นเมื่อครบก ำหนดในสญัญำดงักล่ำวโดยไม่คดิมูลค่ำ นอกจำกนี้บรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวจะต้องปฏิบตัติำม
เงื่อนไขทีเ่กีย่วขอ้งตำมทีร่ะบุไวใ้นสญัญำทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
ผู้บรหิำรของกลุ่มกิจกำรพจิำรณำสญัญำฉบบัดงักล่ำวตำมกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที่ 12 “เรื่อง ข้อตกลงสมัปทำน
บรกิำร” แล้วพบว่ำสญัญำดงักล่ำวมลีกัษณะอยู่ภำยใต้ขอบเขตของกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบันี้ ดงันัน้ผู้บรหิำรของ 
กลุ่มกจิกำรจงึบนัทกึสทิธกิำรใหบ้รกิำรจำกขอ้ตกลงสมัปทำนเป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนจ ำนวน 886,850,976 บำท เพื่อเป็นสิง่ตอบแทนจำกกำร
ก่อสรำ้งสนิทรพัยต์ำมขอ้ตกลงสมัปทำนและตดัจ ำหน่ำยสทิธดิงักล่ำวตลอดอำยุสญัญำสมัปทำน 
 
สญัญำที ่2 : สญัญำรบัจำ้งท ำงำนก ำจดัขยะกบัเทศบำลเมอืงกระบี่ 
 
เมื่อวนัที ่22 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยโดยอ้อมไดเ้ขำ้ท ำสญัญำกบัเทศบำล
เมอืงกระบีใ่นกำรรบัจำ้งท ำงำนก ำจดัขยะตำมโครงกำรบรหิำรจดักำรและก ำจดัขยะมลูฝอยดว้ยวธิกีำรแปรรปูขยะมูลฝอยเป็นพลงังำนไฟฟ้ำ 
เป็นระยะเวลำ 25 ปี นับจำกวนัทีล่งนำมในสญัญำ ซึ่งก ำหนดใหบ้รษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวก่อสรำ้งอำคำรและระบบก ำจดัขยะตำมที่
ระบุในสญัญำบนพืน้ทีเ่ช่ำจำกเทศบำลเมอืงกระบี ่โดยมรีะยะเวลำกำรเช่ำตำมสญัญำกำรรบัจำ้งท ำงำนก ำจดัขยะ อำคำร เครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ดงักล่ำวจะตกเป็นกรรมสทิธิข์องเทศบำลเมอืงกระบี่เมื่อครบก ำหนดในสญัญำดงักล่ำวโดยไม่คดิมูลค่ำ นอกจำกนี้บรษิทัย่อยโดย
ออ้มดงักล่ำวจะตอ้งปฏบิตัติำมเงื่อนไขทีเ่กีย่วขอ้งตำมทีร่ะบุไวใ้นสญัญำทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
ผู้บรหิำรของกลุ่มกิจกำรพิจำรณำสญัญำฉบบัดงักล่ำวตำมกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 12 “เรื่อง ข้อตกลง
สมัปทำนบรกิำร” แล้วพบว่ำสญัญำดงักล่ำวมลีกัษณะอยู่ภำยใต้ขอบเขตของกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบันี้ ดงันัน้ 
ผู้บรหิำรของกลุ่มกิจกำรจงึรบัรู้สทิธิกำรให้บรกิำรจำกข้อตกลงสมัปทำนเป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนในปี พ.ศ. 2563 เพิม่อีกเป็นจ ำนวน 
870,545,684 บำท รวมเป็นจ ำนวน 975,181,768 บำท (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 104,636,084) เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนจำกกำรก่อสร้ำง
สนิทรพัย์ตำมขอ้ตกลงสมัปทำนและตดัจ ำหน่ำยสทิธิดงักล่ำวตลอดอำยุสญัญำสมัปทำน บรษิทัเริม่มกีำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชงิพำณิชย์ ใน
วนัที ่28 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  
 
บรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่ำวจะตอ้งบนัทกึประมำณกำรค่ำซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำตำมสมัปทำนตำมภำระผูกพนัตำมสญัญำสมัปทำนจ ำนวน 
2 สญัญำในกำรปรบัปรุงซ่อมแซมใหส้นิทรพัยต์ำมขอ้ตกลงสมัปทำนอยู่ในสภำพทีจ่ะสำมำรถใหบ้รกิำรไดต้ำมทีร่ะบุในสญัญำสมัปทำน 
(หมำยเหตุ 28) 
 
  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
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รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัสทิธใินกำรใหบ้รกิำรจำกขอ้ตกลงสมัปทำน (สุทธ)ิ ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 สิทธิในกำรให้บริกำร 

 จำกข้อตกลงสมัปทำน 

 บำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562  

รำคำทุน 886,850,976 

หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (125,868,172) 

รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 760,982,804 
  

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

รำคำตำมบญัชสีุทธติ้นปี 760,982,804 

เพิม่ขึน้ระหว่ำงปี 104,636,084 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงปี (53,950,508) 

รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยปี 811,668,380 
  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

รำคำทุน 991,487,060 

หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (179,818,680) 

รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 811,668,380 
  

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

รำคำตำมบญัชสีุทธติ้นปี 811,668,380 

เพิม่ขึน้ระหว่ำงปี 863,198,400 

ตน้ทุนกำรกูย้มื 7,347,284 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงปี (42,677,129) 

รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยปี 1,639,536,935  
  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

รำคำทุน 1,862,032,744 

หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (222,495,809) 

รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 1,639,536,935 
 
ในระหว่ำงปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดบ้นัทกึต้นทุนกำรกูย้มืจ ำนวน 7,347,284 บำท ประกอบดว้ยดอกเบี้ยจ่ำยเงนิกู้ยมื 
จ ำนวน 6,311,694 บำท ค่ำธรรมเนียมผกูพนัวงเงนิกู ้จ ำนวน 610,155 บำท และค่ำใชจ้่ำยทำงตรงในกำรกูย้มืตดัจ ำหน่ำย จ ำนวน 425,435 บำท 
ซึง่เกดิจำกเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิทีกู่้ยมืมำเพื่อก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำพลงังำนขยะชุมชน เทศบำลเมอืงกระบี ่เป็นตน้ทุนของสิทธิ
ในกำรใหบ้รกิำรจำกขอ้ตกลงสมัปทำน 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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21 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ (สุทธิ) 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ท่ีดินเช่ำ อำคำร รวม อำคำร รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
รำคำตำมบญัชสีุทธติน้ปี -       -       -       -       -       
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 มำใช ้      
   ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (หมำยเหตุ 4) 24,007,254 5,114,483 29,121,737 1,487,616 1,487,616 
เพิม่ระหว่ำงปี  4,768,795 3,825,840 8,594,635 3,364,103 3,364,103 
กำรเปลีย่นแปลงสญัญำเช่ำและกำรประเมนิหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำใหม่ 692,316 900,670 1,592,986 900,670 900,670 
ค่ำเสื่อมรำคำ (1,211,867) (691,459) (1,903,326) (372,368) (372,368) 
รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยปี 28,256,498 9,149,534 37,406,032 5,380,021 5,380,021 
      
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563       
รำคำทุน 29,468,365 9,840,993 39,309,358 5,752,389 5,752,389 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (1,211,867) (691,459) (1,903,326) (372,368) (372,368) 
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 28,256,498 9,149,534 37,406,032 5,380,021 5,380,021 
 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ค่ำเสื่อมรำคำแสดงรวมอยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรส ำหรบังบกำรเงนิรวมจ ำนวน 1,903,326 บำท และส ำหรบังบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจ ำนวน 372,368 บำท  
 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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ค่ำเช่ำทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสนิทรพัย์ทีม่มีูลค่ำต ่ำจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง สญัญำเช่ำระยะสัน้ คือสญัญำ
เช่ำทีม่อีำยุสญัญำเช่ำน้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั 12 เดอืน สนิทรพัย์ทีม่มีูลค่ำต ่ำประกอบดว้ยอุปกรณ์ส ำนักงำนขนำดเลก็ ค่ำเช่ำส ำหรบัปีสิ้นสุด
วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 
 ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     
ค่ำเช่ำ 2,184,814 5,830,240 372,214 3,269,140 

 
 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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22 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) 
 

 งบกำรเงินรวม 
     โปรแกรม  
  สิทธิกำรใช้ระบบ สญัญำซื้อขำย โปรแกรม คอมพิวเตอร ์  
 สิทธิกำรใช้ท่อกำ๊ซ สำยส่งกระแสไฟฟ้ำ ไฟฟ้ำ คอมพิวเตอร ์ ระหว่ำงติดตัง้ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562       
รำคำทุน 1,240,000 60,235,783 -       295,185 895,050 62,666,018 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (84,387) (11,819,420) -       (43,399) -       (11,947,206) 
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 1,155,613 48,416,363 -       251,786 895,050 50,718,812 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำตำมบญัชสีุทธติน้ปี 1,155,613 48,416,363 -       251,786 895,050 50,718,812 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงปี -       -       -       120,000 1,283,950 1,403,950 
ตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงปี (44,640) (3,665,939) -       (127,817) -       (3,838,396) 
รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยปี 1,110,973 44,750,424 -       243,969 2,179,000 48,284,366 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำทุน 1,240,000 60,235,783 -       415,185 2,179,000 64,069,968 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (129,027) (15,485,359) -       (171,216) -       (15,785,602) 
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 1,110,973 44,750,424 -       243,969 2,179,000 48,284,366 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563       
รำคำตำมบญัชสีุทธติน้ปี 1,110,973 44,750,424 -       243,969 2,179,000 48,284,366 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงปี -       2,444,107 -       -       -       2,444,107 
โอนเขำ้ (ออก) -       -       -       2,179,000 (2,179,000) -       
รบัโอนจำกกำรซื้อธรุกจิ (หมำยเหตุ 17.1) -       -       3,000,000 -       -       3,000,000 
ตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงปี (44,640) (3,676,281) (141,490) (320,576) -       (4,182,987) 
รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยปี 1,066,333 43,518,250 2,858,510 2,102,393 -       49,545,486 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563       
รำคำทุน 1,240,000 62,679,890 3,000,000 2,594,185 -       69,514,075 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (173,667) (19,161,640) (141,490) (491,792) -       (19,968,589) 
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 1,066,333 43,518,250 2,858,510 2,102,393 -       49,545,486 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  โปรแกรม  

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำงติดตัง้ รวม 

 บำท บำท บำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน -           895,050       895,050 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม -           -           -           
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ -           895,050       895,050 
    
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำตำมบญัชสีุทธติ้นปี -           895,050       895,050 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงปี -           1,283,950       1,283,950 
รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยปี -           2,179,000       2,179,000 
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน -           2,179,000       2,179,000 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม -           -           -           
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ -           2,179,000       2,179,000 
    
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563    
รำคำตำมบญัชสีุทธติ้นปี -           2,179,000       2,179,000 
โอนเขำ้ (ออก) 2,179,000 (2,179,000) -           
ตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงปี (182,180) -           (182,180) 
รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยปี 1,996,820 -           1,996,820       
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563    
รำคำทุน 2,179,000 -           2,179,000 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (182,180) -           (182,180) 
รำคำตำมบญัชสีุทธ ิ 1,996,820 -           1,996,820 

 
  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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23 สินทรพัย/์(หน้ีสิน)ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (สุทธิ) 
 

สนิทรพัย/์(หนี้สนิ)ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี     
   สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
      ทีจ่ะใชป้ระโยชน์ภำยใน 12 เดอืน -       5,785,225 -       -       
   สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
      ทีจ่ะใชป้ระโยชน์เกนิกว่ำ 12 เดอืน 109,510,085 62,068,889 699,179 203,383 
 109,510,085 67,854,114 699,179 203,383 
     

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
   หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
      ทีจ่ะจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืน (1,145,062) (841,275) -       -       
   หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
      ทีจ่ะจ่ำยช ำระเกนิกว่ำ 12 เดอืน (132,352,297) (49,495,519) -       -       
 (133,497,359) (50,336,794) -       -       
สนิทรพัย/์(หนี้สนิ)ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ (23,987,274) 17,517,320 699,179 203,383 
     

สินทรพัย/์(หน้ีสิน)     
   ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (สุทธิ)     
   ท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน     
   - สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ 85,906,170 56,055,686 699,179 203,383 
   - หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ (109,893,444) (38,538,366) -       -       
 (23,987,274) 17,517,320 699,179 203,383 

 

สนิทรพัย/์(หนี้สนิ)ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวตำมวธิี
หนี้สนิโดยใชอ้ตัรำภำษรีอ้ยละ 20 
 

สนิทรพัย/์(หนี้สนิ)ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ มรีำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ดงันี้  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     
ยอดคงเหลอืตน้ปี 17,517,320 6,329,563 203,383 (4,591,272) 
เพิม่/(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน (หมำยเหตุ 40) (17,960,356) 11,459,935 13,978 4,745,565 
รบัโอนจำกกำรซื้อธุรกจิ (หมำยเหตุ 17.1) (24,186,098) -       -       -       
เพิม่/(ลด)ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 641,860 (272,178) 481,818 49,090 
ยอดคงเหลอืปลำยปี (23,987,274) 17,517,320 699,179 203,383 

  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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กลุ่มกจิกำรจะรบัรูส้นิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัขำดทุนสะสมทำงภำษีไม่เกนิจ ำนวนทีเ่ป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมกี ำไร
ทำงภำษใีนอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทำงภำษีนัน้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

   ภำษีเพ่ิม/(ลด)ใน  

  1 มกรำคม  เพ่ิมข้ึนจำก  ก ำไรหรือ  ก ำไรขำดทุน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563 กำรรวมธรุกิจ  ขำดทุน  เบด็เสรจ็อ่ืน  พ.ศ. 2563 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
      

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 1,223,418 -       -       -       1,223,418 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยถ์ำวรเนื่องจำกไฟไหม ้ 160,878 -       (160,878) -       -       
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของทีด่นิทีย่งัไม่ไดใ้ชด้ ำเนินงำน 3,297,414 -       -       -       3,297,414 
ผลแตกต่ำงระหว่ำงมลูค่ำตำมบญัชแีละมลูค่ำ 
   ยุตธิรรมจำกกำรซื้อธุรกจิ 

 
-       

 
16,930,134 

 
(969,095) -       

 
15,961,039 

ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของงำนระหว่ำงก่อสรำ้ง 5,735,343 -       -       -       5,735,343 
ผลแตกต่ำงระหว่ำงค่ำเสื่อมรำคำทำงบญัชแีละ      
   ทำงภำษขีองอำคำรและอุปกรณ์ 36,110,365 -       10,880,426 -       46,990,791 
ผลแตกต่ำงระหว่ำงค่ำตดัจ ำหน่ำยทำงบญัชแีละ      
   ทำงภำษขีองสทิธสิำยส่ง 349,470 -       122,998 -       472,468 
ประมำณกำรหนี้สนิจำกขอ้ตกลงสมัปทำน 5,044,131 -       1,438,589 -       6,482,720 
ผลแตกต่ำงระหว่ำงตน้ทนุทำงกำรเงนิทำงบญัชแีละ      
   ทำงภำษขีองเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 326,217 -       1,092,068 -       1,418,285 
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ -       -       2,418,655 -       2,418,655 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 735,641 -       166,629 641,860 1,544,130 
ตดัรำยกำรระหว่ำงกนั 374,478 -       (75,599) -       298,879 
ขำดทุนสะสมทำงภำษทีีย่งัไม่ไดใ้ชย้กไป 14,496,759 18,424,090 (9,253,906) -       23,666,943 
 67,854,114 35,354,224 5,659,887 641,860 109,510,085 
      

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
ลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิ (สุทธ)ิ (31,989,509) -       (25,166,140) -       (57,155,649) 
ผลแตกต่ำงระหว่ำงมลูค่ำทำงบญัชแีละทำงภำษี      
   ของสทิธใินกำรใหบ้รกิำรจำกขอ้ตกลงสมัปทำน (8,482,639) -       (5,123,194) -       (13,605,833) 
ผลแตกต่ำงระหว่ำงตน้ทนุทำงกำรเงนิทำงบญัชแีละ      
   ทำงภำษขีองเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (96,073) -       73,788 -       (22,285) 
ผลแตกต่ำงระหว่ำงตน้ทนุทำงกำรเงนิทำงบญัชแีละ      
   ทำงภำษขีองค่ำใชจ้่ำยทำงตรงในกำรกูย้มื (9,768,573) -       (3,395,851) -       (13,164,424) 
ผลแตกต่ำงระหว่ำงมลูค่ำตำมบญัชแีละมลูค่ำ 
   ยุตธิรรมจำกกำรซื้อธุรกจิ -       

 
(59,540,322) 9,991,154 -       (49,549,168) 

 (50,336,794) (59,540,322) (23,620,243) -       (133,497,359) 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ 17,517,320 (24,186,098) (17,960,356) 641,860 (23,987,274) 
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 งบกำรเงินรวม 

  ภำษีเพ่ิม/(ลด)ใน  

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

     
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     

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

ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยถ์ำวรเนื่องจำกไฟไหม ้ -       160,878 -       160,878 

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

ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของงำนระหว่ำงก่อสรำ้ง 5,735,343 -       -       5,735,343 

ผลแตกต่ำงระหว่ำงค่ำเสื่อมรำคำทำงบญัชแีละ     

   ทำงภำษขีองอำคำรและอุปกรณ์ 21,761,025 14,349,340 -       36,110,365 

ผลแตกต่ำงระหว่ำงค่ำตดัจ ำหน่ำยทำงบญัชแีละ     

   ทำงภำษขีองสทิธสิำยส่ง 226,807 122,663 -       349,470 

ประมำณกำรหนี้สนิจำกขอ้ตกลงสมัปทำน 2,970,443 2,073,688 -       5,044,131 

ผลแตกต่ำงระหว่ำงตน้ทนุทำงกำรเงนิทำงบญัชแีละ     

   ทำงภำษขีองเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 1,726,730 (1,400,513) -       326,217 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 716,158 291,661 (272,178) 735,641 

ตดัรำยกำรระหว่ำงกนั -       374,478 -       374,478 

ขำดทุนสะสมทำงภำษทีีย่งัไม่ไดใ้ชย้กไป 13,813,380 683,379 -       14,496,759 
 54,706,288 13,420,004 (272,178) 67,854,114 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     

ลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิ (สุทธ)ิ (26,125,101) (5,864,408) -       (31,989,509) 

ผลแตกต่ำงระหว่ำงมลูค่ำทำงบญัชแีละทำงภำษี     

   ของสทิธใินกำรใหบ้รกิำรจำกขอ้ตกลงสมัปทำน (5,158,321) (3,324,318) -       (8,482,639) 

ผลแตกต่ำงระหว่ำงตน้ทนุทำงกำรเงนิทำงบญัชแีละ     

   ทำงภำษขีองเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (269,565) 173,492 -       (96,073) 

ผลแตกต่ำงระหว่ำงตน้ทนุทำงกำรเงนิทำงบญัชแีละ     

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

 (48,376,725) (1,960,069) -       (50,336,794) 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ 6,329,563 11,459,935 (272,178) 17,517,320 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ภำษีเพ่ิม/(ลด)ใน  
  1 มกรำคม   ก ำไรขำดทุน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2563 ก ำไรหรือขำดทุน  เบด็เสรจ็อ่ืน  พ.ศ. 2563 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

     
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 203,383 13,978 481,818 699,179 
 203,383 13,978 481,818 699,179 
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ค่ำธรรมเนียมหุน้กู ้ -       -       -       -         
 -       -       -       -         
สนิทรพัย/์(หนี้สนิ)ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ 203,383 13,978 481,818 699,179 

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

     
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 107,501 46,792 49,090 203,383 
 107,501 46,792 49,090 203,383 
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ค่ำธรรมเนียมหุน้กู ้ (4,698,773) 4,698,773 -       -       
 (4,698,773) 4,698,773 -       -       
สนิทรพัย/์(หนี้สนิ)ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ (4,591,272) 4,745,565 49,090 203,383 
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ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรไม่ไดร้บัรูส้นิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชอีนัเกิดจำกขำดทุนสะสม
ทำงภำษทีีส่ำมำรถยกไปเพื่อหกักลบก ำไรทำงภำษีในอนำคตได ้ตำมรำยละเอยีดขำ้งล่ำงนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
ขำดทุนทำงภำษทีีจ่ะสิน้สุดเวลำหกักลบปี     
   - พ.ศ. 2562 -       14,614,666 -       -       
   - พ.ศ. 2563 156,971,301 99,856,431 -       -       
   - พ.ศ. 2564 270,905,443 228,285,729 -       -       
   - พ.ศ. 2565 281,295,084 153,066,089 -       -       
   - พ.ศ. 2566 332,573,884 200,766,243 26,990,575 30,148,460 
   - พ.ศ. 2567 396,576,816 236,567,876 176,932,613 176,932,613 
   - พ.ศ. 2568 165,328,386 -       13,757,297 -       
 1,603,650,914 933,157,034 217,680,485 207,081,073 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
   (หำกบนัทกึ) 320,730,183 186,631,407 43,536,097 41,416,215 

 

กลุ่มกจิกำรจะรบัรูส้นิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชสี ำหรบัขำดทุนสะสมทำงภำษีไม่เกินจ ำนวนที่เป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะมีก ำไร  
ทำงภำษใีนอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทำงภำษนีัน้  
 

24 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ภำษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 11,807,651 -       1,700,683 -       
ค่ำเช่ำทีด่นิจ่ำยล่วงหน้ำทีจ่ะถงึก ำหนด     
   เกนิกว่ำหนึ่งปี - กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุ 42 ก)) -        11,027,857 -       -       
ค่ำใชจ้่ำยทำงตรงในกำรกูย้มืรอตดัจ่ำย 26,546,414 -       -       -       
ค่ำธรรมเนียมจดสทิธกิำรเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 202,389 -       -       -       
เงนิมดัจ ำ     
   - กจิกำรอื่น 3,237,682 1,006,852 399,177 -       
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 42 ก)) -        257,005 -       257,005 
 41,794,136 12,291,714 2,099,860 257,005 

 

ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยโดยออ้มแห่งหนึ่ง ไดจ้่ำยช ำระเงนิกูย้มืระยะยำวก่อนก ำหนดทัง้จ ำนวน และไดเ้ขำ้
ท ำสญัญำแก้ไขสญัญำสนิเชื่อ ทัง้นี้บรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวมคี่ำใช้จ่ำยทำงตรงในกำรกู้ยมืรอตดัจ่ำย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  
เป็นจ ำนวนเงนิ 26,546,414 บำท 
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25 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 
 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำร -       11 -       -       
ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ 265,300,000 227,400,000 -       -       
 265,300,000 227,400,011 -       -       
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำรมดีอกเบี้ยในอตัรำรอ้ยละ MOR ต่อปี และใชห้ลกัทรพัย์ค ้ำประกนัร่วมกบัเงินกู้ยมื
ระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 30)   
 
ตัว๋สญัญำใชเ้งนิคงคำ้ง ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เป็นตัว๋สญัญำใชเ้งนิในสกุลเงนิบำททีใ่ชห้ลกัทรพัย์ค ้ำประกนัร่วมกบัเงนิกู้ยมื 
ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ (หมำยเหตุ 30) มดีอกเบี้ยในอตัรำร้อยละ MLR ลบ 2.50 ต่อปี และมกี ำหนดช ำระคนืภำยใน 90 วนั  
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ MLR ลบ 1.00 ต่อปี ถงึรอ้ยละ MLR และมกี ำหนดช ำระคนืภำยใน 90 วนั) 
 
ตัว๋สญัญำใชเ้งนิมรีำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     
ยอดคงเหลอืตน้ปี 227,400,000 337,613,000 -       -       
รบัโอนจำกกำรซื้อธุรกจิ (หมำยเหตุ 17.1) 39,980,950 -       -       -       
เงนิกูเ้พิม่ระหว่ำงปี 1,856,400,000 1,724,039,000 -       -       
จ่ำยช ำระระหว่ำงปี (1,858,480,950) (1,834,252,000) -       -       
ยอดคงเหลอืปลำยปี 265,300,000 227,400,000 -       -       
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26 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     
เจำ้หนี้กำรคำ้     
   - กจิกำรอื่น 86,450,675 127,841,837 -       -       
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 42 ก)) 18,388,791 17,351,746 -       -       
เจำ้หนี้อืน่     
   - กจิกำรอื่น 32,540,746 31,460,124 734,390 4,073,018 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 42 ก)) 6,140,549 3,298,039 -       -       
เจำ้หนี้จำกกำรซือ้สนิทรพัยถ์ำวร     
   - กจิกำรอื่น 14,695,554 8,976,961 -       -       
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 42 ก)) 33,902,063 2,227,610 -       -       
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 32,965,726 27,115,380 3,905,707 2,009,715 
โบนสัคำ้งจ่ำย 15,000,000 10,100,000 5,500,000 3,630,000 
ค่ำตอบแทนกำรใชหุ้น้เป็นหลกัประกนัคำ้งจ่ำย     
   (หมำยเหตุ 42 ก) และ 44.2)) -       825,738 -       -       
ค่ำตอบแทนกรรมกำรคำ้งจ่ำย (หมำยเหตุ 42 ก)) 17,000 -       -       -       
ค่ำเช่ำคำ้งจ่ำย     
   - กจิกำรอื่น -       1,374,914 -       -       
ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำคำ้งจ่ำย     
   - กจิกำรอื่น 25,806,314 13,958,518 -       -       
ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย     
   - สถำบนักำรเงนิ 432,896 523,126 -       -       
เงนิปันผลคำ้งจ่ำย 240,471 -       240,471 -       
เงนิรบัลว่งหน้ำ     
   - ค่ำเช่ำพืน้ทีต่ ัง้เสำสญัญำณ - กจิกำรอื่น 13,158 13,158 -       -       
   - ค่ำเช่ำทีด่นิ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 42 ก)) 57,154 57,233 -       -       
เงนิประกนัผลงำน     
   - กจิกำรอื่น 2,012,788 606,967 -       -       
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 42 ก)) 227,039 3,560,195 -       -       
เงนิค ้ำประกนัพนักงำน 72,480 127,500 -       -       
 268,963,404 249,419,046 10,380,568 9,712,733 
 

  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

84 

27 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     
ภำษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ำยคำ้งจ่ำย 5,731,810 6,941,350 603,732 3,952,988 
เงนิประกนัสงัคมคำ้งจ่ำย 1,103,573 894,464 40,100 49,790 
ภำษธีุรกจิเฉพำะคำ้งจ่ำย -       59,786 -       -       
เงนิประกนัคำ้งจ่ำย 3,030,000 -       -       -       
 9,865,383 7,895,600 643,832 4,002,778 
 

28 ประมำณกำรหน้ีสินค่ำซ่อมบ ำรงุโรงไฟฟ้ำตำมสญัญำสมัปทำน 
 

ประมำณกำรหนี้สนิค่ำซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำตำมสญัญำสมัปทำนมรีำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ 
พ.ศ. 2562 ดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     
ยอดคงเหลอืตน้ปี 25,220,655 17,292,000 -       -       
ประมำณกำรหนี้สนิส่วนทีเ่พิม่ขึน้ 7,192,946 7,928,655 -       -       
ยอดคงเหลอืปลำยปี 32,413,601 25,220,655 -       -       
หกั  ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  (32,326,916) -       -       -       
ยอดคงเหลอืปลำยปี 86,685 25,220,655 -       -       
 

29 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (สุทธิ) 
 

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ (สุทธ)ิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เกดิจำกกำรท ำสญัญำเช่ำอุปกรณ์ ประกอบด้วยรำยละเอียด 
ดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 37,840,204 571,472 6,119,050 -       
หกั  ดอกเบี้ยจ่ำยรอกำรตดับญัช ี (12,042,172) (14,068) (706,402) -       
มลูค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 25,798,032 557,404 5,412,648 -       
หกั  ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (สุทธ)ิ (1,330,493) (390,720) (816,379) -       
 24,467,539 166,684 4,596,269 -       
  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

85 

จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยทัง้สิน้ภำยใตส้ญัญำเช่ำขำ้งต้น ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     
ถึงก ำหนดช ำระ     
   ภำยใน 1 ปี 2,329,630 403,392 1,011,178 -       
   ภำยหลงั 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 10,461,105 168,080 4,128,709 -       
   เกนิ 5 ปี 25,049,469 -       979,163 -       
 37,840,204 571,472 6,119,050 -       
 

30 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (สุทธิ) 
 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (สุทธ)ิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 3,689,453,028 2,818,176,171 -       -       
ผลกระทบจำกกำรค ำนวณเงนิกูย้มื     
   ตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 6,980,003 306,378 -       -       
หกั  ค่ำใชจ้่ำยทำงตรงในกำรกู้ยมืรอตดัจ่ำย (39,275,709) (50,982,868) -       -       
     

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (สุทธ)ิ 3,657,157,322 2,767,499,681 -       -       
หกั  ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (สุทธ)ิ (575,293,722) (856,178,343) -       -       
     

 3,081,863,600 1,911,321,338 -       -       
 

  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน (สุทธิ) ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562  
มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     
ยอดคงเหลอืตน้ปี 2,767,499,681 5,951,453,726 -       -       
กระแสเงนิสด:     
   เงนิกู้เพิม่ระหว่ำงปี 1,854,238,757 124,360,577 -       -       
   รบัโอนจำกกำรซื้อธุรกจิ (หมำยเหตุ 17.1) 291,615,938 -       -       -       
   จ่ำยช ำระระหว่ำงปี (546,592,543) (871,704,335) -       -       
   จ่ำยช ำระก่อนครบก ำหนดสญัญำ (727,985,295) (2,439,280,000) -       -       
   ค่ำใชจ้่ำยทำงตรงในกำรกู้ยมืจ่ำย (15,383,682) (2,140,000) -       -       
กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด:     
   ตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ้่ำยทำงตรงในกำรกูย้มื     
      รอตดัจ่ำย 7,714,866 11,781,959 -       -       
   จดัประเภทค่ำใชจ้่ำยทำงตรงในกำรกูย้มืรอตดัจ่ำย 19,375,975 -       -       -       
   ผลกระทบจำกกำรค ำนวณเงนิกู้ยมื     
      ตำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ 6,673,625 (6,972,246) -       -       
ยอดคงเหลอืปลำยปี 3,657,157,322 2,767,499,681 -       -       
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยโดยอ้อม ช ำระคนืเงนิกู้ยมืก่อนก ำหนดบำงส่วนให้แก่
สถำบนักำรเงนิภำยใต้เงื่อนไขว่ำบรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวจะต้องเขำ้แก้ไขสญัญำสนิเชื่อกบัสถำบนักำรเงนิเพื่อใหก้ลุ่มกจิกำรไม่มี
ควำมเสีย่งเกีย่วกบัควำมพรอ้มของแหล่งเงนิทุนทีจ่ะน ำมำใชล้งทุนในโครงกำรใหม่ และเมื่อวนัที ่17 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อย
โดยอ้อมดงักล่ำว ได้เข้ำท ำสญัญำแก้ไขสญัญำสนิเชื่อ พร้อมช ำระคนืเงนิกู้ยมืระยะยำวส่วนที่เหลือเป็นจ ำนวน 388,720,000 บำท 
ต่อมำบรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่ำวไดกู้เ้งนิเพิม่ระหว่ำงปี เป็นจ ำนวนรวม 1,050,000,000 บำท 
 

เมื่อวนัที ่28 มกรำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยโดยตรงไดเ้ขำ้ท ำสญัญำเงนิกู้ยมืระยะยำวกบัสถำบนักำรเงนิ จ ำนวน 180,000,000 บำท 
ซึ่งมขีอ้ก ำหนดใหค้ ้ำประกนักำรช ำระหนี้โดยบรษิทัและค ้ำประกนัโดยหุน้ ทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง และเครื่องจกัรของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
ชวีมวลของบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชยี จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยโดยอ้อม โดยกลุ่มกจิกำรสำมำรถปฏบิตัติำมเงื่อนไขและขอ้ก ำหนด
อื่นๆ ภำยใตส้ญัญำกูย้มืเงนิกบัสถำบนักำรเงนิไดค้รบถว้น 
 

เมื่อวนัที ่2 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยโดยออ้มไดเ้ขำ้ท ำสญัญำสนิเชื่อระยะยำว
และสนิเชื่อหมุนเวยีนกบัสถำบนักำรเงนิ วงเงนิรวม 807,400,000 บำท เพื่อใช้ส ำหรบักำรพฒันำและด ำเนินกำรโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลงังำนขยะชุมชน เทศบำลเมอืงกระบี ่ทัง้นี้ในระหว่ำงปี พ.ศ.2563 บรษิทัย่อยโดยออ้มไดเ้บกิเงนิกูย้มืจ ำนวน 624,238,757 บำท 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เอน็เนอร์จี้ จ ำกดั (เดมิชื่อ บรษิทั ยูดบับลวิซ ีโกเมน ไบโอแมส จ ำกดั) และบรษิัท
เอเชยี คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย ช ำระคนืเงนิกู้ยมืคงค้ำงทัง้หมดก่อนถึงวนัครบก ำหนดให้แก่สถำบนักำรเงินเป็น
จ ำนวน 289,265,295 บำท และ 50,000,000 บำท ตำมล ำดบั 
  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยทัง้สิ้นภำยใตส้ญัญำเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิขำ้งต้น ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 
ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     
ครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 588,138,800 895,461,900 -       -       
ครบก ำหนดช ำระเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2,633,546,840 1,702,801,083 -       -       
ครบก ำหนดช ำระเกนิ 5 ปี 467,767,388 219,913,188 -       -       
 3,689,453,028 2,818,176,171 -       -       
 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิในประเทศคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มรีำยละเอยีดดงันี้  
 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท 
   
บริษทัย่อย   
บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 92,500,000 -       
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 812,018,388 950,505,188 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั 174,078,184 294,078,184 
บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 1,368,933,256 952,553,999 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั 1,050,000,000 388,720,000 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั 191,923,200 232,318,800 
 3,689,453,028 2,818,176,171 
 
 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิในประเทศคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มขีอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของสญัญำเงนิกูด้งันี้  
 
บริษทัย่อยโดยตรง - บริษทั เอเชีย คลีน เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั 

 
สญัญำ เงินกู้ยืมคงเหลือ      
เงินกู้  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 วตัถปุระสงคข์องเงินกู้ วงเงินสินเช่ือ อตัรำดอกเบี้ย ระยะเวลำช ำระคืน หลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั 

รำยกำรท่ี  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)    
        
1  92.5 - เพื่อช ำระคนืเงนิค่ำหุ้นเพิม่ทุนจดทะเบยีน

ใน บรษิทั แอ๊ดวำนซ์  ไบโอ เอเชยี จ ำกดั 
และเพื่อสนับสนุนทำงกำรเงนิของบรษิทั 

180.0 Prime rate ลบร้อยละ 2.50 ต่อปี  นับจำก
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นวัน
เบิกใช้เงินกู้ครัง้แรก เป็นต้นไป จนถึงวัน
ช ำระหนี้เสรจ็สิน้ 

สญัญำลงวนัที ่28 มกรำคม พ.ศ. 2563 ช ำระเงนิต้นและ
ดอกเบี้ย เป็นรำยเดือน โดยช ำระ ณ วันท ำกำรวัน
สุดทำ้ยของเดอืน เงนิตน้ ช ำระตำมงวดทีก่ ำหนดไว้รวม
ทัง้สิน้ 48 งวด 

สญัญำเงนิกูร้ำยกำรที ่1 มหีลกัทรพัยค์ ้ำประกนั : 
1) โดยทีด่นิ อำคำรและเครื่องจกัรของบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ 

ไบโอ เอเชยี จ ำกดั (หมำยเหตุ 9) 
2) โดยจดทะเบยีนหลกัประกนัทำงธุรกจิเครื่องจกัร และ

บญัชหีลกัประกนัของบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชยี 
จ ำกดั 

3) โดยจ ำน ำหุ้นสำมัญทัง้หมดของบริษัท แอ๊ดวำนซ์ 
ไบโอ เอเชยี จ ำกดั (หมำยเหตุ 17) 

4) โดยหนังสือโอนสิทธิกำรรบัเงินตำมสญัญำซื้อขำย
ไฟฟ้ำของบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชยี จ ำกดั 

5)  โดยสญัญำค ้ำประกนัโดยบรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็
เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 

 
รวม  92.5 -      

 
 
  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ คลีน เพำเวอร ์จ ำกดั 
 

สญัญำ เงินกู้ยืมคงเหลือ      
เงินกู้  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 วตัถปุระสงคข์องเงินกู้ วงเงินสินเช่ือ อตัรำดอกเบี้ย ระยะเวลำช ำระคืน หลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั 

รำยกำรท่ี  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)    
        
1  374.8  460.1 เพื่อ Refinance จำกแหล่งเงนิกูเ้ดมิ 874.0 MLR ลบ รอ้ยละ 0.50 ถงึ 1.00 ต่อปี ต่อมำมี

กำรแก้ไขสญัญำสนิเชื่อ ครัง้ที่ 5 โดยก ำหนด
อตัรำดอกเบี้ยใหม่ ซึง่มเีงื่อนไขว่ำ 
1) 2 ปี นับจำกวนัลงนำมแต่งตัง้ Underwriter 
ในกำร IPO ของบริษัทฯ : MLR ลบร้อยละ 
2.50 ต่อปี 
2) หลงัจำก 2 ปี: MLR ลบรอ้ยละ 1.75 ต่อปี 
 

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

สญัญำเงนิกูร้ำยกำรที ่1 และ 2 มหีลกัทรพัยค์ ้ำประกนั : 
1)  โดยทีด่นิ อำคำรและเครื่องจกัรของบรษิทั (หมำยเหตุ 18 และ 19) 
2)  โดยสญัญำค ้ำประกนัโดยกรรมกำรบรษิทัและกจิกำรที ่
      เกีย่วขอ้งกนัคอื บรษิทั ชยัโย เอเอ จ ำกดั อย่ำงไรก็ 
      ตำม มหีนังสอืลงวนัที ่11 เมษำยน พ.ศ. 2561 ปลด 
      ภำระค ้ำประกนัโดยกรรมกำรบรษิทัและ กจิกำรที ่ 
      เกีย่วขอ้งกนัดงักล่ำวแล้ว 
3)  โดยหุน้จดทะเบยีนทัง้หมดของบรษิทั (หมำยเหตุ 17) 
4)  โดยสมุดบญัชคีู่ฝำกเงนิของบรษิทั (หมำยเหตุ 12) 
5)  โดยสญัญำโอนสทิธติำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 
6)  โดยหนังสอืมอบอ ำนำจรบัเงนิตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 
7)  โดยกำรโอนสทิธติำมสญัญำเกี่ยวกบัโครงกำร 
      โรงไฟฟ้ำอ ำเภอบำ้นบงึ จงัหวดัชลบุร,ี โพนทอง  
      จงัหวดัรอ้ยเอด็และอ ำเภอบ่อพลอย จงัหวดักำญจนบุร ี
8)  โดยกำรจดัท ำสญัญำประกนัภยั 
9)  โดยกำรจดัท ำสญัญำจ ำน ำตรำสำรกำรลงทุน(ถำ้ม)ี 
10) โดยมอบสทิธติำมสญัญำเช่ำทีด่นิเฉพำะสญัญำ 
     เงนิกูร้ำยกำรที ่2 
11) โดยสทิธเิรยีกรอ้งตำมหนังสอืค ้ำประกนัเฉพำะ 
      สญัญำเงนิกูร้ำยกำรที ่2  
12) สญัญำมอบสทิธใินเงนิฝำกเป็นหลกัประกนัธุรกจิ 

 
2 

 
 437.3 

 
 490.4 

 
เพื่ อช ำ ระค่ ำ ใช้จ่ ำยในกำรก่อสร้ำง 
โครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวลบ่อพลอย 

 
659.0 

 
สินเชื่อเพื่อช ำระค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงใช้
อตัรำดอกเบี้ย MLR ลบรอ้ยละ 0.50 ถงึ 0.75 
ต่อปี ต่อมำมกีำรแกไ้ขสญัญำสนิเชื่อ ครัง้ที ่2 
โดยก ำหนดอตัรำดอกเบี้ยใหม่ ซึง่มเีงื่อนไขว่ำ 
1) 2 ปี นับจำกวนัลงนำมแต่งตัง้ Underwriter 
ในกำร IPO ของบริษัทฯ : MLR ลบ ร้อยละ 
2.50 ต่อปี 
2) หลงัจำก 2 ปี: MLR ลบ รอ้ยละ 1.75 ต่อปี 

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

 

รวม  812.1  950.5      
 
  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั  
 

สญัญำ เงินกู้ยืมคงเหลือ      
เงินกู้  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 วตัถปุระสงคข์องเงินกู้ วงเงินสินเช่ือ อตัรำดอกเบี้ย ระยะเวลำช ำระคืน หลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั 

รำยกำรท่ี  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)    
        
1  99.1  159.1 เพื่อใชใ้นโครงกำรก่อสรำ้งโรงงำนผลติ

กระแสไฟฟ้ำ ต ำบลโชคชยั อ ำเภอโชคชยั  
จงัหวดันครรำชสมีำ  

520.0 MLR ถึง MLR ลบร้อยละ 1.00 ต่อปี
ต่อมำมกีำรแกไ้ขสญัญำสนิเชื่อครัง้ที ่8 
โดยก ำหนดอตัรำดอกเบี้ยใหม่  
ซึง่มเีงื่อนไขว่ำ 
1) 2 ปี นับจำกวันลงนำมแต่งตัง้ 
Underwriter ในกำร IPO ของบรษิทัฯ 
: MLR ลบรอ้ยละ 2.50 ต่อปี 
2) หลงัจำก 2 ปี: MLR ลบร้อยละ 
1.75 ต่อปี 

สญัญำลงวนัที่ 11 ตุลำคม พ.ศ. 2554 ช ำระดอกเบี้ย
เป็นรำยเดอืน โดยเริม่ช ำระครัง้แรกตัง้แต่เดือนถัด 
จำกเดือนที่ผู้กู้เบิกเงินกู้ตำมสัญญำครัง้แรก และ
สญัญำเพิม่เติมครัง้ที ่2 ลงวนัที ่28 มนีำคม พ.ศ. 2556 
ช ำระคืนเงินต้นเป็นรำยงวด 3 เดือนโดยมีก ำหนด
ช ำระคนืเงนิต้นตัง้แต่เดอืนมถุินำยน พ.ศ. 2556 ถงึ
เดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2565 
 

สัญญำเพิ่มเติ มครั ้งที่  4 ลงวันที่  22 เมษำยน  
พ.ศ. 2558 ช ำระคืนเงินต้นเป็นรำยเดือน โดยมี
ก ำหนดเริ่มช ำระคืนเงินต้นตั ้งแต่เดือนเมษำยน  
พ.ศ 2558 ถงึเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2565 
 

สญัญำเงนิกูร้ำยกำรที ่1 และ 2 มหีลกัทรพัยค์ ้ำประกนั : 
 

1) โดยทีด่นิ อำคำรและเครื่องจกัรของบรษิทั (หมำยเหตุ 19) 
2) โดยกรรมกำรบรษิทัอย่ำงไรกต็ำม มหีนังสอืลงวนัที ่ 

11 เมษำยน พ.ศ. 2561 ปลดภำระค ้ ำประกันโดย
กรรมกำรบรษิทัแลว้ 

3) โดยหุน้จดทะเบยีนทัง้หมดของบรษิทั (หมำยเหตุ 17) 
4) โดยสมุดบญัชคีู่ฝำกเงนิของบรษิทั (หมำยเหตุ 12) 
5) โดยกำรโอนสทิธเิรยีกร้องต่อบุคคลภำยนอกทัง้หมด

ใหแ้ก่สถำบนักำรเงนิ 
6) โดยกำรจดัท ำสญัญำประกนัภยั 
7) สญัญำมอบสทิธใินเงนิฝำกเป็นหลกัประกนัธุรกจิ 

        
2  75.0  135.0 เพื่อใชใ้นโครงกำรก่อสรำ้งโรงงำนผลติกระแสไฟฟ้ำ 

ต ำบลตำนี อ ำเภอปรำสำท จงัหวดัสุรนิทร์  
540.0 MLR ถงึ MLR ลบรอ้ยละ 1.00 ต่อปี

ต่อมำมกีำรแก้ไขสญัญำสนิเชื่อครัง้ที ่8 
โดยก ำหนดอตัรำดอกเบี้ยใหม่  
ซึง่มเีงื่อนไขว่ำ 
1) 2 ปี นับจำกวันลงนำมแต่งตัง้ 
Underwriter ใ น ก ำ ร  IPO ข อ ง
บรษิทัฯ : MLR ลบรอ้ยละ 2.50 ต่อปี 
2) หลงัจำก 2 ปี: MLR ลบร้อยละ 
1.75 ต่อปี 

สญัญำลงวนัที ่11 ตุลำคม พ.ศ. 2554 ช ำระดอกเบี้ย
เป็นรำยเดอืน โดยเริม่ช ำระครัง้แรกตัง้แต่เดือนถัด 
จำกเดือนที่ผู้กู้ เบิกเ งินกู้ตำมสัญญำครั ้งแรก  
และสัญญำเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ลงวันที่ 28 มีนำคม 
พ.ศ. 2556 ช ำระคืนเงินต้นเป็นรำยงวด 3 เดือน 
โดยมีก ำหนดช ำระคืนเงินต้นตัง้แต่เดือนมีนำคม 
พ.ศ. 2556 ถงึเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2565 
 

สัญญำเพิ่ม เติมครั ้งที่  4 ลงวันที่  22 เมษำยน  
พ.ศ. 2558 ช ำระคืนเงินต้นเป็นรำยเดือน โดยมี
ก ำหนดเริ่มช ำระคืนเงินต้นตัง้แต่เดือนเมษำยน  
พ.ศ 2558 ถงึเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2565 
 

 

รวม  174.1  294.1      
  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร ์จ ำกดั  
 

สญัญำ เงินกู้ยืมคงเหลือ      
เงินกู้  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 วตัถปุระสงคข์องเงินกู้ วงเงินสินเช่ือ อตัรำดอกเบี้ย ระยะเวลำช ำระคืน หลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั 

รำยกำรท่ี  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)    
        

1 ก)  196.4 
 

 253.4 
 

เพื่อใชจ้่ำยคนืเงนิกู ้และดอกเบี้ยทีกู่ม้ำเพื่อใชใ้น
โครงกำรก่อสรำ้งโรงงำนผลติกระแสไฟฟ้ำ  
อ ำเภอศรเีชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคำย 

 480.0 MLR ลบ ร้อยละ 1.00 ต่อปี ต่อมำ
มกีำรแก้ไขสญัญำสนิเชื่อครัง้ที่ 4 โดย
ก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่  ซึ่งมี
เงื่อนไขว่ำ 
1) 2 ปี นับจำกวันลงนำมแต่งตัง้ 
Underwriter ใ น ก ำ ร  IPO ข อ ง
บรษิทัฯ : MLR ลบรอ้ยละ 2.50 ต่อปี 
2) หลงัจำก 2 ปี: MLR ลบร้อยละ 
1.75 ต่อปี 
 

สญัญำลงวนัที่ 15 มกรำคม พ.ศ. 2558 ช ำระดอกเบี้ย
เป็นรำยเดอืน โดยเริม่ช ำระครัง้แรกตัง้แต่เดอืนที่ผู้กู้
เบิกเงินกู้ตำมสญัญำครัง้แรก ช ำระคืนเงินต้นเป็น 
รำยงวดทัง้สิน้ 120 งวด โดยมกี ำหนดช ำระคนืเงินต้น
ตัง้แต่เดือนมกรำคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธนัวำคม  
พ.ศ. 2567 
 

สญัญำเงนิกูร้ำยกำรที ่1ก) และ 1ข) มหีลกัทรพัย ์
ค ้ำประกนั : 
1)  โดยทีด่นิ อำคำรและเครื่องจกัรของบรษิทั (หมำยเหตุ 19) 
2)  โดยจ ำน ำหุน้สำมญัทัง้หมดของบรษิทั (หมำยเหตุ 17) 
3)  โดยสญัญำโอนสทิธติำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 
4)  โดยหนังสอืมอบอ ำนำจรบัเงนิตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 
5)  โดยกำรโอนสิทธิตำมสญัญำเกี่ยวกับโครงกำรภำยใต้

สญัญำซื้อขำยและตดิตัง้เครื่องจกัรโครงกำรโรงไฟฟ้ำ 
6)  โดยสญัญำโอนสทิธติำมสญัญำประกนัภยั 
7)  โดยสัญญำค ้ำประกันโดยกรรมกำรบริษัทและ

กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัคอืบรษิทั ชยัโย เอเอ จ ำกดั 
อย่ำงไรก็ตำม มีหนังสือลงวนัที่ 11 เมษำยน พ.ศ. 2561 
ปลดภำระค ้ำประกนัโดยกรรมกำรบรษิทัและกิจกำร 
ทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงักล่ำวแลว้ 

8)  โดยโอนสิทธิและจ ำน ำในบัญชีเงินฝำกของบริษัท 
 (หมำยเหตุ 12) 

9)  โดยจ ำน ำตรำสำรกำรลงทุนของบรษิทั (ถำ้ม)ี 
10) สญัญำมอบสทิธใินเงนิฝำกเป็นหลกัประกนัธุรกจิ 
 
 

 
1 ข) 

 
 279.6 

 

 
 341.1 
 

 
เพื่อใชใ้นโครงกำรก่อสรำ้งโรงงำนผลติกระแสไฟฟ้ำ 
อ ำเภอสรินิธร จงัหวดัอุบลรำชธำนี 

 
 545.0 

 
MLR ลบ ร้อยละ 1.00 ต่อปี ต่อมำ
มกีำรแก้ไขสญัญำสนิเชื่อครัง้ที่ 4 โดย
ก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ ซึ่งมี
เงื่อนไขว่ำ 
1) 2 ปี นับจำกวันลงนำมแต่งตั ้ง 
Underwriter ในกำร IPO ของบรษิทัฯ : 
MLR ลบรอ้ยละ 2.50 ต่อปี 
2) หลังจำก 2 ปี : MLR ลบร้อยละ 

1.75 ต่อปี 

 
สญัญำลงวนัที่ 15 มกรำคม พ.ศ. 2558 ช ำระดอกเบี้ย
เป็นรำยเดอืน โดยเริม่ช ำระครัง้แรกตัง้แต่เดอืนที่ผู้กู้
เบิกเงินกู้ตำมสัญญำครัง้แรก ช ำระคืนเงินต้นเป็น 
รำยงวดทัง้สิ้น 120 งวด โดยมกี ำหนดช ำระคนืเงนิตน้
ตัง้แต่เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2558 โดยทัง้นี้ ต้อง 
ช ำระเงินกู้ทัง้หมดที่เบิกใช้ภำยในเดือนสิงหำคม 
พ.ศ. 2568 
 

  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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สญัญำ เงินกู้ยืมคงเหลือ      
เงินกู้  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 วตัถปุระสงคข์องเงินกู้ วงเงินสินเช่ือ อตัรำดอกเบี้ย ระยะเวลำช ำระคืน หลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั 

รำยกำรท่ี  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)    
        
2  268.7  358.1 เพื่อใชใ้นโครงกำรก่อสรำ้งโรงงำนผลติ

กระแสไฟฟ้ำโครงกำรบรหิำรจดักำรและก ำจดั
ขยะมลูฝอยดว้ยวธิกีำรแปรรูปขยะมลูฝอยเป็น
พลงังำนไฟฟ้ำ ต ำบลโนนท่อน อ ำเภอเมอืง 
จงัหวดัขอนแก่น 

 615.0 MLR ลบ รอ้ยละ 1.00 ต่อปี ต่อมำมี
กำรแก้ไขสญัญำสนิเชื่อครัง้ที่ 2 โดย
ก ำหนดอตัรำดอกเบี้ยใหม่  
ซึง่มเีงื่อนไขว่ำ 
1) 2 ปี นับจำกวนัลงนำมแต่งตัง้ 
Underwriter ในกำร IPO ของบรษิทัฯ 
: MLR ลบร้อยละ 2.50 ต่อปี 
2) หลงัจำก 2 ปี: MLR ลบรอ้ยละ 
1.75 ต่อปี 
 

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

สญัญำเงนิกูร้ำยกำรที ่2 มหีลกัทรพัยค์ ้ำประกนั : 
1) โดยเครื่องจกัรและอุปกรณ์ของบรษิทั (หมำยเหตุ 19) 
2) โดยจ ำน ำหุน้สำมญัทัง้หมดของบรษิทั (หมำยเหตุ 17) 
3) โดยสญัญำโอนสทิธติำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 
4) โดยหนังสอืมอบอ ำนำจรบัเงนิตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 
5) โดยกำรโอนสทิธกิำรเช่ำภำยใตส้ญัญำเช่ำอำคำรและ 
     สิง่ก่อสรำ้ง สญัญำเช่ำทีด่นิ และสทิธภิำยใตส้ญัญำ 
     จำ้งเหมำก่อสรำ้งโครงกำรบรหิำรจดักำรและก ำจดัขยะ   
     มลูฝอย และสญัญำซื้อขำยและตดิตัง้เครื่องจกัรของ 
     โครงกำร และสญัญำเกีย่วกบัโครงกำร 
6) โดยสญัญำโอนสทิธติำมสญัญำประกนัภยั 
7) โดยสญัญำค ้ำประกนัโดยกรรมกำรและและกจิกำรที ่
     เกีย่วขอ้งกนัคอื บรษิทั ชยัโย เอเอ จ ำกดั และบรษิทั  
     โกลบัล วู้ดชิพ เทรดดิ้ง จ ำกัด อย่ำงไรก็ตำม มีหนังสือ 

ลงวันที่ 11 เมษำยน พ.ศ. 2561 ปลดภำระค ้ำประกันโดย
กรรมกำรบรษิทัและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงักล่ำวแลว้ 

8) โดยโอนสทิธแิละจ ำน ำในบญัชเีงนิฝำกของบรษิทั  
 (หมำยเหตุ 12) 
9) โดยจ ำน ำตรำสำรกำรลงทุนของบรษิทั (ถำ้ม)ี 
10) โดยสญัญำใหก้ำรสนับสนุนกำรเงนิจำก บรษิทั แอ๊ดวำนซ์  
      อะโกร เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี  
      เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั และบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี  
      เพำเวอร ์จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั เอเชยี คลนี  
      เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (หมำยเหตุ 44.2) 
11) สญัญำมอบสทิธใินเงนิฝำกเป็นหลกัประกนัธุรกจิ 

       

        

 
  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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สญัญำ เงินกู้ยืมคงเหลือ      
เงินกู้  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 วตัถปุระสงคข์องเงินกู้ วงเงินสินเช่ือ อตัรำดอกเบี้ย ระยะเวลำช ำระคืน หลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั 

รำยกำรท่ี  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)    
        

3 ก)  605.9      - เพื่อใชใ้นโครงกำรก่อสรำ้งโรงงำนผลติกระแสไฟฟ้ำ
โครงกำรบริหำรจดักำรและก ำจดัขยะมูลฝอยด้วย
วิธีกำรแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงำนไฟฟ้ำ 
ต ำบลไสไทย อ ำเภอเมอืง จงัหวดักระบี่ 

 706.0 MLR ลบร้อยละ 2.50 ต่อ ปี   
นับจำกวันที่  11 กันยำยน  
พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นวันเบิกใช้
เงนิกูค้รัง้แรก เป็นตน้ไป จนถงึ
และรวมวันครบก ำหนด 1 ปี  
นับจำกวันที่  28 ธันวำคม  
พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นวนัเริ่มขำย
ไฟฟ้ำเชงิพำณิชย ์หลงัจำกนัน้
ใช้อัตรำดอกเบี้ ย  MLR ลบ 
รอ้ยละ 1.25 ต่อปี 

 

สญัญำลงวนัที่ 2 มถุินำยน พ.ศ. 2563 ช ำระดอกเบี้ย
เป็นรำยเดอืน โดยเริม่ช ำระครัง้แรกตัง้แต่เดอืนที่เบิก
เงนิกู้ตำมสญัญำครัง้แรก ช ำระคนืเงนิต้นเป็นรำยงวด
ทัง้สิ้น 115 งวด โดยมีก ำหนดช ำระคืนเงินต้นตัง้แต่
เดอืนที ่6 นับจำกวนัทีเ่ริม่ขำยไฟฟ้ำเชงิพำณิชย ์หรอื
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 แล้วแต่เหตุกำรณ์ใดจะเกิด
ก่อน โดยทัง้นี้ต้องช ำระเงนิกู้ทัง้หมดภำยใน 10 ปีนับ
จำกวนัที่เริม่ขำยไฟฟ้ำเชงิพำณิชย์ หรอืภำยใน 11 ปี 
5 เดอืนนับจำกวนัลงนำมสญัญำ แล้วแต่เหตุกำรณ์ใด
จะเกดิก่อน 

สัญญำเงินกู้รำยกำรที่ 3 ก) และ 3 ข) มีหลักทรัพย์ค ้ำ
ประกนั : 

1) โดยเครื่องจกัรและอุปกรณ์ของบรษิทั (หมำยเหตุ 19) 
2) โดยจ ำน ำหุน้สำมญัทัง้หมดของบรษิทั (หมำยเหตุ 17) 
3) โดยสญัญำโอนสทิธติำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 
4) โดยหนังสือมอบอ ำนำจรับเงินตำมสัญญำซื้อขำย

ไฟฟ้ำ 
5) โดยกำรโอนสิทธกิำรเช่ำภำยใต้สญัญำเช่ำอำคำรและ

สิ่งก่อสร้ำง สญัญำเช่ำที่ดิน และสิทธิภำยใต้สัญญำ
จำ้งเหมำก่อสรำ้งโครงกำรบรหิำรจดักำรและก ำจดัขยะ
มูลฝอย และสญัญำซื้อขำยและติดตัง้เครื่องจกัรของ
โครงกำร และสญัญำเกีย่วกบัโครงกำร 

6) โดยสญัญำโอนสทิธติำมสญัญำประกนัภยั 
7) โดยสัญญำค ้ำประกันโดยกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันคือ

บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัท
ใหญ่ 

8) โดยโอนสิทธิและจ ำน ำในบัญชีเงินฝำกของบริษัท 
(หมำยเหตุ 12) 

9) โดยจ ำน ำตรำสำรกำรลงทุนของบรษิทั (ถำ้ม)ี 
10) โดยสญัญำให้กำรสนับสนุนกำรเงนิจำก บรษิทั เอเชยี 

คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัใหญ่  
(หมำยเหตุ 25.2) 

11) โดยสญัญำมอบสทิธใินเงนิฝำกเป็นหลกัประกนัธุรกจิ 
12) โดยสญัญำโอนสทิธติำมสญัญำกู้ยืมเงนิด้อยสิทธิและ

สญัญำจ ำน ำตัว๋สญัญำใชเ้งนิ 

 
3 ข) 

 
 
 
 

 
 18.3 

 
     - 

 
เพื่ อช ำระภำษีมู ลค่ ำ เพิ่มโครงกำรก่ อสร้ ำ ง
โรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำโครงกำรบริหำรจัดกำร
และก ำจัดขยะมูลฝอยเ ป็นพลังง ำน ไฟ ฟ้ำ  
ต ำบลไสไทย อ ำเภอเมอืง จงัหวดักระบี ่

 
 23.4 

 
MLR ลบ ร้ อ ยล ะ  2.50 ต่ อ ปี   
นั บ จ ำกวันที่  11 กันย ำยน  
พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นวันเบิกใช้
เงนิกูค้รัง้แรก เป็นตน้ไป 

 
สญัญำลงวนัที่ 2 มถุินำยน พ.ศ. 2563 ช ำระดอกเบี้ย
เป็นรำยเดอืน โดยเริม่ช ำระครัง้แรกตัง้แต่เดอืนที่ผู้กู้
เบกิเงนิกู้ตำมสญัญำครัง้แรก ช ำระคนืเงนิต้นภำยใน
ระยะเวลำ 2 ปีนับจำกวนัที่เริม่ขำยไฟฟ้ำเชงิพำณิชย์ 
หรอืภำยในระยะเวลำ 3 ปี 5 เดอืนนับจำกวนัลงนำม
สญัญำ แลว้แต่เหตุกำรณ์ใดจะเกดิก่อน 

รวม  1,368.9  952.6      

 
  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ อะโกร เอเชีย จ ำกดั 
 

สญัญำ เงินกู้ยืมคงเหลือ      
เงินกู้  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 วตัถปุระสงคข์องเงินกู้ วงเงินสินเช่ือ อตัรำดอกเบี้ย ระยะเวลำช ำระคืน หลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั 

รำยกำรท่ี  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)    
        

1  1,050.0  388.7 เพื่อใชใ้นโครงกำรก่อสรำ้งโรงงำนผลติ
กระแสไฟฟ้ำ ต ำบลเกำะขนุน อ ำเภอ 
พนมสำรคำม จงัหวดัฉะเชงิเทรำ 
 
ต่อมำได้ท ำสญัญำแก้ไขสญัญำสนิเชื่อ 
ฉบับลงวันที่  17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2563 ระบุให้วงเงินกู้ยืมของบริษัทฯ
แบ่งเพิม่อกี 2 วงเงนิ ดงันี้ 
1) Tranche D เพื่อใช้ช ำระคืนเงินกู้
ให้แก่บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ 
จ ำกัด  โดยจะมีผลตั ้ง แ ต่วันที่  17 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 จนถึงเดือน
ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
2) Tranche E เพื่อใช้ช ำระคืนเงินกู้
ของวงเงิน Tranche D โดยจะมีผล
ตัง้แต่เดอืนมกรำคม พ.ศ. 2565 จนถงึ
เดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2576 

 2,940.0 MLR ลบร้อยละ 0.50 ถึง 1.00 ต่อปี  
ต่อมำไดร้บัหนังสอืผ่อนผนั เลขที ่AAA-
FA012/2019 ลงวันที่  1 กรกฏำคม  
พ.ศ. 2562 ก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ 
โดยมเีงื่อนไขว่ำ 
1) 2 ปี  นั บจำกวันลงนำมแ ต่งตั ้ง
Underwriter ในกำร IPO ของบริษัทฯ : 
MLR ลบรอ้ยละ 2.00 ต่อปี 
2) หลงัจำก 2 ปี: MLR ลบร้อยละ 1.50 
ต่อปี 
 

ต่อมำมีกำรแก้ไขสัญญำสินเชื่อฉบับลง
วันที่ 17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยมี
ก ำหนดอตัรำดอกเบี้ยดงันี้ 
1) วงเงิน Tranche D มีอัตรำดอกเบี้ย 
MLR ลบรอ้ยละ 2.50 
2) วงเงิน Tranche E มีอัตรำดอกเบี้ย 
MLR ลบรอ้ยละ 2.50 ตัง้แต่เดอืนมกรำคม 
พ .ศ .  2565 จนถึ ง เ ดื อ นธั น ว ำค ม  
พ.ศ. 2566 หลงัจำกนัน้ใช้อัตรำดอกเบี้ย 
MLR ลบรอ้ยละ 1.50 ตลอดอำยุสญัญำ 

สญัญำลงวนัที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2558 ช ำระดอกเบี้ยเป็นรำยเดือน 
โดยเริ่มช ำระครัง้แรกตัง้แต่ 6 เดือนถัดจำกวนัที่ผลิตกระแสไฟฟ้ำ
จ ำหน่ำยครัง้แรก โดยมกี ำหนดช ำระคนืเงนิตน้ครัง้แรกไม่เกนิวนัที่  
30 มถุินำยน พ.ศ. 2560 
 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชีย จ ำกัด ครัง้ที่ 
10/2562 เมื่อวนัที่ 12 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มีมติอนุมตัิให้ช ำระคนืเงนิ
กูย้มืก่อนก ำหนดใหแ้ก่ สถำบนักำรเงนิแห่งหนึ่งตำมสญัญำสนิเชื่อ ฉบบั
ลงวนัที ่3 เมษำยน พ.ศ.2558 โดยกำรน ำเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรกูย้มืจำกบรษิทั 
เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ำกัด มำช ำระเงินกู้ยืมดงักล่ำว ทัง้นี้ภำยใต้
เงื่อนไขว่ำ บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั จะตอ้งเขำ้แกไ้ขสญัญำ
สนิเชื่อกบัสถำบนักำรเงนิผู้ให้สนิเชื่อฉบบัเดมิเพื่อให้กลุ่มบรษิทัฯไม่มี
ควำมเสี่ยง เกี่ยวกบัควำมพร้อมของแหล่งเงนิทุนที่จะน ำมำใช้ลงทุนใน
โครงกำรใหม่ตำมวตัถุประสงค์กำรใช้เงนิจำกกำรขำยหุ้นเพิม่ทุนทีเ่สนอ
ขำยใหก้บัประชำชนทัว่ไปครัง้แรกของบรษิทัฯ โดยเมื่อวนัที ่26 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั ได้จ่ำยช ำระเงนิกูย้มื
ระยะยำวตำมสัญญำข้ำงต้นก่อนครบก ำหนดบำงส่วนเป็นจ ำนวน  
2,240 ล้ำนบำท และเมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2563 บริษัท แอ๊ด
วำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั ได้เขำ้ท ำสญัญำแก้ไขสญัญำสนิเชื่อฉบบัลง
วนัที่3 เมษำยน พ.ศ.2558 ขำ้งต้น พร้อมช ำระคนืเงนิกู้ยมืระยะยำวส่วน
ทีเ่หลอืทัง้จ ำนวน 
 

จำกสญัญำแก้ไขสญัญำสินเชื่อ ฉบับลงวนัที่ 17 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 
2563 บรษิทัต้องช ำระเงนิกู้ Tranche D ที่เบกิใช้ให้เหลอืเท่ำวงเงิน
กู้ Tranche E ภำยในเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2564 และจะต้องเบกิเงิน
กู้ยืม Tranche E ออกมำเป็นจ ำนวน 2,337 ล้ำนบำทในวันที่ 1 
มกรำคม พ.ศ. 2565 โดยจะช ำระคนืเงนิต้นเป็นรำยงวดทัง้สิ้น 144 
งวด โดยมกี ำหนดช ำระคืนเงินต้นตัง้แต่เดือนมกรำคม พ.ศ. 2565 
ถงึเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2576 

สญัญำเงนิกูร้ำยกำรที ่1 และ 2 มหีลกัทรพัยค์ ้ำประกนั : 
1) โดยทีด่นิ อำคำรและเครื่องจกัรของบรษิทั 
  (หมำยเหตุ 19) 
2) โดยสญัญำค ้ำประกันโดยกรรมกำรบริษัทและกิจกำรที่

เกีย่วขอ้งกนัคอื บรษิทั ชยัโย เอเอ จ ำกดั 
 อย่ำงไรก็ตำม มหีนังสอืลงวนัที่ 11 เมษำยน พ.ศ. 2561 

ปลดภำระค ้ำประกันโดยกรรมกำรบริษัทและกิจกำรที่
เกีย่วขอ้งกนัดงักล่ำวแล้ว 

3) โดยกำรโอนสิทธิตำมสัญญำ EPC, O&M, สัญญำเช่ำ, 
สญัญำซื้อขำยก๊ำซ, สญัญำซื้อขำยกบักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต
แห่งประเทศไทย 

4) โดยหุน้จดทะเบยีนทัง้หมดของบรษิทั (หมำยเหตุ 17) 
5) โดยสมุดบญัชคีู่ฝำกเงนิของบรษิทั (หมำยเหตุ 12) 
6) โดยกำรโอนสิทธิเรียกร้องต่อบุคคลภำยนอกทัง้หมด

ใหแ้ก่สถำบนักำรเงนิ 
7) โดยกำรจดัท ำสญัญำประกนัภยั 
 

รวม  1,050.0  388.7      
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ เอเชีย เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั 
 

สญัญำ เงินกู้ยืมคงเหลือ      
เงินกู้  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 วตัถปุระสงคข์องเงินกู้ วงเงินสินเช่ือ อตัรำดอกเบี้ย ระยะเวลำช ำระคืน หลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั 

รำยกำรท่ี  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)    
        

1 ก)  156.0  188.8 
 

เพื่อ Refinance จำกแหล่งเงนิกูเ้ดมิ  358.5 MLR ลบ ร้อยละ 1.00 ต่อปี ต่อมำ
มีกำรแก้ไขสัญญำสินเชื่อครัง้ที่ 5 
โดยก ำหนดอตัรำดอกเบี้ยใหม่  
ซึง่มเีงื่อนไขว่ำ  
1) 2 ปี นับจำกวันลงนำมแต่งตัง้ 
Underwriter ใ น ก ำ ร  IPO ข อ ง
บรษิทัฯ : MLR ลบรอ้ยละ 2.50 ต่อปี  
2) หลงัจำก 2 ปี: MLR ลบร้อยละ 
1.75 ต่อปี 
 

สญัญำลงวนัที่ 25 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2558 ช ำระดอกเบี้ย
เป็นรำยเดือน โดยเริ่มช ำระครัง้แรกตัง้แต่เดือน 
ที่เบกิเงนิกู้ตำมสญัญำครัง้แรก ช ำระคนืเงนิต้นเป็น
รำยเดือนรวม 120 งวด เริ่มตัง้แต่เดือนมีนำคม  
พ.ศ. 2558 ถงึเดอืนกุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2568 
 

สญัญำเงนิกูร้ำยกำรที ่1 ก) และ 1 ข) มหีลกัทรพัยค์ ้ำประกนั : 
1) โดยที่ดนิ อำคำรและเครื่องจกัรของบรษิัท (หมำยเหตุ 

19 และ 20) 
2) โดยจ ำน ำหุน้สำมญัทัง้หมดของบรษิทั (หมำยเหตุ 17) 
3) โดยสญัญำโอนสทิธติำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 
4) โดยหนังสือมอบอ ำนำจรับเงินตำมสัญญำซื้อขำย

ไฟฟ้ำ 
5) โดยกำรโอนสทิธติำมสญัญำเกี่ยวกบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำ

อ ำเภอน ้ำพอง จงัหวดัขอนแก่น 
6) โดยสญัญำโอนสทิธติำมสญัญำประกนัภยั 
7) โดยสัญญำค ้ำประกันโดยกรรมกำรบริษัทและ

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

พ.ศ. 2561 ปลดภำระค ้ำประกนัโดยกรรมกำรบรษิทั
และกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงักล่ำวแลว้ 

8) โดยโอนสิทธิและจ ำน ำในบัญชีเงินฝำกของบริษทั 
(หมำยเหตุ 12) 

9) โดยจ ำน ำตรำสำรกำรลงทุนของบรษิทั (ถำ้ม)ี 
10) สญัญำมอบสทิธใินเงนิฝำกเป็นหลกัประกนัธุรกจิ 
 

 
1 ข) 

 
 35.9 

 
 43.5 
 

 
เพื่อช ำระดอกเบี้ย ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย 
ที่เกิดจำก Refinance และเพื่อให้กู้ยืมแก่บรษิทั 
เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั เพื่อใหก้ำรสนับสนุน
ทำงกำรเงนิในกำรพฒันำโครงกำรอื่นๆ 

 
 82.5 

  

รวม  191.9  232.3      
  3,689.5  2,818.2      

 
กลุ่มกิจกำรอยู่ภำยใต้ข้อก ำหนดของสัญญำเงินกู้ยืมซึ่งก ำหนดให้แต่ละบริษัทต้องน ำที่ดิน อำคำรและเครื่องจักรไปจดจ ำน ำและจ ำนองเ ป็นหลักประกันกำรกู้ยืม กำรกันเงินส ำรองตำมเงินฝำกสถำบันกำรเงิน 
ทีต่ดิภำระค ้ำประกนัเพื่อกำรช ำระคนืเงนิต้นและจ่ำยดอกเบี้ยโดยเงนิส ำรองดงักล่ำวกนัจำกรำยไดค้่ำขำยไฟฟ้ำ (หมำยเหตุ 12) รวมถงึกำรโอนสทิธใินสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำและกรมธรรม์ประกนัภยัใหก้บัสถำบนักำรเงนิ นอกจำกนี้ 
กลุ่มกจิกำรสำมำรถปฏบิตัติำมเงื่อนไข ไดแ้ก่ กำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงนิ สดัส่วนกำรถอืหุน้และเงื่อนไขอื่นๆ ภำยใตส้ญัญำเงนิกูย้มืกบัสถำบนักำรเงนิไดค้รบถ้วน 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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เงนิกูย้มืระยะยำวมรีำคำตำมบญัชแีละมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     
เงนิกูย้มืระยะยำว - รำคำตำมบญัช ี 3,657,157,322 2,767,499,681 -        -        
เงนิกูย้มืระยะยำว - มลูค่ำยุตธิรรม 3,531,678,844 2,686,782,611 -        -        
 
มูลค่ำยุติธรรมของเงนิกู้ยมืระยะยำวค ำนวณจำกกระแสเงินสดในอนำคตซึ่งคิดลดด้วยอตัรำดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืที่ฝ่ำยบริหำรคำดว่ำ  
กลุ่มบรษิทัจะต้องจ่ำย ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยเป็นอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงองิของธนำคำรพำณิชย์และจดัอยู่ในขอ้มูลระดบั 2 
ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม 
 
ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ของเงนิกูย้มืของกลุ่มกจิกำร ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     
เงนิกูย้มืทีม่อีตัรำดอกเบีย้ลอยตวั 3,689,453,028 2,818,176,171 -        -        
 
อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 
     
เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 3.02 ถงึ 4.05  3.87 ถงึ 4.42 -        -        
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วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ได้เบิกออกมำใช้ 
 

วงเงนิสนิเชื่อของกลุ่มกจิกำรทีย่งัไม่ไดเ้บกิออกมำใช ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     หนังสือ     หนังสือ 
 เงินเบิก    ค ำ้ประกนั เงินเบิก    ค ำ้ประกนั 
 เกินบญัชี ตัว๋สญัญำ หนังสือ วงเงินกู้ยืม และเงินกู้ยืม เกินบญัชี ตัว๋สญัญำ หนังสือ วงเงินกู้ยืม และเงินกู้ยืม 
 ธนำคำร ใช้เงิน ค ำ้ประกนั ระยะยำว ระยะสัน้ ธนำคำร ใช้เงิน ค ำ้ประกนั ระยะยำว ระยะสัน้ 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
           
อตัรำดอกเบี้ยลอยตวั           
   - ระยะเวลำเบกิถอน           
    ภำยใน 1 ปี -       -       -       -       3,262,987,335 -       -       -       -       158,451,722 
   - ระยะเวลำเบกิถอน           
    เกนิกว่ำ 1 ปี 50,000,000 254,547,575 20,035,131 1,536,881,243 -       49,999,988 222,447,575 19,058,084 -       -       
 50,000,000 254,547,575 20,035,131 1,536,881,243 3,262,987,335 49,999,988 222,447,575 19,058,084 -       158,451,722 

 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บรษิทัไม่มสีญัญำเงนิกูย้มืกบัสถำบนักำรเงนิ จงึไม่มวีงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิออกมำใช ้
 

31 หุ้นกู้ (สุทธิ) 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัหุน้กู ้(สุทธ)ิ ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

รำคำตำมบญัชตีน้ปี (สุทธ)ิ -       1,476,506,135 -       1,476,506,135 
กระแสเงนิสด:     
   ไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบก ำหนด -       (1,500,000,000) -       (1,500,000,000) 
กำรเปลีย่นแปลงรำยกำรทีม่ใิช่เงนิสด:     
   กำรตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ้่ำยทำงตรง     
      ในกำรออกหุน้กู ้ -       23,493,865 -       23,493,865 
      รำคำตำมบญัชปีลำยปี (สุทธ)ิ -       -       -       -       
หกั  ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (สุทธ)ิ -       -       -       -       
 -       -       -       -       
 

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

เมื่อวนัที ่12 มนีำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดร้บัหนังสอืจำกบรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะผูแ้ทนผู้ถอืหุ้น 
แจง้ว่ำหุน้กูด้งักล่ำวไดค้รบก ำหนดและไดม้กีำรไถ่ถอนเรยีบรอ้ยพรอ้มปลดภำระจ ำน ำทีม่อียู่ตำมสญัญำจ ำน ำหุน้แลว้ (หมำยเหตุ 44.2) 
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32 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
จ ำนวนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     
มลูค่ำปัจจุบนัภำระผกูพนัทีไ่ม่ไดจ้ดัใหม้กีองทุน 7,813,701 3,678,205 3,495,896 1,016,915 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำนในระหว่ำงปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     
ยอดคงเหลอืตน้ปี 3,678,205 3,869,889 1,016,915 537,505 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 867,670 833,259 54,571 39,693 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีตำมพระรำชบญัญตั ิ     
   คุม้ครองแรงงำนฉบบัแกไ้ข -       231,120 -       175,085 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 58,528 104,828 15,322 19,183 
 4,604,403 5,039,096 1,086,808 771,466 
     
กำรวดัมลูค่ำใหม่ของภำระผกูพนั     
   ผลประโยชน์พนักงำน     
   ผล(ก ำไร)/ขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลง     
      ขอ้สมมตทิำงประชำกรศำสตร์ 5,853,182 (5,761) 2,123,211 181 
   ผล(ก ำไร)/ขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลง     
      ขอ้สมมตทิำงกำรเงนิ 162,375 118,401 72,442 52,400 
   ผล(ก ำไร)/ขำดทุนทีเ่กดิจำกประสบกำรณ์ (2,806,259) (1,473,531) 213,435 192,868 
 3,209,298 (1,360,891) 2,409,088 245,449 
     
ยอดคงเหลอืปลำยปี 7,813,701 3,678,205 3,495,896 1,016,915 
 
เมื่อวนัที ่5 เมษำยน พ.ศ. 2562 พระรำชบญัญตัคิุม้ครองแรงงำนฉบบัแก้ไขได้ถูกประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ โดยจะมผีลบงัคบัใช้
เมื่อพน้ก ำหนด 30 วนันับแต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ กำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัไดแ้ก่กำรชดเชยส ำหรบัพนักงำนทีเ่กษยีณอำยุ
และมอีำยุงำนมำกกว่ำ 20 ปี จะเปลี่ยนจำกจ ำนวน 300 วนั ของอตัรำค่ำจำ้งสุดทำ้ยเป็น 400 วนั ของอตัรำค่ำจำ้งสุดท้ำย ผลกระทบ
ของกำรเปลี่ยนแปลงนี้ไดบ้นัทกึเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนบรกิำรในอดตีในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 
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ขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชส้ ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุเป็นดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
     
อตัรำคดิลด (รอ้ยละ)  1.36  1.18 ถงึ 2.15  1.36  1.43 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนทีค่ำดไว้ (รอ้ยละ)  5.91  2.16 ถงึ 5.76  5.91  5.76 
อตัรำกำรลำออกของพนักงำน (รอ้ยละ)  0.00 ถงึ 100.00   0.00 ถงึ 100.00   0.00 ถงึ 100.00   0.00 ถงึ 100.00 
 
กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวของข้อสมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ 
พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 
  ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำร 
  ผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้เน่ืองจำก 
 

 กำรเปล่ียนแปลง 
 ในข้อสมมติ 

 กำรเพ่ิมขึ้น 
 ของข้อสมมติ 
 บำท 

 กำรลดลง 
 ของข้อสมมติ 
 บำท 

    
อตัรำคดิลด  รอ้ยละ 0.50 (209,261) 223,800 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน  รอ้ยละ 0.50 201,329 (190,674) 
อตัรำกำรลำออกของพนักงำน  รอ้ยละ 0.50 (227,704) 142,090 

 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 
  ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำร 
  ผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้เน่ืองจำก 
 

 กำรเปล่ียนแปลง 
 ในข้อสมมติ 

 กำรเพ่ิมขึ้น 
 ของข้อสมมติ 
 บำท 

 กำรลดลง 
 ของข้อสมมติ 
 บำท 

    
อตัรำคดิลด  รอ้ยละ 0.50 (66,877) 70,384 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน  รอ้ยละ 0.50 65,118 (62,631) 
อตัรำกำรลำออกของพนักงำน  รอ้ยละ 0.50 (78,164) 82,711 
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กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นนี้อ้ำงองิจำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติใดข้อสมมติหนึ่งขณะที่ให้ข้อสมมตอิื่นคงที่ ในทำงปฏิบตัิ
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวยำกที่จะเกิดขึ้น และกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมตบิำงเรื่องอำจมคีวำมสมัพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวเิครำะห์
ควำมอ่อนไหวของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนที่มีต่อกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับกำรค ำนวณหนี้สนิ
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 
วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจำกปีก่อน 
 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งในหลำยๆ ดำ้นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ โดยควำมเสีย่งทีม่นีัยส ำคญัคอืกำรเปลี่ยนแปลง
ในอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริงของพนัธบัตรโดยอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริงของพนัธบัตรรฐับำลที่ลดลงจะท ำให้หนี้สินของโครงกำร 
เพิม่สงูขึน้ 
 
ระยะเวลำถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุของกลุ่มกจิกำรคอื 10 ปี (พ.ศ. 2562 : 2 ปี ถงึ 25 ปี) 
 
กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุที่ไม่มีกำรคิดลด ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ 
พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 

 
 ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ (บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
ครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 2,983,116 2,344,416 
ครบก ำหนดช ำระเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 3,952,469 2,215,591 
ครบก ำหนดช ำระเกนิ 5 ปี 4,074,576 1,066,642 
 11,010,161 5,626,649 
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33 ทุนเรือนหุ้น 
 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 

ทุนจดทะเบียน 
 

ทุนท่ีออกและช ำระเตม็มลูค่ำแลว้ 
ส่วนเกินมูลค่ำ 

หุ้นสำมญั 
 จ ำนวนหุ้น บำท จ ำนวนหุ้น บำท บำท 
      

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562  10,975,999,960 5,487,999,980 9,157,999,960 4,578,999,980 -        
เรยีกช ำระค่ำหุน้เพิม่ -        -        1,018,000,000 509,000,000 3,896,006,978 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  10,975,999,960 5,487,999,980 10,175,999,960 5,087,999,980 3,896,006,978 
      

เรยีกช ำระค่ำหุน้เพิม่ -        -        -        -        -        
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  10,975,999,960 5,487,999,980 10,175,999,960 5,087,999,980 3,896,006,978 

 
เมื่อวนัที่ 13 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 บรษิัทได้ด ำเนินกำรออกหุ้นเพิ่มทุนตำมมติที่ประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้นของบริษัทครัง้ที่ 1/2561  
โดยกำรออกหุ้นใหม่จ ำนวน 1,018,000,000 หุ้นในมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท โดยก ำหนดรำคำขำยหุ้นเพิม่ทุนที่เสนอขำยให้กับ
ประชำชนทัว่ไปครัง้แรกในรำคำหุ้นละ 4.40 บำท บรษิทัไดร้บัช ำระค่ำหุน้จ ำนวน 4,479,200,000 บำท โดยบนัทกึส่วนเกนิมูลค่ำหุน้ทีเ่กิดขึ้น
จ ำนวน 3,970,200,000 บำท และหกักลบกบัค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุน้จ ำนวน 74,193,022 บำท ในส่วนของเจำ้ของท ำใหส้่วนเกินมูลค่ำ
หุน้สำมญัเพิม่ขึน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิจ ำนวน 3,896,006,978 บำท บรษิทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบยีนเพิม่ทุนทีช่ ำระแล้วกบักระทรวงพำณิชย์ 
เมื่อวนัที ่8 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ส่วนเกนิมลูค่ำหุน้สำมญัทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิมจี ำนวน 3,896,006,978 บำท 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 หุ้นสำมญัจดทะเบียนที่ออกและช ำระแล้วเต็มมูลค่ำแล้ว จ ำนวน 10,175,999,960 หุ้น  
มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท  
 

34 เงินปันผลจ่ำย 
 
เมื่อวนัที่ 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 4/2563 ได้มมีติอนุมตัิกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำก
ก ำไรสะสมทีย่งัไม่จดัสรร ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 ในอตัรำหุน้ละ 0.03 บำท เป็นจ ำนวนเงนิรวม 305,279,807 บำท โดยไดจ้่ำย
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ในวนัที ่15 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 
 

35 ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั บรษิทัจะต้องจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 5 ของ
ก ำไรสุทธิประจ ำปีหกัด้วยเงนิขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำม)ี จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  
ซึง่ส ำรองตำมกฎหมำยนี้จะไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงนิปันผลได ้ทุนส ำรองตำมกฎหมำยตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมสำมญัประจ ำปีผูถ้อืหุน้ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ก ำไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรรในงบกำรเงนิรวมได้รวมทุนส ำรองตำมกฎหมำยของบรษิัทย่อย 8 แห่ง  
เป็นจ ำนวนเงนิรวม 515,014,269 บำท (วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562: บรษิทัย่อย 5 แห่ง เป็นจ ำนวนเงนิรวม 219,572,759 บำท) 
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36 รำยได้และต้นทุนจำกกำรขำยและบริกำร 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำ     
   - กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 2,771,252,491 2,526,502,154 -       -       
   - กจิกำรอื่น 8,821,113 4,802,843 -       -       
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 42 ค)) 28,586,518 23,521,649 -       -       
รำยไดจ้ำกกำรบรกิำรซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำ     
   - กจิกำรอื่น 47,807,753 -       -       -       
รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำอตัรำรบัซื้อไฟฟ้ำพเิศษ 152,874,824 170,328,709 -       -       
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรภำยใต้     
   สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ  1,394,899,070 1,628,017,072 -       -       
รำยไดค้่ำชดเชยกระแสไฟฟ้ำส่วนเพิม่ 128,622,547 129,177,290 -       -       
รำยไดจ้ำกกำรบรกิำรก ำจดัขยะ     
   - กจิกำรอื่น 40,263,551 37,361,345 -       -       
รำยไดจ้ำกกำรขำยไอน ้ำ      
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 42 ค)) 13,236,611 20,541,053 -       -       
รำยไดค้่ำบรหิำรจดักำร     
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 42 ค)) -       -       75,280,000 72,483,000 
 4,586,364,478 4,540,252,115 75,280,000 72,483,000 
 

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำตำมอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำพิเศษเป็นรำยได้ที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคของโครงกำร
ประกอบด้วย 1) โครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวลที่ไดท้ ำสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคในฐำนะผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็ก
มำก อำ้งองิตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบักจิกำรพลงังำน เรื่อง กำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน พ.ศ. 2559 โดยมอีตัรำรบัซื้อ
ไฟฟ้ำพเิศษ 0.30 บำทต่อหน่วย และจะสิ้นสุดในปีที่ 8 นับจำกวนัที่เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์ (COD) 2) โครงกำรโรงไฟฟ้ำจำก
เชื้อเพลงิขยะ จงัหวดักระบี่ ทีไ่ดท้ ำสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคในฐำนะผูผ้ลติไฟฟ้ำเอกชนรำยเลก็มำก อ้ำงองิตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบักจิกำรพลงังำน เรื่องกำรจดัหำไฟฟ้ำโครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 
พ.ศ. 2559 โดยมอีตัรำรบัซื้อไฟฟ้ำพเิศษ 0.70 บำทต่อหน่วยและจะสิน้สุดในปีที ่8 นับจำกวนัทีเ่ปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD) 
 

รำยไดค้่ำชดเชยกระแสไฟฟ้ำส่วนเพิม่เป็นรำยไดส้่วนเพิม่รำคำรบัซื้อไฟฟ้ำของโครงกำรโรงไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลงิขยะ จงัหวดัขอนแก่น 
ทีไ่ดท้ ำสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค ในฐำนะผูผ้ลติไฟฟ้ำเอกชนรำยเลก็มำก โดยไดร้บัส่วนเพิม่รำคำรบัซื้อไฟฟ้ำใน
อตัรำ 3.50 บำทต่อหน่วย เป็นระยะเวลำ 7 ปี นับจำกวนัทีเ่ปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD)  
 

ตน้ทุนขำยและบรกิำร 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ตน้ทุนขำย (1,929,054,149) (1,833,660,134) -       -       
ตน้ทุนบรกิำร (1,267,212,413) (1,491,040,418) (55,173,748) (55,615,848) 
 (3,196,266,562) (3,324,700,552) (55,173,748) (55,615,848) 
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37 รำยได้อ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
ดอกเบีย้รบั     
   - สถำบนักำรเงนิ 1,530,609 6,354,152 102,852 2,930,197 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 42 ค)) -       -       -       27,531 
รำยไดค้่ำเช่ำ      
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 42 ค)) 306,817 306,660 -       -       
รำยไดจ้ำกกำรขำยอะไหล่     
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 42 ค)) 496,701 -       -       -       
รำยไดจ้ำกกำรขำยเศษซำก 783,612 153,949 -       -       
ก ำไรจำกกำรขำยสนิทรพัยถ์ำวร 81,237 -       -       -       
ค่ำเคลมประกนัสุทธจิำกอำคำร เครื่องจกัรและ     
   อุปกรณ์เสยีหำย 171,947,538 23,949,976 -       -       
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนชัว่ครำว 298,648 1,128,221 -       -       
รำยไดอ้ื่นๆ 3,191,864 1,006,218 2,298,402 -       
 178,637,026 32,899,176 2,401,254 2,957,728 

 

ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยโดยอ้อมแห่งหนึ่งไดร้บัเงนิชดเชยจำกบรษิทัประกนัภยัทัง้หมด  171.95 
ล้ำนบำท โดยเป็นค่ำสินไหมทดแทนจำกกรณีที่เกิดเหตุควำมเสียหำยของเครื่องจกัรโรงไฟฟ้ำในช่วงที่มีกำรทดสอบกำรเดินเครื่องจักร 
(Commissioning & Test Run) ในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งบรษิทัย่อยโดยอ้อมไดด้ ำเนินกำรซ่อมแซมใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกตแิล้ว 
 

38 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

ค่ำใชจ้่ำยทีส่ ำคญัส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ถูกจดัประเภทตำมลกัษณะดงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

วตัถุดบิเชือ้เพลงิและวสัดุสิ้นเปลอืงใชไ้ป (2,084,668,904) (2,211,493,779) -       -       
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ (541,390,434) (527,126,795) (3,936,708) (618,763) 
ค่ำใชจ้่ำยเกี่ยวกบัพนักงำน (350,291,473) (351,189,446) (54,579,679) (55,341,467) 
ค่ำวศิวกรและซื้อบรกิำรต่ำงๆ (188,590,986) (220,335,222) (17,222,811) (9,069,738) 
ค่ำเช่ำ ค่ำไฟฟ้ำและค่ำสำธำรณูปโภค (45,701,920) (47,701,559) (5,824,939) (10,066,569) 
ค่ำใชจ้่ำยเพื่อกำรบรหิำร (65,896,807) (60,855,207) -       -       
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำโรงไฟฟ้ำ (166,887,898) (149,997,582) (58,654) -       
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยถ์ำวร (14,428,816) (13,585,774) -       -       
กลบัรำยกำร(ขำดทุน)จำกกำรดอ้ยค่ำของ     
   สนิทรพัยถ์ำวร 804,388 16,177,850 -       -       
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39 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     
ดอกเบีย้จ่ำยหุน้กู้ -       (95,665,755) -       (95,665,755) 
ดอกเบีย้จ่ำยเงนิกูย้มื     
   - สถำบนักำรเงนิ (93,955,147) (281,603,650) -       -       
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 42 ค)) -       -       -       (1,657,164) 
ดอกเบีย้จ่ำยหนี้สนิภำยใตส้ญัญำเช่ำ (882,632) (25,461) (73,274) -       
ตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ้่ำยทำงตรงหุน้กู้รอตดัจ่ำย -       (23,493,865) -       (23,493,865) 
ค่ำธรรมเนียมผูกพนัวงเงนิกู้ (4,192,548) -       -       -       
ตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ้่ำยทำงตรงในกำรกูย้มืรอตดัจ่ำย (7,289,431) (11,781,959) -       -       
 (106,319,758) (412,570,690) (73,274) (120,816,784) 
 

40 รำยได้(ค่ำใช้จ่ำย)ภำษีเงินได้ 
 
รำยกำรกระทบยอดภำษเีงนิไดส้ ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั (24,578,729) (3,982,658) -       -       
ตดัจ ำหน่ำยภำษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่ำย (66,752) (4,564,268) -       (2,349,495) 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(หมำยเหตุ 23) (17,960,356) 11,459,935 13,978 4,745,565 
 (42,605,837) 2,913,009 13,978 2,396,070 
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ภำษเีงนิไดส้ ำหรบัก ำไรก่อนหกัภำษีของกลุ่มกจิกำรและบรษิทัมยีอดจ ำนวนเงนิทีแ่ตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชคีูณกบัอตัรำภำษี
ของประเทศทีบ่รษิทัใหญ่ตัง้อยู่ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษทีำงบญัช ี 1,550,246,569 812,392,678 655,517,995 (126,672,838) 
     
ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษีรอ้ยละ 20      
   (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 20) (310,049,314) (162,478,536) (131,103,599) 25,334,568 
ผลกระทบทำงภำษสี ำหรบั:     
   ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถหกัทำงภำษไีด ้ (4,189,965) (6,290,828) (337,963) (2,989) 
   ค่ำใชจ้่ำยทีส่ำมำรถหกัทำงภำษีได ้ -       -       -       14,800,509 
   รำยไดท้ีไ่ดร้บักำรยกเวน้ภำษ ี -       -       134,207,000 -       
   ค่ำใชจ้่ำยทีส่ำมำรถหกัทำงภำษไีดเ้พิม่ขึน้ 30,119,391 25,101,953 -       -       
   ก ำไรทีไ่ดร้บัยกเวน้ภำษเีงนิไดต้ำมสทิธ ิ     
      พเิศษทีไ่ดร้บัจำกกำรส่งเสรมิกำรลงทุน 220,222,651 192,538,565 -       -       
   กำรใชข้ำดทุนทำงภำษใีนงวดก่อน     
      ซึง่ยงัไม่ไดร้บัรูเ้ป็นสนิทรพัย์     
      ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 11,871,306 3,456,818 -       -       
   ผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็น     
      ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (396,660) 2,460,811 -       -       
   ขำดทุนทำงภำษใีนงวดปัจจุบนัของบรษิทัย่อยหลงั 
      กำรซื้อธุรกจิ 7,240,213 -       -       -       
   กำรใชข้ำดทุนระหว่ำงปีของบรษิทัย่อยหลงักำรซื้อธุรกจิ 8,427,584 -       -       -       
   ขำดทุนทำงภำษใีนงวดปัจจุบนัทีไ่ม่ไดร้บัรู ้     
      เป็นสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (5,784,291) (47,311,506) (2,751,460) (35,386,523) 
   ตดัจ ำหน่ำยภำษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่ำย (66,752) (4,564,268) -       (2,349,495) 
 (42,605,837) 2,913,009 13,978 2,396,070 
 
อตัรำภำษเีงนิไดถ้วัเฉลี่ยทีใ่ชส้ ำหรบักลุ่มกจิกำรและบรษิทั คอือตัรำรอ้ยละ 0.3 และรอ้ยละ 0.0 ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 0.4 และ
รอ้ยละ 0.0 ตำมล ำดบั) 
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41 ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน 
 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมญัของบริษัทใหญ่ด้วยจ ำนวน 
หุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     
ก ำไร(ขำดทุน)ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้     
   ของบรษิทัใหญ่ (บำท) 1,507,640,732 815,305,687 655,531,973 (124,276,768) 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก     
   ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 10,175,999,960 9,308,608,179 10,175,999,960 9,308,608,179 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขัน้พื้นฐำน (บำทต่อหุน้)  0.15  0.09  0.06 (0.01) 
 
บรษิทัไม่มกีำรออกหุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดในระหว่ำงทีน่ ำเสนอรำยงำน ดงันัน้จงึไม่มกีำรน ำเสนอก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ปรบัลด 
 

42 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บุคคลและกจิกำรทีม่คีวำมสมัพนัธ์กบับรษิทัไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อมโดยทีบุ่คคลหรอืกิจกำรนัน้มอี ำนำจควบคุมบรษิทั ถูกควบคุม
โดยบรษิทั หรอือยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัที่ด ำเนินธุรกิจกำรลงทุน บรษิทัร่วม กำรร่วมคำ้ และบุคคลหรอื
กจิกำรซึง่มอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัเหนือบรษิทั ผูบ้รหิำรส ำคญัรวมทัง้กรรมกำรของบรษิทั ตลอดจนสมำชกิในครอบครวัทีใ่กล้ชดิ
กบับุคคลเหล่ำนัน้ และกจิกำรทีถู่กควบคุมหรอืถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่ำนัน้ ถอืเป็นบุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนักับบรษิทั 
 
ในกำรพจิำรณำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรอืกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนักบับรษิทัแต่ละรำยกำร บรษิทัค ำนึงถึงเน้ือหำของควำมสมัพนัธ์
มำกกว่ำรปูแบบทำงกฎหมำย 
 
หุน้ของบรษิทัส่วนใหญ่ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ถอืโดยสมำชกิในตระกูลทรงเมตตำ ในสดัส่วนรอ้ยละ 78.18 (พ.ศ. 2562: รอ้ยละ 78.52) 
ท ำใหก้ลุ่มกจิกำรอยู่ในกำรควบคุมของตระกูลทรงเมตตำ 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บรษิทัถูกถอืหุน้โดยบุคคลและบรษิทัดงัต่อไปนี้ 
 
  จ ำนวนหุ้นท่ีถือ ร้อยละจ ำนวนถือ 
 สญัชำติ  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
      
สมำชกิในตระกูลทรงเมตตำ  ไทย 7,955,582,520 7,990,053,520  78.18  78.52 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) ไทย 363,451,540 379,103,940  3.57  3.73 
บุคคลและกจิกำรอื่น ๆ - 1,856,965,900 1,806,842,500  18.25  17.75 
  10,175,999,960 10,175,999,960  100.00  100.00 
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ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบรษิทักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัมดีงันี้ 
 

ช่ือบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั ประเทศ/สญัชำติ ควำมสมัพนัธ์ 
   

นำยวริะชยั ทรงเมตตำ ไทย ผูถ้อืหุน้ 
นำยณฎัฐ ์ทรงเมตตำ ไทย ผูถ้อืหุน้ 
นำยธนวจิติร องัคพพิฒันชยั ไทย ผูถ้อืหุน้และกรรมกำร 
นำยธรีวุฒ ิทรงเมตตำ ไทย ผูถ้อืหุน้และกรรมกำร 
นำยพรเมตต์ ทรงเมตตำ ไทย ผูถ้อืหุน้และกรรมกำร 
นำงสำวจริฐำ ทรงเมตตำ ไทย กรรมกำร 
นำยพระนำย สุวรรณรฐั ไทย กรรมกำร 
นำงสำวชลธชิำ จติรำอำภรณ์ ไทย กรรมกำร 
นำงสำวพชันี สุธวีติำนันท ์ ไทย กรรมกำร 
นำยนึกรกั ใบเงนิ ไทย กรรมกำร 
นำยจรญู อนิทจำร ไทย กรรมกำร 
นำยธนะชยั บณัฑติวรภูม ิ ไทย กรรมกำร 
นำงจนิตนำ ทรงเมตตำ ไทย ญำตสินิทของกรรมกำร 
นำยสุเทพ ทรงเมตตำ ไทย ญำตสินิทของกรรมกำร 
บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของบรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ฟำรม์ ทร ีจ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 
บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 
บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั  ไทย บรษิทัย่อยของบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชยี จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 
บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 
บรษิทั เพำเวอร ์ซพัพลำย แอนด์ เมนเทแนนซ์ เซอรว์สิ จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 
บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี วอเตอร ์จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 
   (เดมิชื่อ บรษิทั ปรำสำทพรรุ่งเรอืง จ ำกดั)   
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 
   (เดมิชื่อ บรษิทั ยดูบับลวิซ ีโกเมน ไบโอแมส  จ ำกดั)  ตัง้แต่วนัที ่21 สงิหำคม พ.ศ. 2563 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 
   (เดมิชื่อ บรษิทั ยดูบับลวิซ ีอ ำพนั ไบโอแมส จ ำกดั)  ตัง้แต่วนัที ่21 สงิหำคม พ.ศ. 2563 

บรษิทั สตกึ ไบโอแมส จ ำกดั ไทย 
บรษิทัย่อยของบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 

ตัง้แต่วนัที ่21 สงิหำคม พ.ศ. 2563 
บรษิทั ไรซ์ ฟอร ์เฮลธ ์จ ำกดั ไทย ผูถ้อืหุน้รว่มกนั 
บรษิทั สมำรท์ คอมมนูิตี้ จ ำกดั ไทย ผูถ้อืหุน้รว่มกนั 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คำรบ์อน ซเีคยีวรติีส้ ์เวนเจอรส์ จ ำกดั ไทย ผูถ้อืหุน้และกรรมกำรรว่มกนั 
บรษิทั ชยัโย ทรปิเป้ิล เอ จ ำกดั ไทย ผูถ้อืหุน้และกรรมกำรรว่มกนั 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั ไทย ผูถ้อืหุน้และกรรมกำรรว่มกนั 
บรษิทั แหลมเขำ วูด้ชพิ จ ำกดั ไทย ผูถ้อืหุน้เป็นญำตกิบัผูบ้รหิำรบรษิทั 
บรษิทั ทรปิเป้ิล เอ บอรด์ จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัและกรรมกำรร่วมกนั 
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บรษิทั เอสเอม็ ฟำรม์ ทร ีจ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัและกรรมกำรร่วมกนั 
บรษิทั ชยัโย ซพัพลำย เชน จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัและกรรมกำรร่วมกนั 
บรษิทั ศรเีบญจลกัษ์ จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัและกรรมกำรร่วมกนั 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี ไฟเบอร ์จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั ชยัโย มอเตอร ์เซอรว์สิ จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อำเชีย่น จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั ชยัโย เอเอ จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี อนิดสัเทรยีล ปำรค์ จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั ศรบีำ้นไผ่ จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เอน็จเินียรร์ิง่ จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอน็เนอรย์ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั เออดี ีแฟบรเิคชัน่ จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั กู๊ดวลิล ์อนิโนเวชัน่ แอนด ์เอน็จเินียรร์ิง่ จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั สวนไมช้ยัโย จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั ซเีอสอำร ์แอนด ์จอีำรเ์อม็ แมนเนจเมน้ท์ จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อลัไลแอนซ์ โลจสิตกิส ์จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั เอเชยี บอยเลอร ์จ ำกดั  ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
   (เดมิชื่อ บรษิทั คลนี ไบโอ ฟูเอล จ ำกดั)   
บรษิทั เอน็เนอรจ์ี ้เวลิด ์กรุ๊ป จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั น ้ำพองสมำย จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ เทรดดิ้ง จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ยทูลิติี้ จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
   (เดมิชื่อ บรษิทั บุญบนัดำลรุ่งเรอืง จ ำกดั)   
บรษิทั อโีค่ กรนี ทร ีจ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั สยำม อะโกร อนิดสัตรี ้โปรดกัส ์เทรดดิง้ จ ำกดั ไทย บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
บรษิทั ทเวนตี้โฟว ์แมนชัน่ จ ำกดั ไทย บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
บรษิทั ทรปิเป้ิล เอ เปเปอร ์จ ำกดั ไทย บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
บรษิทั สนีิล ไรซ์ จ ำกดั ไทย บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
บรษิทั ชยัโย สไมล ์จ ำกดั ไทย บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
บรษิทั อะโกร เอน็เนอรจ์ี ้ซพัพลำย จ ำกดั  
   (เดมิชื่อ บรษิทั โกลบลั โพซชิัน่นิ่ง แอนด ์อนิฟอรเ์มชัน่  
   เซอรว์สิเซส จ ำกดั) 

ไทย 
 
 

บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 

 
Ascender Limited บรติชิ เวอรจ์ิน้ บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 ไอซ์แลนด ์  
นำงสำววณิชำ น้อยมำนพ ไทย ผูถ้อืหุน้ของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
นำงสำวนินนำท วฒันำพรพทิยำ ไทย ผูถ้อืหุน้ของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
นำยชวลติ สกุลด ำรงคพ์ำณิช ไทย กรรมกำรของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
นำยชยัยนัต์ ทองสนิเกษม ไทย กรรมกำรของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
นำงสำวปรยีำภรณ์ สุวรรณภพ ไทย กรรมกำรของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
นำงสำวศุภมำส ตนทำ ไทย กรรมกำรของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
นำงชญัญำ สงัคะหะ 
 

ไทย 
 

กรรมกำรในบรษิทัย่อยของ 
บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 
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นำยชนะชล ทบัวชินิ 
 

ไทย 
 

กรรมกำรในบรษิทัย่อยของ 
บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั 

  (ลำออกในไตรมำสที ่2 พ.ศ. 2562) 
นำยวนิัย บวัประดษิฐ์ 
 

ไทย 
 

กรรมกำรในบรษิทัย่อยของ 
บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั 

นำยพศนิ โชคพลำสนิ ไทย บุคคลทีอ่ยู่ภำยใต้กำรควบคุมของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
ก) ยอดคงเหลอืทีเ่กดิจำกกำรซื้อ/ขำยสนิคำ้ บรกิำรและอื่น ๆ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     
ลูกหน้ีกำรค้ำ - ออกใบแจ้งหน้ีแล้ว (หมำยเหตุ 13)     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  7,917,744 7,598,611 -       -       
   บรษิทัย่อยโดยออ้ม -       -       -       363,800 
 7,917,744 7,598,611 -       363,800 
ลูกหน้ีกำรค้ำ - ยงัไม่ได้ออกใบแจ้งหน้ี (หมำยเหตุ 13)     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  3,390,121 4,128,767 -       -       
 3,390,121 4,128,767 -       -       
ลูกหน้ีอ่ืน (หมำยเหตุ 13)     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,882,170 -       -       -       
 5,882,170 -       -       -       
ค่ำเช่ำท่ีดินค้ำงรบั (หมำยเหตุ 13)     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  54,925 54,925 -       -       
 54,925 54,925 -       -       
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ่อมแซมและบ ำรงุรกัษำเคร่ืองจกัร     
   (หมำยเหตุ 13) 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

 
3,086,107 

 
1,548,391 

 
-       

 
-       

 3,086,107 1,548,391 -       -       
ค่ำเช่ำท่ีดินจ่ำยล่วงหน้ำ     
   บุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  -       11,543,409 -       -       
      หกั  ส่วนทีถ่งึก ำหนดภำยใน 1 ปี (หมำยเหตุ 13) -       (515,552) -       -       
      ส่วนทีถ่งึก ำหนดเกนิกว่ำ 1 ปี (หมำยเหตุ 24) -       11,027,857 -       -       
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำงและซ้ือสินทรพัยถ์ำวร     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 9,044,500 142,427,718 -       -       
 9,044,500 142,427,718 -       -       
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
เงินมดัจ ำ (หมำยเหตุ 24)     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  -       257,005 -       257,005 
 -       257,005 -       257,005 
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ (หมำยเหตุ 26)     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  18,388,791 17,351,746 -       -       
 18,388,791 17,351,746 -       -       
เจ้ำหน้ีอ่ืน (หมำยเหตุ 26)     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  6,140,549 3,298,039 -       -       
 6,140,549 3,298,039 -       -       
เจ้ำหน้ีซ้ือสินทรพัยถ์ำวร (หมำยเหตุ 26)     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  33,902,063 2,227,610 -       -       
 33,902,063 2,227,610 -       -       
โบนัสค้ำงจ่ำย     
   คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำร 4,217,350 4,086,500 3,548,850 3,630,000 
 4,217,350 4,086,500 3,548,850 3,630,000 
ค่ำตอบแทนกำรใช้หุ้นเป็นหลกัประกนัค้ำงจ่ำย (หมำยเหตุ 26)     
   บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั -       825,738 -       -       
 -       825,738 -       -       
ค่ำตอบแทนกรรมกำรค้ำงจ่ำย (หมำยเหตุ 26)     
   บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั  17,000 -       -       -       
 17,000 -       -       -       
ค่ำเช่ำท่ีดินรบัล่วงหน้ำ (หมำยเหตุ 26)     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  57,154 57,233 -       -       
 57,154 57,233 -       -       
เงินประกนัผลงำน (หมำยเหตุ 26)     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  227,039 3,560,195 -       -       
 227,039 3,560,195 -       -       

 

ข) เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยโดยออ้ม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้     
   บรษิทัย่อยโดยออ้ม -       -       120,000,000 -       
 -       -       120,000,000 -       
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เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยโดยอ้อมคงคำ้ง ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เป็นเงนิใหกู้ย้มืไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบำท
และไม่มดีอกเบี้ย และมกี ำหนดช ำระคนืเมื่อทวงถำม บรษิทัรบัซื้อเงนิใหกู้ย้มืดงักล่ำวจำกกจิกำรอื่นแห่งหนึ่งตำมสญัญำรบัโอนหน้ี
โดยรบัซื้อมำในมลูค่ำยุตธิรรม 
 

กำรเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อยโดยอ้อมส ำหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 
ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
ยอดคงเหลอืตน้ปี -       -       -       700,000 
ใหกู้้เพิม่ระหว่ำงปี -       -       -       -       
เพิม่ขึน้จำกกำรรบัซื้อหนี้ (หมำยเหตุ 17.1) -       -       120,000,000 -       
รบัคนืระหว่ำงปี -       -       -       (700,000) 
ยอดคงเหลอืปลำยปี -       -       120,000,000 -       

 

ค) รำยไดแ้ละรำยจ่ำยกบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีำระส ำคญัส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ (หมำยเหตุ 36)     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  28,586,518 23,521,649 -       -       
 28,586,518 23,521,649 -       -       
รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ำ (หมำยเหตุ 36)     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  13,236,611 20,541,053 -       -       
 13,236,611 20,541,053 -       -       
รำยได้ค่ำบริหำรจดักำร (หมำยเหตุ 36)     
   บรษิทัย่อยโดยตรง  -       -       4,770,000 5,415,000 
   บรษิทัย่อยโดยออ้ม  -       -       70,510,000 67,068,000 
 -       -       75,280,000 72,483,000 

 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 บรษิทัได้ท ำสญัญำว่ำจ้ำงบรหิำรจดักำรกบับรษิทัย่อยจ ำนวน 15 บรษิทั (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 12 บรษิัท) 
โดยบรษิัทจะเป็นผู้ด ำเนินงำนบรหิำรจดักำรด้ำนกำรบรหิำร ดำ้นกำรด ำเนินธุรกิจ ดำ้นบญัช ีดำ้นทรพัยำกรมนุษย์ ดำ้นกฎหมำย 
ด้ำนใบอนุญำตต่ำงๆ ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ และด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรและอื่นๆ โดยคิดอัตรำ
ค่ำบรกิำรตำมรำคำที่ตกลงร่วมกนั สญัญำนี้มกี ำหนดระยะเวลำ ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยคดิอตัรำค่ำบริกำรตำมที่ 
ตกลงร่วมกนั หำกคู่สญัญำไม่ไดแ้จง้ควำมประสงคว่์ำจะยกเลกิสญัญำ ใหถ้อืว่ำสญัญำฉบบันี้มผีลบงัคบัใชต้่อไปอกีครำวละ 1 ปี 

  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
รำยได้ปันผลรบั     
   บรษิทัย่อยโดยตรง -       -       671,034,998       -       
 -       -       671,034,998       -       
รำยได้ดอกเบีย้รบั (หมำยเหตุ 37)     
   บรษิทัย่อยโดยตรง  -       -       -       25,685 
   บรษิทัย่อยโดยออ้ม  -       -       -       1,846 
 -       -       -       27,531 
รำยได้ค่ำเช่ำ (หมำยเหตุ 37)     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 306,817 306,660 -       -       
 306,817 306,660 -       -       
รำยได้จำกกำรขำยอะไหล่ (หมำยเหตุ 37)     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  496,701 -       -       -       
 496,701 -       -       -       
ต้นทุนค่ำก่อสร้ำงภำยใต้สญัญำสมัปทำน     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 834,980,424 101,135,690 -       -       
 834,980,424 101,135,690 -       -       
ดอกเบีย้จ่ำยเงินกู้ยืม (หมำยเหตุ 39)     
   บรษิทัย่อยโดยตรง  -       -       -       989,623 
   บรษิทัย่อยโดยออ้ม  -       -       -       667,541 
 -       -       -       1,657,164 
ซ้ือวตัถดิุบเชื้อเพลิงและวสัดส้ิุนเปลือง     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 556,034,229 298,380,915 -       -       
 556,034,229 298,380,915 -       -       
ซ้ือสินค้ำและบริกำรอ่ืนๆ     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14,367,557 19,672,289 -       -       
 14,367,557 19,672,289 -       -       
ค่ำบริกำรซ่อมแซ่มบ ำรงุรกัษำ     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 525,568 631,369 -       -       
 525,568 631,369 -       -       
ค่ำเช่ำและบริกำรอำคำรส ำนักงำน     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 909,678 6,169,690 879,782 5,888,440 
 909,678 6,169,690 879,782 5,888,440 
ค่ำบริหำรจดักำรเชื้อเพลิง     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 68,105,683 60,806,687 -       -       
 68,105,683 60,806,687 -       -       

  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ค่ำเช่ำจ่ำย     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 381,499 248,966 -       -       
   บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 132,369 59,980 -       -       
 513,868 308,946 -       -       
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร     
   ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำร     
     - ผลประโยชน์ระยะสัน้ 63,802,822 74,032,613 34,676,350 30,420,217 
     - ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 507,396 879,935 62,641 220,368 
 64,310,218 74,912,548 34,738,991 30,640,585 
 

ง) รำยกำรซื้อสนิทรพัยก์บักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีำระส ำคญัส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ซ้ือช้ินส่วนอะไหล่     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 61,489,721 26,697,185 -       -       
 61,489,721 26,697,185 -       -       
รำยกำรซ้ือ/ก่อสร้ำงทรพัยสิ์นระหว่ำงปี     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 405,804,278 70,011,431 71,592,800 -       
 405,804,278 70,011,431 71,592,800 -       
 

สญัญำจะซ้ือขำยท่ีดินกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

เมื่อวนัที ่11 ตุลำคม พ.ศ. 2560 และ 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560 บรษิทัย่อยโดยอ้อมจ ำนวน 2 บรษิทั คอืบรษิทั ไบโอ เพำเวอร์ 
แพลนท์ จ ำกดั และบรษิทั เอซอี ีโซลำร์ จ ำกดั มสีญัญำจะซื้อจะขำยทีด่นิกบับุคคลและกิจกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัทัง้สิ้น 5 สญัญำ 
เพื่อซื้อทีด่นิจงัหวดันครศรธีรรมรำช จงัหวดัระนอง และจงัหวดัก ำแพงเพชร ในรำคำเท่ำกบัรำคำประเมนิโดยผูป้ระเมนิอิ สระ 
กำรท ำสญัญำจะซื้อจะขำยทีด่นิดงักล่ำวเป็นไปเพื่อวตัถุประสงค์ในกำรยื่นเสนอขอสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำในพื้นทีจ่งัหวดัดงักล่ำว 
อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัย่อยโดยอ้อมทัง้ 2 อำจต้องยกเลกิสญัญำจะซื้อจะขำยทีด่นิในจงัหวดันครศรธีรรมรำช จ ำนวนทัง้สิ้น 2 สญัญำ 
เน่ืองจำกขอ้จ ำกดัทำงดำ้นควำมพรอ้มของทีด่นิ โดยบรษิทัย่อยโดยอ้อมทัง้ 2 อำจมคี่ำปรบัจำกกำรบอกเลกิสญัญำจะซื้อจะขำย
ที่ดนิเป็นจ ำนวน 2.12 ล้ำนบำท โดยบรษิัทย่อยโดยอ้อมทัง้ 2 ได้บนัทกึค่ำปรบัจำกกำรยกเลิกสญัญำจะซื้อจะขำยดงักล่ำว 
ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 

เมื่อวนัที ่9 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยโดยอ้อมแห่งหนึ่งคอื บรษิทั ไบโอ เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั ไดย้กเลกิสญัญำจะ
ซื้อจะขำยที่ดินที่จงัหวดัก ำแพงเพชรจ ำนวนทัง้สิ้น 2 สญัญำ และได้เปลี่ยนเป็นสญัญำเช่ำที่ดินระยะยำวระยะเวลำ 23 ปี 
บนทีด่นิดงักล่ำวแทน โดยสญัญำเช่ำทีด่นิดงักล่ำวเริม่มผีลตัง้แต่วนัที ่9 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ทัง้นี้กำรยกเลกิสญัญำ
จะซื้อจะขำยทีด่นิขำ้งต้นไม่ก่อใหเ้กดิค่ำปรบัหรอืค่ำควำมเสยีหำยจำกกำรยกเลกิสญัญำแก่บรษิทัย่อยโดยออ้ม 

  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
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เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยโดยอ้อมทัง้ 2 บริษัท ได้ท ำบันทึกข้อตกลงกับผู้ขำยที่ดินซึ่งเป็นบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องกนัโดยยกเลิกเงื่อนไขกำรช ำระค่ำปรบัจำกกำรยกเลิกสญัญำจะซื้อจะขำยที่ดินรวมทัง้สิ้น 2.12 ล้ำนบำท ทัง้นี้
บรษิทัย่อยโดยออ้มทัง้ 2 บรษิทัไดบ้นัทกึกลบัรำยกำรค่ำปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำจะซื้อจะขำยดงักล่ำวในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ไบโอ เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั ครัง้ที ่1/2563 และทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั เอซอี ีโซลำร์ 
จ ำกดั ครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที ่15 มกรำคม พ.ศ. 2563 มมีตใิหบ้รษิทัย่อยโดยออ้มทัง้ 2 บรษิทัยกเลกิสญัญำจะซื้อจะขำยที่ดนิกบั
บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั โดยเมื่อวนัที ่31 มกรำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยโดยออ้มทัง้ 2 ไดท้ ำบนัทกึขอ้ตกลงเพิม่เตมิกบัผูข้ำยที่ดนิ
เพื่อยกเลิกสญัญำจะซื้อขำยที่ดิน 3 สญัญำข้ำงต้น ทัง้นี้กำรยกเลิกสญัญำจะซื้อขำยที่ดินข้ำงต้นไม่ก่อให้เกิดค่ำปรบัหรือ  
ค่ำควำมเสยีหำยจำกกำรยกเลกิสญัญำแก่บรษิทัย่อยโดยออ้ม 

 
43 ภำระผกูพนั 

 
43.1 ภำระผกูพนัจำกสญัญำท่ีส ำคญัท่ีไม่สำมำรถยกเลิกได้ 

 
กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันในสัญญำด ำเนินงำนที่ไม่สำมำรถยกเลิกได้ส ำหรับสัญญำบริกำร ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  
(วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562: สญัญำด ำเนินงำนทีไ่ม่สำมำรถยกเลกิไดส้ ำหรบัสญัญำเช่ำและสญัญำบรกิำร) ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
  ค่ำบริกำรภำยใต้  สญัญำ ค่ำบริกำรภำยใต้  
 สญัญำบริกำร สมัปทำนบริกำร รวม ด ำเนินงำน สมัปทำนบริกำร รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       
ครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 5,120,442 1,210,000 6,330,442 10,218,846 1,210,000 11,428,846 
ครบก ำหนดช ำระภำยหลงั 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 8,735,502 5,297,263 14,032,765 17,412,268 5,126,887 22,539,155 
ครบก ำหนดช ำระภำยหลงั 5 ปี 1,363,500 8,680,696 10,044,196 24,300,645 10,061,072 34,361,717 

 15,219,444 15,187,959 30,407,403 51,931,759 16,397,959 68,329,718 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
  ค่ำบริกำรภำยใต้  สญัญำ ค่ำบริกำรภำยใต้  
 สญัญำบริกำร สมัปทำนบริกำร รวม ด ำเนินงำน สมัปทำนบริกำร รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       
ครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 3,423,001 -       3,423,001 7,450,728 -       7,450,728 
ครบก ำหนดช ำระภำยหลงั 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2,759,502 -       2,759,502 6,706,622 -       6,706,622 
 6,182,503 -       6,182,503 14,157,350 -       14,157,350 
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43.2 ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 

กลุ่มกิจกำรมภีำระผูกพนัเกี่ยวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนที่ยงัไม่ถึงเวลำรบัรู้ในงบกำรเงนิที่เกี่ยวข้องกบักำรซื้อที่ดิน ก่อสร้ำงอำคำร
โรงไฟฟ้ำ และสนิทรพัยภ์ำยใตโ้ครงกำรสมัปทำนโรงไฟฟ้ำ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ดงันี้  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ซื้อเครื่องจกัรและอุปกรณ์ และกำรก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำ 959,972,965 1,168,859,075 -       -       
สนิทรพัยภ์ำยใตโ้ครงกำรสมัปทำนโรงไฟฟ้ำ -       681,299,915 -       -       
 959,972,965 1,850,158,990 -       -       
 

43.3 สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
 

บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกดั บรษิัท อลัไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกดั บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกัด  
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั บรษิทั เพำเวอร ์ซพัพลำย แอนด ์เมนเทแนนซ์ เซอร์วสิ จ ำกดั 
และบรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยโดยออ้มไดท้ ำสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อป้องกนัควำมเสีย่งจำก
กำรซื้อและข ำเขำ้เครื่องจกัรจำกต่ำงประเทศทีจ่ะเกิดขึน้ในอนำคต ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มสีญัญำซื้อขำย
เงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำทีเ่ปิดสถำนะไวแ้ละยงัไม่ไดใ้ชด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 
   อตัรำแลกเปล่ียน     มูลค่ำยุติธรรม 
  จ ำนวนเงิน  ตำมสญัญำ  มูลค่ำตำมสญัญำ  มูลค่ำยุติธรรม  เชิงบวก (เชิงลบ) 
สกลุเงินต่ำงประเทศ  ตำมสญัญำ  บำท  บำท  บำท  บำท 
      

ดอลลำรส์หรฐั 8,838,603  30.28 - 32.08 277,551,532 265,459,358 (12,092,174) 
ยโูร 91,500  36.92 3,378,180 3,377,078 (1,102) 

 

 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 
   อตัรำแลกเปล่ียน     มูลค่ำยุติธรรม 
  จ ำนวนเงิน  ตำมสญัญำ  มูลค่ำตำมสญัญำ  มูลค่ำยุติธรรม  เชิงบวก (เชิงลบ) 
สกลุเงินต่ำงประเทศ  ตำมสญัญำ  บำท  บำท  บำท  บำท 
      

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

มูลค่ำยุติธรรม 
 

มูลค่ำยุตธิรรมของสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำค ำนวณโดยใชป้ระมำณกำรกระแสเงนิสดคดิลด โดยกระแสเงนิสด
ในอนำคตประมำณจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (จำกอตัรำกำรแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำที่
สำมำรถสงัเกตได ้ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน) และอตัรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำตำมสญัญำซึ่งคดิลดดว้ยอตัรำทีส่ะทอ้นถงึควำมเสีย่ง
ดำ้นสนิเชื่อของคู่สญัญำต่ำงๆ กำรวดัมลูค่ำดงักล่ำวจดัอยู่ในขอ้มลูระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม  
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44 กำรค ำ้ประกนั 
 

44.1 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 
 
กลุ่มกจิกำรมหีนังสอืค ้ำประกนัจำกธนำคำรเพื่อค ้ำประกนักำรด ำเนินงำนตำมปกติของธุรกิจ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ 
พ.ศ. 2562 ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     
ค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ 14,430,000 13,630,000 -       -       
ค ้ำประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 339,780,000 683,780,000 -       -       
ค ้ำประกนักำรขอยื่นประมลูและเสนอขำยไฟฟ้ำ 38,155,000 695,155,000 -       -       
ค ้ำประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำก่อสรำ้งอำคำร เช่ำอำคำร     
   และสิง่ก่อสรำ้ง เช่ำทีด่นิและจำ้งท ำงำนก ำจดัขยะ     
   ตำมโครงกำรบรหิำรจดักำรและก ำจดัขยะมูลฝอยดว้ยวธิ ี     
   กำรแปรรปูขยะมูลฝอยเป็นพลงังำนไฟฟ้ำ 68,634,869 68,634,869 -       -       
ค ้ำประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำบรกิำรเสน้ใยแก้วน ำแสง 152,425 152,425 -       -       
 461,152,294 1,461,352,294 -       -       
 

44.2 กำรค ำ้ประกนัระหว่ำงกลุ่มกิจกำร 
 
บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 
บรษิัทได้ท ำกำรออกหุ้นกู้ โดยมหีลกัประกนัคอืบริษัทต้องจ ำน ำหุ้นสำมญัของบริษัท เอเชยี คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ำกดั ซึ่งเป็น
กรรมสทิธิข์องบรษิทั จ ำนวนหุน้ทีจ่ ำน ำ 649,999,998 หุน้ รำคำหุน้ละ 6.9083 บำท คดิเป็นมลูค่ำทัง้สิน้ 4,490,394,986 บำท  
 
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้ท ำกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก ำหนด จ ำนวน 1,500,000 หน่วย  
ในรำคำหน่วยละ 1,000 บำท รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 1,500,000,000 บำท ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บริษัทอยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรปลดหลกัประกนัหุน้กูด้งักล่ำว (หมำยเหตุ 31) 
 
เมื่อวนัที ่12 มนีำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดร้บัหนังสอืจำกบรษิทัหลกัทรพัย์ เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะผูแ้ทน 
ผูถ้อืหุน้ แจง้ว่ำหุน้กูด้งักล่ำวไดค้รบก ำหนดและไดม้กีำรไถ่ถอนเรยีบรอ้ยพรอ้มปลดภำระจ ำน ำทีม่อียู่ตำมสญัญำจ ำน ำหุน้แลว้ 
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บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน)  
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมหีนังสอืค ้ำประกนัจำกสถำบนักำรเงนิเพื่อค ้ำประกนักำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองธุรกิจ
ใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยออ้ม 1 แห่ง ดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ค ้ำประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ     
     - บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 4,000,000 -       4,000,000 -       
 4,000,000 -       4,000,000 -       
 
บรษิทัย่อยโดยตรง - บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั  
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอร์จี้ จ ำกดั มหีนังสอืค ้ำประกนัจำกสถำบนักำรเงนิเพื่อค ้ำประกัน
กำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองธุรกจิใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยออ้ม 4 แห่ง ดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ค ้ำประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ     
     - บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั  -       278,480,000 -       -       
     - บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั  -       172,000,000 -       -       
     - บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั -       4,000,000 -       -       
     - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั -       2,500,000 -       -       
 -       456,980,000 -       -       
     

ค ้ำประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำก่อสรำ้งอำคำร     
   เช่ำอำคำรและสิง่ก่อสรำ้ง เช่ำทีด่นิและจำ้งท ำงำน     
   ก ำจดัขยะตำมโครงกำรบรหิำรจดักำรและ     
   ก ำจดัขยะมลูฝอยดว้ยวธิกีำรแปรรปูขยะมลูฝอย     
   เป็นพลงังำนไฟฟ้ำ     
     - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั -       48,722,953 -       -       
 -       48,722,953 -       -       
     

 -       505,702,953 -       -       
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บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั มหีนังสอืค ้ำประกนัจำกสถำบนักำรเงิน
เพื่อค ้ำประกนักำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองธุรกจิใหแ้ก่บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั และบรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั ดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
กำรค ้ำประกนักำรยื่นค ำเสนอขำยไฟฟ้ำ     
   - บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั 20,750,000 20,750,000 -        -        
   - บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั 17,405,000 17,405,000 -        -        
 38,155,000 38,155,000 -        -        
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัใชหุ้น้ของบรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องบุคคล
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั จดจ ำน ำเป็นหลกัประกนัวงเงนิสนิเชื่อในอตัรำรอ้ยละ 0.50 ต่อปีของมลูค่ำวงเงนิสนิเชื่อ หรอืคดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 
0.25 ต่อปี ของมูลค่ำหุน้ทีน่ ำมำจดจ ำน ำเป็นหลกัประกนั (หมำยเหตุ 26 และ 42 ก)) ต่อมำเมื่อวนัที ่28 มกรำคม พ.ศ. 2563 
บรษิทัไดด้ ำเนินกำรเพกิถอนหุน้ทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนัตำมสญัญำดงักล่ำว 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บรษิทัมสีญัญำค ้ำประกนักบัสถำบนักำรเงนิแห่งหนึ่ง โดยมวีตัถุประสงค์ 
ในกำรค ้ำประกนักำรช ำระหนี้ของบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั และ
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร์ แพลนท ์จ ำกดั วงเงนิรวม 80,000,000 บำท 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี 
เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั และบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั มสีญัญำค ้ำประกนัร่วมกนัเพื่อสนับสนุนทำงกำรเงนิส ำหรบั
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิของบรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั ในสญัญำวงเงนิสนิเชื่อจ ำนวน 682,000,000 บำท  
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอร์จี้ จ ำกดั มสีญัญำค ้ำประกนักำรช ำระหนี้ของบรษิทั อลัไลแอนซ์  
คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั ภำยใต้สญัญำสนิเชื่อกบัสถำบนักำรเงนิแห่งหนึ่ง จ ำนวน 807,400,000 บำทและมสีญัญำใหก้ำรสนับสนุน
ทำงกำรเงนิในรูปแบบเงนิทุนหรอืเงนิกู้ยมื เพื่อใหบ้รษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวมเีงนิเพยีงพอทีจ่ะใชก่้อสรำ้งโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลงังำนขยะชุมชน เทศบำลเมอืงกระบี่ โดยสญัญำใหก้ำรสนับสนุนทำงกำรเงนิมผีลบงัคบัตัง้แต่วนัที ่2 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 
จนถงึวนัทีบ่รษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืดงักล่ำวแล้วทัง้จ ำนวน หรอืจนถงึวนัทีเ่สรจ็สิ้นกำร ก่อสรำ้งโครงกำร
และผู้ให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินได้เข้ำท ำสัญญำค ้ำประกันให้แก่บริษัทย่อยโดยอ้ อมดังกล่ำวกับผู้ให้สินเชื่อแล้ว แล้วแต่
เหตุกำรณ์ใดจะเกดิก่อน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีสัญญำค ้ำประกันสัญญำสินเชื่อหมุนเวียนกับสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่ง โดยมี
วตัถุประสงคใ์นกำรค ้ำประกนักำรช ำระหนี้ของบรษิทัย่อย จ ำนวน 15 บรษิทั วงเงนิรวม 100,000,000 บำท และ 100,000,000 ดอลลำรส์หรฐั  
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมสีญัญำค ้ำประกนัสญัญำสนิเชื่อหมุนเวยีนกบัสถำบนักำรเงนิแห่งหนึ่ง โดยมวีตัถุประสงค์ใน
กำรค ้ำประกนักำรช ำระหนี้ของ บรษิทั ไบโอ เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั และบรษิทั เอซอี ีโซลำร์ จ ำกดั วงเงนิรวม 279,000,000 บำท 
และ 172,000,000 บำท ตำมล ำดบั 

 
 
 
 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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45 หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น 
 

45.1 กำรท ำสญัญำจดัหำและติดตัง้เคร่ืองจกัร 
 

บรษิทัย่อยโดยออ้มจ ำนวน 6 บรษิทั ไดม้กีำรท ำสญัญำจดัหำและตดิตัง้เครื่องจกัรโรงไฟฟ้ำจ ำนวน 9 โครงกำรกบัผูข้ำยซึ่งเป็น
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั โดยบรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่ำวยงัไม่สำมำรถด ำเนินกำรก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำใหแ้ล้วเสรจ็ไดเ้นื่องจำกมเีหตุสุดวสิยั
เกดิขึน้กบัโครงกำรท ำใหไ้ม่สำมำรถจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชย์ไดต้ำมก ำหนดระยะเวลำทีร่ะบุไวใ้นสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 
(SCOD) ซึ่งบรษิทัย่อยโดยอ้อมอยู่ในระหว่ำงกำรเสนอขอ้พพิำทต่ออนุญำโตตุลำกำรเพื่อขอใหว้นิิจฉยัชีข้ำดใหก้ำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค
คนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ ตำมประกำศ FiT ปี 2558 (หมำยเหตุ 46.13) ซึง่หำกในทีสุ่ดถ้ำบรษิทัย่อยโดยออ้มไม่สำมำรถขอสญัญำ
ซื้อขำยไฟฟ้ำคนืได ้โครงกำรทีไ่ม่ไดร้บัคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำอำจจ ำเป็นตอ้งยกเลกิสญัญำจดัหำและตดิตัง้เครื่องจกัรโรงไฟฟ้ำ
ที่ท ำไว้กบัผู้ขำย ซึ่งกำรยกเลิกสญัญำอำจท ำให้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัมสีทิธิเรยีกค่ำปรบัจำกบรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวได้
มลูค่ำไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของมลูค่ำสญัญำ หรอืคดิเป็นมลูค่ำโครงกำรละ 63.3 ลำ้นบำท 
 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทย่อยโดยอ้อมได้ท ำกำรเจรจำและขอขยำยเวลำกำรปฏิบตัิตำมสญัญำกับผู้ขำยเนื่องจำกเหตุสุดวิสยั  
ทีเ่กดิขึน้แลว้ ซึง่ผูข้ำยตกลงใหข้ยำยระยะเวลำกำรปฏบิตัติำมสญัญำตำมทีบ่รษิทัย่อยโดยออ้มรอ้งขอเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรไม่ไดร้บัรูป้ระมำณกำรหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ดงักล่ำวขำ้งตน้ 
  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
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45.2 คดีควำมท่ีถกูฟ้องร้อง 
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม 
 
1) บริษัทย่อยโดยอ้อมแห่งหนึ่งได้ถูกฟ้องโดยกลุ่มบุคคลในเขตจังหวัดล ำปำงต่อศำลปกครองเชียงใหม่ ขอให้ศำลเพิกถอน

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนผลติไฟฟ้ำ (ร.ง.4) ของบรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่ำวโดยมไิดฟ้้องเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยเป็น
จ ำนวนเงนิแต่อย่ำงใด และขอใหศ้ำลมคี ำสัง่ใหบ้รษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวระงบักำรประกอบกจิกำรและกำรก่อสรำ้งตำม
ใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนผลติไฟฟ้ำ (ร.ง.4) ก่อนพพิำกษำ ซึง่ศำลไต่สวนแล้วมคี ำสัง่ยกค ำขอดงักล่ำว ต่อมำเมื่อ
วันที่ 30 มีนำคม พ.ศ. 2559 ศำลปกครองเชียงใหม่มีค ำพิพำกษำควำมสรุปว่ำ กำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำร
โรงงำนผลิตไฟฟ้ำ (ร.ง.4) ให้แก่บริษัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวชอบด้วยกฎหมำยแล้ว จึงพิพำกษำยกฟ้อง อย่ำงไรก็ตำม 
เมื่อวนัที ่29 เมษำยน พ.ศ. 2559 ผูฟ้้องไดย้ื่นอุทธรณ์คดัคำ้นค ำพพิำกษำของศำลปกครองเชยีงใหม่ต่อศำลปกครองสูงสุด 
ซึ่งเมื่อวนัที ่20 มกรำคม พ.ศ. 2560 บรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวไดย้ื่นค ำแก้อุทธรณ์แล้วควำมสรุปว่ำกำรออกใบอนุญำต
ประกอบกจิกำรโรงงำนผลิตไฟฟ้ำ (ร.ง.4) ใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวชอบด้วยกฎหมำยแล้ว ขอใหศ้ำลปกครองสูงสุด
พพิำกษำยนืตำมค ำพพิำกษำของศำลปกครองเชยีงใหม่และยกอุทธรณ์ของผูฟ้้องคดี 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 คดอียู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำของศำลปกครองสงูสุด 
 

2) บรษิทัย่อยโดยออ้มแห่งหนึ่งไดถู้กฟ้องโดยกลุ่มบุคคลในเขตจงัหวดัฉะเชงิเทรำต่อศำลปกครองระยอง ขอใหศ้ำลเพกิถอน
ใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนผลติไฟฟ้ำ (ร.ง.4) และขอใหเ้พกิถอนใบรบัแจง้ก่อสรำ้งอำคำร ดดัแปลงอำคำร หรอืรื้อถอน
อำคำรหรือเคลื่อนย้ำยอำคำรหรอืเปลี่ยนกำรใช้อำคำร ตำมมำตรำ 39 ทว ิแห่งพระรำชบญัญตัิควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522  
โดยมไิดฟ้้องเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยเป็นจ ำนวนเงนิแต่อย่ำงใด และขอใหศ้ำลมคี ำสัง่ทุเลำกำรบงัคบัตำมใบอนุญำตประกอบ
กจิกำรโรงงำนผลติไฟฟ้ำ (ร.ง.4) และใบรบัแจง้ก่อสรำ้งอำคำร (39 ทว)ิ ก่อนพพิำกษำ ซึง่ศำลไต่สวนแล้วมคี ำสัง่ยกค ำขอ
ดงักล่ำว ต่อมำเมื่อวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2559 ศำลไดท้ ำกำรไต่สวนค ำขอและพจิำรณำค ำชีแ้จงของบรษิทัย่อยโดยออ้ม
ดงักล่ำวแล้วเห็นว่ำกรณียงัไม่ปรำกฏในชัน้นี้ว่ำกำรออกใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนผลิตไฟฟ้ำ (ร.ง.4) และใบรบั
แจ้งก่อสร้ำงอำคำร (39 ทวิ) ไม่ชอบด้วยกฎหมำย จึงมีค ำสัง่ยกค ำขอทุเลำกำรบังคบัตำมค ำสัง่และกำรบรรเทำทุกข์
ชัว่ครำว 

 
เมื่อวนัที ่8 เมษำยน พ.ศ. 2563 ศำลปกครองระยองมคี ำพพิำกษำยกฟ้อง ทัง้นี้ผูฟ้้องคดมีสีทิธยิื่นอุทธรณ์ต่อศำลปกครอง
สูงสุดได้ตำมหลกัเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนด โดยต่อมำเมื่อวนัที่ 7 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 ผู้ฟ้องคดยีื่นอุทธรณ์ต่อศำล
ปกครองสงูสุด 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 คดอียู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำของศำลปกครองสงูสุด 
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46 สญัญำท่ีส ำคญั 
 

กลุ่มกจิกำรมสีญัญำทีส่ ำคญั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

46.1 สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 
 

บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ คลีน เพำเวอร ์จ ำกดั 
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค (“กฟภ.”) มอีำยุ 5 ปีนับจำกวนัที่ 21 กรกฎำคม พ.ศ. 2552 และต่อเนื่องครัง้ละ 5 ปี โดยอตัโนมตั ิและใหม้ผีลบงัคบัใช้จนกว่ำจะมกีำรยุติ
สญัญำ ทัง้นี้บรษิทัฯ เริม่มกีำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชงิพำณิชย ์เมื่อวนัที ่24 เมษำยน พ.ศ. 2555 และตัง้แต่วนัที ่11 มนีำคม พ.ศ. 2559 
บรษิทัขอแกไ้ขสญัญำเป็น Feed-in Tariff และสิน้สุดสญัญำวนัที ่23 กรกฎำคม พ.ศ. 2571 

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอบำ้นบงึ 
จงัหวดัชลบุร ีภำยใต้ระเบียบกำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำก
ผูผ้ลติไฟฟ้ำขนำดเลก็มำก 

2 มอีำยุ 5 ปีนับจำกวนัที่ 29 กรกฎำคม พ.ศ. 2552 และต่อเนื่องครัง้ละ 5 ปี โดยอตัโนมตั ิและใหม้ผีลบงัคบัใช้จนกว่ำจะมกีำรยุติ
สญัญำ ทัง้นี้บรษิทัฯ เริม่มกีำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชงิพำณิชย ์เมื่อวนัที ่4 มถิุนำยน พ.ศ. 2556 และตัง้แต่วนัที ่11 มนีำคม พ.ศ. 2559 
บรษิทัขอแกไ้ขสญัญำเป็น Feed-in Tariff และสิน้สุดสญัญำวนัที ่3 มถิุนำยน พ.ศ. 2572 

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอโพนทอง 
จงัหวดัรอ้ยเอด็ ภำยใต้ระเบยีบกำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำก
ผูผ้ลติไฟฟ้ำขนำดเลก็มำก 

3 มอีำยุ 5 ปีนับจำกวนัที่ 21 กรกฎำคม พ.ศ. 2552 และต่อเนื่องครัง้ละ 5 ปี โดยอตัโนมตั ิและใหม้ผีลบงัคบัใช้จนกว่ำจะมกีำร
ยุตสิญัญำ ทัง้นี้บรษิทัฯ เริม่มกีำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชงิพำณิชย์ เมื่อวนัที่ 16 สงิหำคม พ.ศ. 2560 และตัง้แต่วนัที่ 11 มนีำคม 
พ.ศ. 2559 บรษิทัขอแกไ้ขสญัญำเป็น Feed-in Tariff และสิน้สุดสญัญำวนัที ่15 ธนัวำคม พ.ศ. 2575 

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอบ่อพลอย 
จงัหวดักำญจนบุร ีภำยใต้ระเบียบกำรรบัซื้อไฟฟ้ำ
จำกผูผ้ลติไฟฟ้ำขนำดเลก็มำก 

4 บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ จ ำกดั  
   ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มอีำยุ 10 ปี นับจำกวนัที ่13 กรกฎำคม พ.ศ. 2555 ถงึวนัที ่12 กรกฎำคม พ.ศ. 2565 และต่อเนื่องครัง้ละ 10 ปี โดยอตัโนมตั ิ
หำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงคจ์ะต่อสญัญำ ตอ้งแจง้ใหคู้่ควำมอกีฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อย
กว่ำ 30 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอบำ้นบงึ 
จงัหวดัชลบุร ี

5 มอีำยุ 10 ปี นับจำกวนัที่ 1 มถิุนำยน พ.ศ. 2556 ถงึวนัที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2566 และต่อเนื่องครัง้ละ 10 ปีโดยอตัโนมตั ิ
หำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงคจ์ะต่อสญัญำ ตอ้งแจง้ใหคู้่ควำมอกีฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อย
กว่ำ 30 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอโพนทอง 
จงัหวดัรอ้ยเอด็ 

6 บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อำเชีย่น จ ำกดั  
   ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มอีำยุ 10 ปี นับจำกวนัที ่1 มถิุนำยน พ.ศ. 2556 ถงึวนัที ่31 พฤษภำคม พ.ศ. 2566 และต่อเนื่องครัง้ละ 10 ปี โดยอตัโนมตั ิ
หำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงคจ์ะต่อสญัญำ ตอ้งแจง้ใหคู้่ควำมอกีฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อย
กว่ำ 30 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอโพนทอง 
จงัหวดัรอ้ยเอด็ 

  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั 
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค (“กฟภ.”) มอีำยุ 5 ปีนับจำกวนัที่ 16 กรกฎำคม พ.ศ. 2552 และต่อเนื่องครัง้ละ 5 ปี โดยอตัโนมตั ิและใหม้ผีลบงัคบัใช้จนกว่ำจะมกีำร
ยุตสิญัญำ ทัง้นี้บรษิทัฯ เริม่มกีำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชงิพำณิชย ์เมื่อวนัที ่30 ตุลำคม พ.ศ. 2555 และตัง้แต่วนัที ่11 มนีำคม พ.ศ. 2559 
บรษิทัขอแกไ้ขสญัญำเป็น Feed-in Tariff  และสิน้สุดสญัญำวนัที ่29 มกรำคม พ.ศ. 2572 

สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรับโรงไฟฟ้ำ  อ ำเภอ
ปรำสำท จงัหวดัสุรนิทร์ ภำยใต้ระเบียบกำรรบัซื้อ
ไฟฟ้ำจำกผูผ้ลติไฟฟ้ำขนำดเลก็มำก 

2 มอีำยุ 5 ปีนับจำกวนัที่ 16 กรกฎำคม พ.ศ. 2552 และต่อเนื่องครัง้ละ 5 ปี โดยอตัโนมตั ิและใหม้ผีลบงัคบัใช้จนกว่ำจะมกีำร
ยุตสิญัญำ ทัง้นี้บรษิทัฯ เริม่มกีำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชงิพำณิชย ์เมื่อวนัที ่16 มกรำคม พ.ศ. 2556 และตัง้แต่วนัที ่11 มนีำคม พ.ศ. 2559 
บรษิทัขอแกไ้ขสญัญำเป็น Feed-in Tariff  และสิน้สุดสญัญำวนัที ่15 เมษำยน พ.ศ. 2572 

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ ส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอโชคชัย 
จงัหวดันครรำชสมีำ ภำยใต้ระเบยีบกำรรบัซื้อไฟฟ้ำ
จำกผูผ้ลติไฟฟ้ำขนำดเลก็มำก 

3 บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ จ ำกดั  
   ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มอีำยุ 10 ปี นับจำกวนัที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2555 ถงึวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 และต่อเนื่องครัง้ละ 10 ปี โดยอตัโนมตั ิหำก
คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อสญัญำ ตอ้งแจง้ใหคู้่ควำมอกีฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 
30 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรับโรงไฟฟ้ำ  อ ำเภอ
ปรำสำท จงัหวดัสุรนิทร ์

4  มอีำยุ 10 ปี นับจำกวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2556 ถงึวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 และต่อเนื่องครัง้ละ 10 ปีโดยอตัโนมตั ิหำก
คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อสญัญำ ตอ้งแจง้ใหคู้่ควำมอกีฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 
30 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอโชคชยั 
จงัหวดันครรำชสมีำ 

5 บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี 
   ไฟเบอร ์จ ำกดั 
   ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มอีำยุ 10 ปี นับจำกวนัที่ 18 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 และต่อเนื่องครัง้ละ 2 ปี โดยอตัโนมตัิ หำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่
ประสงคจ์ะต่อสญัญำตอ้งแจง้ใหคู้่ควำมอกีฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 180 วนั ก่อนครบก ำหนด
สญัญำ หรอื 90 วนั ก่อนครบก ำหนดสญัญำช่วงทีต่่อออกไป 

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอโชคชยั 
จงัหวดันครรำชสมีำ 

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

มอีำยุ 10 ปี นับจำกวนัที่ 18 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 และต่อเนื่องครัง้ละ 2 ปี โดยอตัโนมตัิ หำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่
ประสงคจ์ะต่อสญัญำตอ้งแจง้ใหคู้่ควำมอกีฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 180 วนั ก่อนครบก ำหนด
สญัญำ หรอื 90 วนั ก่อนครบก ำหนดสญัญำช่วงทีต่่อออกไป 

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอโชคชยั 
จงัหวดันครรำชสมีำ 

 
  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร ์จ ำกดั 
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 กำรไฟฟ้ำสว่นภูมภิำค (“กฟภ.”) มอีำยุ 5 ปีนับจำกวนัที่ 18 กนัยำยน พ.ศ. 2552 และต่อเนื่องครัง้ละ 5 ปี โดยอตัโนมตั ิและใหม้ผีลบงัคบัใช้จนกว่ำจะมกีำรยุติ
สญัญำ ทัง้นี้บรษิทัฯ เริม่มกีำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชงิพำณิชย ์เมื่อวนัที ่26 ธนัวำคม พ.ศ. 2556 และตัง้แต่วนัที ่11 มนีำคม พ.ศ. 2559 
บรษิทัขอแกไ้ขสญัญำเป็น Feed-in Tariff  และสิน้สุดสญัญำวนัที ่25 ธนัวำคม พ.ศ. 2572 

สัญญำซื้ อขำยไฟฟ้ำส ำหรับโรงไฟฟ้ำ  อ ำเภอ 
ศรเีชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคำย ภำยใตร้ะเบยีบกำรรบั
ซื้อไฟฟ้ำจำกผูผ้ลติไฟฟ้ำขนำดเลก็มำก 

2 มอีำยุ 5 ปีนับจำกวนัที่ 16 กรกฎำคม พ.ศ. 2552 และต่อเนื่องครัง้ละ 5 ปี โดยอตัโนมตั ิและใหม้ผีลบงัคบัใช้จนกว่ำจะมกีำร
ยุตสิญัญำ ทัง้นี้บรษิทัฯ เริม่มกีำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชงิพำณิชย ์เมื่อวนัที่ 14 สงิหำคม พ.ศ. 2558 และตัง้แต่วนัที่ 11 มนีำคม พ.ศ. 2559 
บรษิทัขอแกไ้ขสญัญำเป็น Feed-in Tariff  และสิน้สุดสญัญำวนัที ่13 ธนัวำคม พ.ศ. 2573 

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ ส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอสรินิธร 
จังหวัดอุบลรำชธำนี ภำยใต้ระเบียบกำรรับซื้อ
ไฟฟ้ำจำกผูผ้ลติไฟฟ้ำขนำดเลก็มำก 

3 มอีำยุ 5 ปีนับจำกวนัที ่24 ตุลำคม พ.ศ. 2556 และต่อเนื่องครัง้ละ 5 ปี โดยอตัโนมตั ิและใหม้ผีลบงัคบัใชจ้นกว่ำจะมกีำร
ยุตสิญัญำ ทัง้นี้บรษิทัฯ เริม่มกีำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชงิพำณิชย ์เมื่อวนัที ่29 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2559 

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ ส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอเมอืง 
จงัหวดัขอนแก่น ภำยใต้ระเบียบกำรรบัซื้อไฟฟ้ำ
จำกผูผ้ลติไฟฟ้ำขนำดเลก็มำก 

4 มอีำยุ 20 ปีนับจำกวนัจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชงิพำณิชย ์ทัง้นี้บรษิทัฯ เริม่มกีำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชงิพำณิชย ์เมื่อวนัที ่28 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ ส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอเมอืงกระบี่ 
จังหวดักระบี่ภำยใต้ระเบียบกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำก
ผูผ้ลติไฟฟ้ำขนำดเลก็มำก 

 

บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ อะโกร เอเชีย จ ำกดั 
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย  
   (“กฟผ.”) 

มอีำยุ 25 ปี นับตัง้แต่วนัเริม่ตน้ซื้อขำยไฟฟ้ำ ทัง้นี้บรษิทัฯ เริม่มกีำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชงิพำณิชย ์เมื่อวนัที ่10 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2560 สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำเกำะขนุน อ ำเภอ
พนมสำรคำม จงัหวดัฉะเชงิเทรำ ภำยใต้ระเบยีบกำร
รบัซื้อไฟฟ้ำจำกผูผ้ลติไฟฟ้ำรำยเลก็ 

2 บรษิทั ทรปิเป้ิล เอ บอรด์ จ ำกดั  
   ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มอีำยุ 1 ปีนับตัง้แต่วนัทีเ่ริม่มกีำรซื้อขำยไฟฟ้ำ และต่อเนื่องครัง้ละ 1 ปี โดยอตัโนมตั ิและใหม้ผีลบงัคบัใชจ้นกว่ำจะมกีำรยุตสิญัญำ สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำเกำะขนุน อ ำเภอ
พนมสำรคำม จงัหวดัฉะเชงิเทรำ 

 
  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ เอเชีย เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั 
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค (“กฟภ.”) มอีำยุ 5 ปีนับจำกวนัที ่28 กรกฎำคม พ.ศ. 2552 และต่อเนื่องครัง้ละ 5 ปี โดยอตัโนมตั ิและใหม้ผีลบงัคบัใชจ้นกว่ำจะมกีำร
ยุตสิญัญำ ทัง้นี้บรษิทัฯ เริม่มกีำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชงิพำณิชย ์เมื่อวนัที่ 2 พฤษภำคม พ.ศ. 2555 และตัง้แต่วนัที ่11 มนีำคม 
พ.ศ. 2559 บรษิทัขอแกไ้ขสญัญำเป็น Feed-in Tariff  และสิน้สุดสญัญำวนัที ่1 สงิหำคม พ.ศ. 2571 

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอน ้ำพอง 
จงัหวดัขอนแก่น ภำยใต้ระเบียบกำรรบัซื้อไฟฟ้ำ
จำกผูผ้ลติไฟฟ้ำขนำดเลก็มำก 

2 บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ จ ำกดั  
   ซึ่งเป็นกจิกำรที่เกีย่วขอ้งกนั 

มีอำยุ 10 ปี นับจำกวนัที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2565 และต่อเนื่องครัง้ละ 10 ปี โดยอัตโนมตัิ  
หำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อสญัญำ ต้องแจ้งให้คู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อกัษร 
ไม่น้อยกว่ำ 30 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอน ้ำพอง 
จงัหวดัขอนแก่น 

3 บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อำเชีย่น จ ำกดั  
   ซึง่เป็นกจิกำรที่เกีย่วขอ้งกนั 

มอีำยุ 10 ปี นับจำกวนัที่ 1 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2555 ถงึวนัที่ 30 ตุลำคม พ.ศ. 2565 และต่อเนื่องครัง้ละ 10 ปี โดยอตัโนมตั ิ
หำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงคจ์ะต่อสญัญำ ต้องแจ้งใหคู้่ควำมอกีฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อย
กว่ำ 30 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอน ้ำพอง 
จงัหวดัขอนแก่น 

 
บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ ไบโอ เอเชีย จ ำกดั 

 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค (“กฟภ.”) มอีำยุ 5 ปีนับจำกวนัที่ 16 กรกฎำคม พ.ศ. 2552 และต่อเนื่องครัง้ละ 5 ปีโดยอตัโนมตั ิและใหม้ผีลบงัคบัใช้จนกว่ำจะมกีำรยุติ
ส ัญญำ ทั ้งนี้ บริษัทฯ เริ่มมีกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์  เมื่ อวันที่  9 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 และตั ้งแต่ว ันที่   
11 มนีำคม พ.ศ. 2559 บรษิทัขอแกไ้ขสญัญำเป็น Feed-in Tariff  และสิน้สุดสญัญำวนัที ่8 มนีำคม พ.ศ. 2573 

สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรับโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอเถิน 
จังหวดัล ำปำง ภำยใต้ระเบียบกำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำก
ผูผ้ลติไฟฟ้ำขนำดเลก็มำก 

 
  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั เอซีอี โซลำร ์จ ำกดั  
 

สญัญำ
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 บรษิทั ยนูิคซ ีโปรดกัส ์จ ำกดั 
 

มอีำยุ 25 ปี นับตัง้แต่วนัเริม่ตน้ซื้อขำยไฟฟ้ำ ทัง้นี้ บรษิทัฯ เริม่มกีำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ
เชงิพำณิชย ์เมื่อวนัที ่20 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2561 ส ำหรบัโครงกำรที ่1 และวนัที ่28 
กนัยำยน พ.ศ. 2562 ส ำหรบัโครงกำรที ่2 

สัญญำซื้อขำยพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังแสงอำทิตย์ซึ่งผลิตจำกโรงไฟฟ้ำ 
ทีต่ดิตัง้บนหลงัคำ อ ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบุร ี

2 บรษิทั ซพิโลหะกจิ (1993) จ ำกดั มอีำยุ 25 ปี นับตัง้แต่วนัเริม่ต้นซื้อขำยไฟฟ้ำ ทัง้นี้บรษิทั เริม่มกีำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ
เชงิพำณิชย ์เมื่อวนัที ่1 พฤษภำคม พ.ศ. 2563  

สัญญำซื้ อขำยพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังแสงอำทิตย์ซึ่ งผลิตจำกโรงไฟฟ้ำ 
ทีต่ดิตัง้บนหลงัคำ อ ำเภอเมอืงสมุทรสำคร จงัหวดัสมุทรสำคร 

3 บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี ไฟเบอร ์จ ำกดั 
   ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

มอีำยุ 25 ปี นับตัง้แต่วนัเริม่ต้นซื้อขำยไฟฟ้ำ ทัง้นี้บรษิทัเริม่มกีำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิง
พำณิชย ์เมื่อวนัที ่22 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2562 

สัญญำซื้อขำยพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังแสงอำทิตย์ซึ่งผลิตจำกโรงไฟฟ้ำ 
ทีต่ดิตัง้บนหลงัคำ อ ำเภอโชคชยั จงัหวดันครรำชสมีำ 

4 มอีำยุ 25 ปี นับตัง้แต่วนัทีเ่ริม่ตน้ซื้อขำยไฟฟ้ำ ทัง้นี้บรษิทัย่อยโดยออ้มยงัไม่ไดเ้ริม่มกีำร
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชงิพำณิชย ์

สญัญำซื้อขำยพลงังำนไฟฟ้ำจำกพลงัแสงอำทติย์ซึ่งผลติจำกโรงไฟฟ้ำ  ที่ตดิตัง้
บนหลงัคำ อ ำเภอโชคชยั จงัหวดันครรำชสมีำ โดยสญัญำดงักล่ำวจดัท ำขึน้เมื่อ
วนัที ่20 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 

5 มอีำยุ 25 ปี นับตัง้แต่วนัทีเ่ริม่ตน้ซื้อขำยไฟฟ้ำ ทัง้นี้บรษิทัย่อยโดยออ้มยงัไม่ไดเ้ริม่มกีำร
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชงิพำณิชย ์

สญัญำซื้อขำยพลงังำนไฟฟ้ำจำกพลงัแสงอำทติย์ซึ่งผลติจำกโรงไฟฟ้ำ  ที่ตดิตัง้
บนผนืน ้ำ อ ำเภอโชคชยั จงัหวดันครรำชสมีำ โดยสญัญำดงักล่ำวจดัท ำขึน้เมื่อ
วนัที ่20 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 

 

บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ เอเชีย เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (เดิมช่ือ บริษทั ยูดบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ำกดั) 
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 กำรไฟฟ้ำสว่นภูมภิำค (“กฟภ.”) มอีำยุ 20 ปี นับตัง้แต่วนัทีเ่ริม่ตน้ซื้อขำยไฟฟ้ำ ทัง้นี้บรษิทัฯ เริม่มกีำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ
เชิงพำณิชย์ เมื่อวนัที่ 11 ตุลำคม พ.ศ. 2554 และตัง้แต่วนัที่ 11 มีนำคม พ.ศ. 2559 
บรษิทัขอแกไ้ขสญัญำเป็น Feed-in Tariff และสิน้สุดสญัญำวนัที ่10 พฤษภำคม พ.ศ. 2571 

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอเมอืง จงัหวดันครรำชสมีำ ภำยใต้
ระเบยีบกำรรบัซื้อไฟฟ้ำ จำกผูผ้ลติไฟฟ้ำขนำดเลก็มำก 

  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ ไบโอ เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (เดิมช่ือ บริษทั ยูดบับลิวซี อ ำพนั ไบโอแมส จ ำกดั) 
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 กำรไฟฟ้ำสว่นภูมภิำค (“กฟภ.”) มีอำยุ  1 ปีนับจำกวันที่  7 ธันวำคม พ.ศ .  2550 และต่อ เนื่ องครั ้งละ  1 ปี   
โดยอตัโนมตั ิและใหม้ผีลบงัคบัใช้จนกว่ำจะมกีำรยุตสิญัญำ ทัง้นี้บรษิทัฯ เริม่มกีำร
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชงิพำณิชย ์เมื่อวนัที ่6 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2551 และตัง้แต่วนัที ่19 ตุลำคม 
พ.ศ. 2559 บรษิัทขอแก้ไขสญัญำเป็น Feed-in Tariff และสิ้นสุดสญัญำวนัที่ 30 ตุลำคม 
พ.ศ. 2568 

สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ ส ำหรับโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอสตึก จังหวัดบุรีรมัย์ ภำยใต้
ระเบยีบกำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำกผูผ้ลติไฟฟ้ำขนำดเลก็มำก 

 
บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั สตึก ไบโอแมส จ ำกดั  
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 กำรไฟฟ้ำสว่นภูมภิำค (“กฟภ.”) มีอำยุ  5 ปีนับจำกวันที่  21 กรกฎำคม พ.ศ. 2559 และต่อเนื่ องครัง้ละ 5 ปี  
โดยอตัโนมตั ิและใหม้ผีลบงัคบัใช้จนกว่ำจะมกีำรยุตสิญัญำ ทัง้นี้บรษิทัฯ เริม่มกีำร
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชงิพำณิชย ์เมื่อวนัที ่20 มถิุนำยน พ.ศ. 2560  

สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ ส ำหรับโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอสตึก จังหวัดบุรีรมัย์ ภำยใต้
ระเบยีบกำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำกผูผ้ลติไฟฟ้ำขนำดเลก็มำก 

 
46.2 สญัญำซ้ือขำยไอน ้ำ 

 
บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ อะโกร เอเชีย จ ำกดั 

 
สญัญำ 

รำยกำรท่ี 
คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 บรษิทั ทรปิเป้ิล เอ บอรด์ จ ำกดั 
   ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มอีำยุ 1 ปีนับจำกวนัที่เริม่มกีำรซื้อขำยไอน ้ำและต่ออำยุครัง้ละ 1 ปี โดยอตัโนมตัิ 
หำกคู่สญัญำฝ่ำยใดที่ประสงค์จะไม่ต่อสญัญำต้องส่งหนังสอืแจ้งใหคู้่สญัญำอกีฝ่ำยหนึ่ง
ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 180 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยไอน ้ำส ำหรบัโรงไฟฟ้ำเกำะขนุน อ ำเภอพนมสำรคำม จงัหวดั
ฉะเชงิเทรำ  

 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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46.3 สญัญำบริกำรก ำจดัขยะ 
 

บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร ์จ ำกดั 
 

 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 เทศบำลนครขอนแก่น มอีำยุ 20 ปีนับจำกวนัที่ 18 สงิหำคม พ.ศ. 2554 ต่อมำเมื่อวนัที่ 27 สงิหำคม พ.ศ. 2562 มกีำรแก้ไขระยะเวลำของสญัญำเป็นภำยใน 20 
ปีนับจำกวนัทีไ่ดร้บัหนังสอืแจง้ใหเ้ริม่ท ำงำน ซึง่ตรงกบัวนัที ่28 กนัยำยน พ.ศ. 2559  

สญัญำรบัจ้ำงก ำจดัขยะส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ 
อ ำเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 

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

3 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สบิสอง สบิสอง 
สีส่บิแปด 

มอีำยุ 5 ปีนับจำกวนัที ่1 กนัยำยน พ.ศ. 2560 สญัญำรบัจ้ำงก ำจดัขยะส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ 
อ ำเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 

 

46.4 สญัญำซ้ือขำยวตัถดิุบและเชื้อเพลิง 
 

บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ คลีน เพำเวอร ์จ ำกดั 
 

 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ จ ำกดั  
   ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มอีำยุ 12 ปี นับจำกวนัที ่10 มนีำคม พ.ศ. 2558 และต่ออำยุครัง้ละ 1 ปี โดยอตัโนมตั ิหำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อสญัญำ
ตอ้งแจง้ใหคู้่ควำมอกีฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 60 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สัญญำซื้ อขำยเชื้อเพลิงชีวมวลส ำหรับ
โรงไฟฟ้ำ อ ำเภอบำ้นบงึ จงัหวดัชลบุร ี

2 มอีำยุ 12 ปี นับจำกวนัที ่10 มนีำคม พ.ศ. 2558 และต่ออำยุครัง้ละ 1 ปี โดยอตัโนมตั ิหำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อสญัญำ
ตอ้งแจง้ใหคู้่ควำมอกีฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 60 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สัญญำซื้ อขำยเชื้อเพลิงชีวมวลส ำหรับ
โรงไฟฟ้ำ อ ำเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ 

3  มอีำยุ 12 ปี นับจำกวนัที ่1 มถิุนำยน พ.ศ. 2560 และต่ออำยุครัง้ละ 1 ปี โดยอตัโนมตั ิหำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงคจ์ะต่อสญัญำ
ตอ้งแจง้ใหคู้่ควำมอกีฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 60 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สัญญำซื้ อขำยเชื้อเพลิงชีวมวลส ำหรับ
โรงไฟฟ้ำ อ ำเภอบ่อพลอย จงัหวดักำญจนบุร ี

4 บรษิทั ชยัโย ซพัพลำย เชน จ ำกดั  
   ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มอีำยุ 12 ปี นับจำกวนัที ่10 มนีำคม พ.ศ. 2558 และต่ออำยุครัง้ละ 1 ปี โดยอตัโนมตั ิหำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อสญัญำ
ตอ้งแจง้ใหคู้่ควำมอกีฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 60 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สัญญำซื้อขำยเชื้อเพลิงชีวมวลส ำหรับ
โรงไฟฟ้ำ อ ำเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ 

  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั  
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 บรษิทั ชยัโย ซพัพลำย เชน จ ำกดั  
   ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มีอำยุ  12 ปี นับจำกวันที่  21 กันยำยน พ.ศ. 2554 และต่ออำยุครัง้ละ 1 ปี โดยอัตโนมัติ  
หำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อสัญญำต้องแจ้งให้คู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบ
ล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 60 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยเชือ้เพลงิชวีมวลส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอปรำสำท  
จงัหวดัสุรนิทร ์

2 มีอำยุ 12 ปี นับจำกวันที่ 2 พฤษภำคม พ.ศ. 2556 และต่ออำยุครัง้ละ 1 ปี โดยอัตโนมัติ  
หำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อสัญญำต้องแจ้งให้คู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบ
ล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 60 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยเชือ้เพลงิชวีมวลส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอโชคชยั  
จงัหวดันครรำชสมีำ 

3 บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ จ ำกดั  
   ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มีอำยุ  12 ปี นับจำกวันที่  16 กันยำยน พ.ศ. 2554 และต่ออำยุครัง้ละ 1 ปี โดยอัตโนมัติ  
หำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อสัญญำต้องแจ้งให้คู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบ
ล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 60 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยเชือ้เพลงิชวีมวลส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอปรำสำท  
จงัหวดัสุรนิทร ์

4 มีอำยุ  12 ปี นับจำกวันที่  7 ธันวำคม พ.ศ. 2554 และต่ออำยุครัง้ละ 1 ปี โดยอัตโนมัติ  
หำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อสัญญำต้องแจ้งให้คู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบ
ล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 60 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยเชือ้เพลงิชวีมวลส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอโชคชยั  
จงัหวดันครรำชสมีำ 

  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร ์จ ำกดั 
 

สญัญำ 

รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ จ ำกดั  
   ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มีอำยุ  15 ปี นับจำกวันที่  26 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และต่ออำยุครัง้ละ 1 ปี โดยอัตโนมัติ   
หำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงคจ์ะต่อสญัญำตอ้งแจง้ใหคู้่ควำมอกีฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำ
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 60 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สัญญำซื้อขำยเชื้อเพลิงชีวมวลส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ  อ ำเภอศรีเชียงใหม่ 
จงัหวดัหนองคำย 

2 มีอำยุ  15 ปี นับจำกวันที่  14 สิงหำคม พ.ศ. 2558 และต่ออำยุครัง้ละ 1 ปี โดยอัตโนมัติ   
หำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงคจ์ะต่อสญัญำตอ้งแจง้ใหคู้่ควำมอกีฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำ
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 60 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยเชือ้เพลงิชวีมวลส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอสรินิธร 
จงัหวดัอุบลรำชธำนี 

3 บรษิทั ศรบีำ้นไผ่ จ ำกดั  
   ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มีอำยุ  15 ปี นับจำกวันที่  15 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และต่ออำยุครัง้ละ 1 ปี โดยอัตโนมัติ   
หำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงคจ์ะต่อสญัญำตอ้งแจง้ใหคู้่ควำมอกีฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำ
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 60 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยเชือ้เพลงิชวีมวลส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอศรเีชยีงใหม่  
จงัหวดัหนองคำย 

4 บรษิทั ชยัโย ซพัพลำย เชน จ ำกดั  
   ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มีอำยุ  15 ปี นับจำกวันที่  14 สิงหำคม พ.ศ. 2558 และต่ออำยุครัง้ละ 1 ปี โดยอัตโนมัติ   
หำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงคจ์ะต่อสญัญำตอ้งแจง้ใหคู้่ควำมอกีฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำ
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 60 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยเชือ้เพลงิชวีมวลส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอสรินิธร  
จงัหวดัอุบลรำชธำนี 

 
บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ อะโกร เอเชีย จ ำกดั 
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 บรษิทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) มีอำยุ  25 ปี นับจำกวันที่  10 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 และหำกคู่ส ัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ ง 
ไม่แสดงเจตนำเป็นลำยลักษณ์อักษรว่ำประสงค์จะต่อสัญญำก่อนครบก ำหนดสัญญำ  
1 ปี ใหส้ญัญำนี้สิน้สุดลงเมื่อครบก ำหนดอำยุสญัญำขำ้งตน้ 

สัญญำซื้อขำยก๊ำซธรรมชำติส ำหรบัโรงไฟฟ้ำเกำะขนุน อ ำเภอพนมสำรคำม 
จงัหวดัฉะเชงิเทรำ เพื่อผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำดว้ยระบบ Cogeneration  

 
  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ เอเชีย เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั  
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 บรษิทั ศรบีำ้นไผ่ จ ำกดั  
   ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มีอำยุ 12 ปี นับจำกวันที่ 6 มีนำคม พ.ศ. 2558 และต่ออำยุครัง้ละ 1 ปี โดยอัตโนมัติ  
หำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อสญัญำต้องแจ้งให้คู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบ
ล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 60 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยเชือ้เพลงิชวีมวลส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอน ้ำพอง  
จงัหวดัขอนแก่น 

2 บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ จ ำกดั  
   ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มอีำยุ 12 ปี นับจำกวนัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2555 และต่ออำยุครัง้ละ 1 ปี โดยอตัโนมตั ิหำก
คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อสญัญำตอ้งแจ้งใหคู้่ควำมอกีฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำ
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 60 วนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำแห่งสญัญำ 

สญัญำซื้อขำยเชือ้เพลงิชวีมวลส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอน ้ำพอง  
จงัหวดัขอนแก่น 

 
46.5 สญัญำซ้ือขำยกระแสไฟฟ้ำเพื่อใช้ส ำหรบัเคร่ืองสบัไม้ 

 

บริษทัย่อยโดยอ้อม คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั 
บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชยี จ ำกดั 

บรษิทั อะโกร เอน็เนอรจ์ี ้ซพัพลำยจ ำกดั 
ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มอีำยุ 10 ปี นับจำกวนัที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2563 และต่ออำยุครัง้
ละ 1 ปีโดยอตัโนมตั ิหำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงคจ์ะตอ่
สญัญำตอ้งแจง้ใหคู้่สญัญำ อกีฝ่ำยหนึ่งทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

สญัญำซื้อขำยกระแสไฟฟ้ำเพื่อใช้ส ำหรบัเครื่องสบัไม้ของ
คู่สญัญำทีต่ดิตัง้ในโรงไฟฟ้ำชวีมวลของบรษิทัย่อยโดยออ้ม 

 
46.6 สญัญำซ้ือขำยไม้สบั 

 

บริษทัย่อยโดยอ้อม คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั 
บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชยี จ ำกดั 

บรษิทั อะโกร เอน็เนอรจ์ี ้ซพัพลำยจ ำกดั 
ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มอีำยุ 1 ปี นับจำกวนัที ่1 เมษำยน พ.ศ. 2563 และต่ออำยุ ครัง้ละ 
1 ปี โดยอตัโนมตั ิหำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง ไม่ประสงค์จะต่อ
สญัญำตอ้งแจง้ใหคู้่สญัญำอกีฝ่ำยหนึ่ง ทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

สัญญำซื้อขำยไม้สับเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบเชื้อเพลิงชีวมวล 
 ในกำรผลติกระแสไฟฟ้ำของบรษิทัย่อยโดยออ้ม 

  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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46.7 สญัญำบริหำรจดักำรและซ่อมบ ำรงุโรงไฟฟ้ำ 
 
บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ อะโกร เอเชีย จ ำกดั 
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 กำรร่วมกำรงำนระหว่ำง General Electric International Operation 
Company Inc. และ GE Packed Power, Inc. 

(1) มีอำยุสญัญำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำเป็นเวลำ 120,000 
ชัว่โมงนับจำกวนัที่ 10 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2560 หรอืกำรซ่อม
บ ำรุงรกัษำครัง้ใหญ่ครัง้ที่ 2 แล้วเสรจ็แล้วแต่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
จะถึงภำยหลัง หรือ (2) มีอำยุสัญญำ 16 ปี นับจำกวันที่ 23 
ธนัวำคม พ.ศ. 2559 แล้วแต่เหตุกำรณ์ (1) หรอื (2) อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งจะถงึก่อน 

สญัญำว่ำจ้ำงให้ซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำกังหนัก๊ำซโรงไฟฟ้ำที่
อ ำเภอพนมสำรคำม จงัหวดัฉะเชงิเทรำ 

 
46.8 สญัญำบริหำรจดักำรเชื้อเพลิงชีวมวลและให้บริกำรงำนแม่บ้ำน 
 

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

บ ริษั ท  กู๊ ด วิ ล ล์  อิ น โ น เ ว ชั น่  แ อ น ด์   
เอน็จเินียริง่ จ ำกดั ซึง่เป็นกจิกำรที่เกีย่วขอ้ง
กนั 

มีอำยุสัญญำ 1 ปี นับตัง้แต่ว ันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่  
30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ บรษิทัย่อยโดยออ้มไดเ้ขำ้ท ำสญัญำฉบบั
ใหม่โดยมอีำยุ 1 ปี 2 เดือน นับตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 
ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564  

สญัญำว่ำจ้ำงให้บริหำรจัดกำรเชื้อเพลิงชีวมวลและ
ให้บรกิำรงำนแม่บ้ำนของโรงไฟฟ้ำชวีมวลของบรษิทั
ย่อยโดยออ้ม 

  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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46.9 สญัญำเช่ำท่ีดินและอำคำร 
 

บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร ์จ ำกดั 
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 เทศบำลนครขอนแก่น มอีำยุ 20 ปี นับจำกวนัที ่18 สงิหำคม พ.ศ. 2554 สญัญำเช่ำทีด่นิเพื่อด ำเนินกำรตำมโครงกำรบรหิำรจดักำรและก ำจดัขยะมูลฝอย อ ำเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 
2 มอีำยุ 20 ปี นับจำกวนัที ่18 สงิหำคม พ.ศ. 2554 สญัญำเช่ำอำคำรและสิ่งก่อสร้ำง รวมทัง้ที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับอำคำรดังกล่ำว อ ำเภอเมืองขอนแก่น 

จงัหวดัขอนแก่น 
3 มอีำยุ 20 ปี นับจำกวนัที ่18 สงิหำคม พ.ศ. 2554 สญัญำก่อสร้ำงอำคำรบนที่ดินของเทศบำลนครขอนแก่น โดยเมื่อก่อสร้ำงอำคำรและติดตัง้เครื่องจกัรเสร็จสิ้นแล้ว 

ใหอ้ำคำรและเครื่องจกัรดงักล่ำวตกเป็นกรรมสทิธิข์องเทศบำลนครขอนแก่นเมื่อครบก ำหนด 20 ปีนับแต่วนัทีท่ ำสญัญำ 
4 เทศบำลเมอืงกระบี ่ มอีำยุ 25 ปี นับจำกวนัที ่22 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2562 สญัญำเช่ำทีด่นิเพื่อด ำเนินกำรตำมโครงกำรบรหิำรจดักำรและก ำจดัขยะมลูฝอย อ ำเภอเมอืงกระบี ่จงัหวดักระบี่ 
5 มอีำยุ 25 ปี นับจำกวนัที ่22 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2562 สญัญำก่อสรำ้งอำคำรบนทีด่นิของเทศบำลเมอืงกระบี่ โดยเมื่อก่อสรำ้งอำคำรและตดิตัง้เครื่องจกัรเสรจ็สิ้นแล้ว ให้

อำคำรและเครื่องจกัรดงักล่ำวตกเป็นกรรมสทิธิข์องเทศบำลเมอืงกระบี ่เมื่อครบก ำหนด 25 ปีนับแต่วนัทีท่ ำสญัญำ 
6 มีอำยุ  25 ปี ตัง้แต่ว ันที่  24 กันยำยน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่   

23 กนัยำยน พ.ศ. 2588 
สญัญำเช่ำที่ดนิเพื่อขุดลอกเป็นบ่อกกัเก็บน ้ำส ำรองส ำหรบัใช้ภำยในโครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะชุมชนกระบี่ อ ำเภอเมอืง 
จงัหวดักระบี ่

 
บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั 
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 นำยธรีวุฒ ิทรงเมตตำ 
   ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มอีำยุ 23 ปี ตัง้แต่วนัที ่9 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ถงึวนัที ่8 พฤษภำคม พ.ศ. 2585 สญัญำเช่ำที่ดนิส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนสะอำดคลองขลุง อ ำเภอ
คลองขลุง จงัหวดัก ำแพงเพชร 

2 บรษิทั ชยัโย สไมล ์จ ำกดั 
   ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มอีำยุ 23 ปี ตัง้แต่วนัที ่9 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ถงึวนัที ่8 พฤษภำคม พ.ศ. 2585 สญัญำเช่ำที่ดนิส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนสะอำดคลองขลุง อ ำเภอ
คลองขลุง จงัหวดัก ำแพงเพชร 

 
  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ คลีน เพำเวอร ์จ ำกดั 
 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 
บรษิทั ชยัโย สไมล ์จ ำกดั ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั มอีำยุ 23 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2585 สญัญำเช่ำที่ดนิส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนสะอำดคลองขลุง อ ำเภอ

คลองขลุง จงัหวดัก ำแพงเพชร 
 

 
46.10 สญัญำก่อสร้ำงอ่ืน ๆ  

 
บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ เอเชีย เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั  
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 บรษิทั กู๊ดวลิล ์อนิโนเวชัน่ แอนด ์
   เอน็จเินียริง่ จ ำกดั  
   ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

1 ปีนับตั ้งแต่ผู้ ว่ ำจ้ ำ งแจ้ งหนั งสือ ให้ เ ริ่ม
ด ำเนินกำร 

สญัญำจ้ำงเหมำก่อสรำ้งโครงกำรโรงงำนคดัแยกและฝังกลบสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสยีอนัตรำยจำก
โรงงำนอุตสำหกรรมล ำดบัที ่105 อ ำเภอน ้ำพอง จงัหวดัขอนแก่น มลูค่ำ 67,700,000 บำท 

 
46.11 สญัญำซ้ือเครื่องจกัรและอปุกรณ์ 

 
บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร ์จ ำกดั  
 

สญัญำ 
รำยกำรท่ี 

คู่สญัญำ ระยะเวลำของสญัญำ รำยละเอียดของสญัญำ 

1 Ascender Limited  
   ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

ตัง้แต่วนัที ่9 กนัยำยน พ.ศ. 2562 สญัญำซื้อขำยเครื่องจกัรและอุปกรณ์ส ำหรบัโครงกำรก่อสรำ้งและบรหิำรโรงงำนก ำจดัขยะมูลฝอยเทศบำลเมอืงกระบี่ 
จงัหวดักระบี ่มลูค่ำ 14,951,146 ดอลลำรส์หรฐั โดยเมื่อค ำนวณเป็นสกุลเงนิบำทจะตอ้งไม่เกนิ 464,053,690 บำท 
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46.13 สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำท่ีอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำยกเลิกกำรบอกเลิกสญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำและคืนสญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ
พร้อมขยำยวนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย ์
 
กลุ่มกจิกำรมสีญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำทีอ่ยู่ในระหว่ำงกำรพจิำรณำยกเลกิกำรบอกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำและคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ
พรอ้มขยำยวนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชย ์ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ดงันี้ 
 
  จ ำนวนสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ 
  ท่ีอยู่ในระหวำ่งกำรพิจำรณำ 
   พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
หน่วยงำนท่ีพิจำรณำ บริษทัย่อยโดยอ้อม  สญัญำ  สญัญำ 

    
ศำลปกครองชัน้ตน้ บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 1 1 
  1 1 
    
กำรไฟฟ้ำสว่นภูมภิำค (“กฟภ.”) บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 3 4 
 บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั 1 1 
 บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 1 1 
 บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ฟำรม์ ทร ีจ ำกดั 1 1 
 บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั 1 1 
 บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี วอเตอร ์จ ำกดั    
    (เดมิชื่อ บรษิทั ปรำสำทพรรุ่งเรอืง จ ำกดั)  1 1 
  8 9 

 
ศำลปกครองชัน้ตน้ 
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที ่5 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 ผูบ้รหิำรของกลุ่มกิจกำรพจิำรณำควำมคบืหน้ำของกำรยื่นหนังสอืต่อกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
(กฟภ.) ของบรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั ส ำหรบัสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำจ ำนวน 1 สญัญำ และตดัสนิใจยื่นหนังสอืต่อ
คณะกรรมกำรก ำกบักจิกำรพลงังำน (กกพ.) เพื่อขอใหม้คี ำสัง่ใหย้กเลกิกำรบอกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำและคนืสญัญำซื้อขำย
ไฟฟ้ำพรอ้มขยำยวนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชย์ใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่ำว 
 
เมื่อวนัที ่22 มนีำคม พ.ศ. 2561 ผูบ้รหิำรของกลุ่มกิจกำรพจิำรณำควำมคบืหน้ำของกำรยื่นหนังสอืของบรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี 
เพำเวอร ์จ ำกดั ต่อ กกพ. ส ำหรบัสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำจ ำนวน 1 สญัญำ และตดัสนิใจยื่นค ำฟ้องต่อศำลปกครองชัน้ต้นเพื่อขอให้
มคี ำพพิำกษำหรอืค ำสัง่ใหย้กเลกิกำรบอกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำและคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำพรอ้มขยำยวนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำ
เขำ้ระบบเชงิพำณิชยต์ำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่ำว 
 
นอกจำกนี้ เมื่อวนัที ่3 เมษำยน พ.ศ. 2562 บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั ไดส้่งหนังสอืถงึ กฟภ. เพื่อขอเจรจำตกลง
ระงบัขอ้พพิำทตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ โดย กฟภ.ไดม้หีนังสอืตอบกลบัเพื่อแจง้เงื่อนไขและหลกัเกณฑ์กำรเจรจำ ทัง้นี้บรษิทัย่อย
โดยออ้มดงักล่ำวไดป้ฏบิตัติำมเงื่อนไขและหลกัเกณฑ์ดงักล่ำวและอยู่ในระหว่ำงกำรเจรจำร่วมกนั 
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ต่อมำเมื่อวนัที่ 9 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 กฟภ. ได้ส่งหนังสอืแจ้งมำยงับรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำว เพื่อขอพจิำรณำทบทวน
เงื่อนไข หลกัเกณฑ์ และขัน้ตอนกำรเจรจำ เพื่อให้เกิดควำมชดัเจนในกำรด ำเนินกำร ทัง้นี้กำรทบทวนเงื่อนไขไม่กระทบ
ขัน้ตอนด ำเนินกำรทำงกฎหมำยทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำของศำล 
 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี 
เพำเวอร์ จ ำกดั บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ฟำร์ม ทร ีจ ำกดั บรษิทั ไบโอ เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั และ บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี วอเตอร์ จ ำกดั 
(เดมิชื่อ บรษิทั ปรำสำทพรรุ่งเรอืง จ ำกดั) 
 
เมื่อวนัที ่14 มนีำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกจิกำรยื่นค ำเสนอขอ้พพิำทต่อคณะอนุญำโตตุลำกำรเพื่อขอใหม้คี ำชี้ขำดให ้กฟภ. ยกเลกิกำร
บอกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำและคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำพรอ้มขยำยวนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชยใ์ห้แก่บรษิทัย่อยโดยอ้อม
ดงักล่ำวจ ำนวนรวมทัง้สิ้น 8 สญัญำ (8 คด)ี ต่อมำเมื่อวนัที ่29 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยโดยออ้มไดร้บัค ำชีข้ำดของคณะ
อนุญำโตตุลำกำรลงวนัที่ 21 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 จ ำนวน 4 สญัญำ (4 คดี) คือ บริษัท แอ๊ดวำนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกัด 
จ ำนวน 2 คด ีบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั จ ำนวน 1 คด ีและบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ฟำรม์ ทร ีจ ำกดั จ ำนวน 
1 คดี และเมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยโดยอ้อมได้รับค ำชี้ขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำรลงวันที่  
19 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 อกีจ ำนวน 4 สญัญำ (4 คด)ี คอื บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั จ ำนวน 1 คด ีบรษิทั อลัไลแอนซ์ 
คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั จ ำนวน 1 คด ีบรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั จ ำนวน 1 คด ีและบรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี วอเตอร ์จ ำกดั 
(เดมิชื่อ บรษิัท ปรำสำทพรรุ่งเรอืง จ ำกดั) จ ำนวน 1 คด ีซึ่งทัง้ 8 คดดีงักล่ำวคณะอนุญำโตตุลำกำรชี้ขำดควำมสรุปว่ำให้ 
กฟภ. คนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำในรูปแบบ FiT พรอ้มขยำยวนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชงิพำณิชย์ใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยอ้อมทัง้  
8 สญัญำ โดยในเดอืนกรกฎำคม พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยโดยอ้อมทัง้หมดได้ส่งหนังสอืแจ้งให้ กฟภ. ปฏิบตัิตำมค ำชี้ขำดของ  
คณะอนุญำโตตุลำกำร  
 
ปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงกำรประชุมร่วมกนัเกี่ยวกบัรำยละเอยีดของกำรปฏบิตัติำมค ำชี้ขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร 
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที ่7 กรกฎำคม พ.ศ. 2559 กฟภ. แจง้บรษิทัย่อยโดยอ้อมว่ำมเีหตุสุดวสิยัเกดิขึน้กบัโครงกำรตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ
จรงิและตกลงทีจ่ะคนืสญัญำใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่ำว 
 
เมื่อวนัที่ 8 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 กฟภ. แจ้งบริษัทย่อยโดยอ้อมว่ำได้ส่งเรื่องที่บริษัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวขอให้ กฟภ. 
ด ำเนินกำรยกเลกิกำรบอกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำและคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำพรอ้มขยำยวนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิ
พำณิชยส์ ำหรบัสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำจ ำนวน 1 สญัญำให ้กกพ. พจิำรณำต่อไป 
 
เมื่อวนัที ่31 สงิหำคม พ.ศ. 2561 กกพ. มหีนังสอืแจง้บรษิทัย่อยโดยอ้อมว่ำ กกพ. ไดแ้จง้ไปยงั กฟภ. แล้วว่ำกำรคนืสญัญำ
ซื้อขำยไฟฟ้ำเป็นกำรด ำเนินกำรระหว่ำงคู่สญัญำ ซึ่ง กฟภ. ต้องเจรจำตกลงกบับรษิทัย่อยโดยอ้อม โดยตรงเกี่ยวกบัเงื่อนไข
รำยละเอยีดกำรคนืสญัญำและกำรขยำยก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชย์ 
 
เมื่อวนัที ่13 กนัยำยน พ.ศ. 2561 กฟภ. แจง้เป็นหนังสอืมำยงับรษิทัย่อยโดยออ้มเพื่อนัดหมำยเจรจำ 
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เมื่อวนัที ่3 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2562 กฟภ. ไดม้หีนังสอืแจง้ใหบ้บรษิทัย่อยโดยออ้มด ำเนินกำรจดัส่งหนังสอืแจง้ก ำหนดวนัเริม่ต้นซื้อ
ขำยไฟฟ้ำ และจดัส่งขอ้เสนอเรื่องรำคำรบัซื้อไฟฟ้ำในส่วนทีบ่รษิทัย่อยโดยออ้มประสงค์จะขอเปลีย่นจำก Adder เป็น FiT เพื่อ 
กฟภ. จะไดด้ ำเนินกำรแจง้ กกพ. เพื่อขอควำมเหน็ชอบเพื่อจดัท ำสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำต่อไป 
 
เมื่อวนัที่ 15 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยโดยอ้อมได้ส่งหนังสอืแจ้งก ำหนดวนัเริม่ต้นซื้อขำยไฟฟ้ำ และข้อเสนอเรื่อง
รำคำรบัซื้อไฟฟ้ำในส่วนทีบ่รษิทัประสงคข์อเปลีย่นจำก Adder เป็น FiT ต่อ กฟภ. เพื่อให ้กฟภ. พจิำรณำและด ำเนินกำรในส่วนที่
เกีย่วขอ้งต่อไป 
 
เมื่อวนัที่ 26 มนีำคม พ.ศ. 2562 กฟภ. ได้มหีนังสอืแจ้งให้บรษิัทย่อยโดยอ้อม จดัส่งแผนกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ  
เพื่อน ำส่ง กกพ. พจิำรณำควำมเหน็ชอบก่อนลงนำมสญัญำต่อไป 
 
เมื่อวนัที ่23 เมษำยน พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยโดยอ้อม ไดจ้ดัส่งแผนกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำให้กบั กฟภ. เพื่อพจิำรณำ
ก่อนลงนำมสญัญำต่อไป 
 
เมื่อวนัที ่2 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 กฟภ. และบรษิทัย่อยโดยอ้อมไดป้ระชุมร่วมกนัเกี่ยวกบัร่ำงสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำฉบบัที ่กฟภ. 
จะคนืใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยออ้ม หลงัจำกนัน้เมื่อวนัที ่11 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 กฟภ. ไดส้่งร่ำงสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำมำใหบ้รษิทั
ย่อยโดยอ้อมพิจำรณำ โดยเป็นสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำแบบ FiT ตำมประกำศ FiT ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งบริษัทย่อยโดยอ้อม 
ไดแ้จง้ตอบกลบัว่ำเหน็ชอบร่ำงสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำดงักล่ำว และเมื่อวนัที ่1 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 กฟภ. ไดส้่งร่ำงสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ
มำใหบ้รษิทัย่อยโดยออ้มพจิำรณำอกีครัง้  
 
วนัที ่5 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยโดยอ้อมไดร้บัร่ำงสญัญำดงักล่ำวจำก กฟภ. และไดต้รวจสอบร่ำงสญัญำฯ เรยีบรอ้ยแล้ว และ 
ไดจ้ดัท ำหนังสอืตอบกลบัเหน็ชอบร่ำงสญัญำฯ ฉบบัดงักล่ำว โดยยื่นต่อ กฟภ. แลว้ในวนัที ่8 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที่ 7 สงิหำคม พ.ศ. 2562 กฟภ. ได้ส่งหนังสอืแจ้งมำยงับรษิัทย่อยโดยอ้อมว่ำยนืยนัร่ำงสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำที่จะคืนให้แก่
บรษิทัย่อยโดยอ้อมว่ำเป็นสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำแบบ FiT ตำมประกำศ FiT ปี พ.ศ. 2558 มรีำยละเอยีดตำมร่ำงสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 
ทีแ่นบมำพรอ้มหนังสอืแจง้ดงักล่ำวซึ่งเป็นฉบบัที ่กฟภ. และบรษิทัย่อยโดยออ้มเหน็ชอบร่วมกนั 
 
เมื่อวนัที ่6 ตุลำคม พ.ศ. 2563 กฟภ. ไดค้นืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำให้แก่บรษิัทย่อยโดยอ้อม โดยเป็นสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำแบบ FiT 
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบักจิกำรพลงังำน เรื่อง กำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน (ไม่รวมพลงังำนแสงอำทติย์) 
ในช่วงเปลีย่นผ่ำนจำกแบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2558 
 
ปัจจุบนัขอ้พพิำทดงักล่ำวไดยุ้ตแิลว้ 
  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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47 สิทธิพิเศษท่ีได้รบัจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 
กลุ่มกจิกำรไดร้บัสทิธพิเิศษจำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุนดงัต่อไปนี้ 
 
บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ คลีน เพำเวอร ์จ ำกดั 
 

เลขท่ีบตัร วนัท่ีได้รบั  เร่ิมตัง้แต่ หมดอำยุ สิทธิพิเศษท่ีส ำคญั 

ส่งเสริม สิทธิพิเศษ ช่ือผลิตภณัฑ์ วนัท่ี วนัท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 

1842(1)/2553 13 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2553 

ผลติไฟฟ้ำจำกเชือ้เพลงิชวีมวลประเภท 7.1 กจิกำรสำธำรณูปโภค
และบรกิำรพืน้ฐำน (บำ้นบงึ) 

24 
เมษำยน 
พ.ศ. 2555 

23 เมษำยน 
พ.ศ. 2563 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

             
             

2554(1)/2554 29 พฤศจกิำยน 
พ.ศ. 2554 

ผลติไฟฟ้ำจำกเชือ้เพลงิชวีมวลประเภท 7.1 กจิกำรสำธำรณูปโภค
และบรกิำรพืน้ฐำน (โพนทอง) 

4 มถิุนำยน 
พ.ศ. 2556 

3 มถิุนำยน 
พ.ศ. 2564 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

             
            

2329(1)/2555 13 มนีำคม 
พ.ศ. 2555 

ผลติไฟฟ้ำจำกเชือ้เพลงิชวีมวลประเภท 7.1 กจิกำรสำธำรณูปโภค
และบรกิำรพืน้ฐำน (คลองขลุง) 

ยงัไม่เริม่มรีำยได ้
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

            
             

2330(1)/2555 29 พฤศจกิำยน
พ.ศ. 2554 

ผลติไฟฟ้ำจำกเชือ้เพลงิชวีมวลประเภท 7.1 กจิกำรสำธำรณูปโภค
และบรกิำรพืน้ฐำน (บ่อพลอย) 

16 สงิหำคม 
พ.ศ. 2560 

15 สงิหำคม 
พ.ศ. 2568 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

             

 
บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั  
 

เลขท่ีบตัร วนัท่ีได้รบั  เร่ิมตัง้แต่ หมดอำยุ สิทธิพิเศษท่ีส ำคญั 

ส่งเสริม สิทธิพิเศษ ช่ือผลิตภณัฑ์ วนัท่ี วนัท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 

2446(1)/2553 16 พฤศจกิำยน 
พ.ศ. 2553 

ผลติไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลงิชวีมวลประเภท 7.1 กิจกำรสำธำรณูปโภค
และบรกิำรพืน้ฐำน (โชคชยั) 

16 มกรำคม 
พ.ศ. 2556 

15 มกรำคม 
พ.ศ. 2564 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

             

             

1019(1)/2554 16 พฤศจกิำยน 
พ.ศ. 2553 

ผลติไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลงิชวีมวลประเภท 7.1 กิจกำรสำธำรณูปโภค
และบรกิำรพืน้ฐำน (ปรำสำท) 

30 ตุลำคม 
พ.ศ. 2555 

29 ตุลำคม 
พ.ศ. 2563 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

 
บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร ์จ ำกดั 
 

เลขท่ีบตัร วนัท่ีได้รบั  เร่ิมตัง้แต่ หมดอำยุ สิทธิพิเศษท่ีส ำคญั 
ส่งเสริม สิทธิพิเศษ ช่ือผลิตภณัฑ์ วนัท่ี วนัท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 

1284(1)/2554 18 มกรำคม 
พ.ศ. 2554 

ผลติไฟฟ้ำจำกเชือ้เพลงิชวีมวลประเภท 7.1 กจิกำรสำธำรณูปโภค
และบรกิำรพืน้ฐำน (ศรเีชยีงใหม่) 

26 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2556 

25 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

             
             

1448(1)/2555 13 มนีำคม  
พ.ศ. 2555 

ผลติไฟฟ้ำจำกเชือ้เพลงิชวีมวลประเภท 7.1 กิจกำรสำธำรณูปโภค
และบรกิำรพืน้ฐำน (สรินิธร) 

14 สงิหำคม 
พ.ศ. 2558 

13 สงิหำคม 
พ.ศ. 2566 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

             
            

1033(1)/2558 8 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2557 

ผลติไฟฟ้ำจำกเชือ้เพลงิชวีมวลประเภท 7.1 กิจกำรสำธำรณูปโภค
และบรกิำรพืน้ฐำน (บำ้นบงึ) 

ยงัไม่เริม่มรีำยได ้
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

            
             

59-0076-0-13-2-0 29 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2557 

ผลติไฟฟ้ำจำกขยะมูลฝอยประเภท 7.1 กจิกำรสำธำรณูปโภคและ
บรกิำรพืน้ฐำน (ขอนแก่น) 

29 พฤศจกิำยน 
พ.ศ. 2559 

28 พฤศจกิำยน 
พ.ศ. 2567 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

63-0246-1-00-2-0 27 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 

ผลติไฟฟ้ำจำกขยะชุมชนประเภท 7.1 กิจกำรผลติพลงังำนไฟฟ้ำ 
หรือ พลังงำนไฟฟ้ำและไอน ้ำจำกขยะ หรือ เชื้อเพลิงจำกขยะ 
(กระบี)่ 

28 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

27 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2571 

✓ ✓ ✓ - - - ✓ - 

 
  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ อะโกร เอเชีย จ ำกดั  
 

เลขท่ีบตัร วนัท่ีได้รบั  เร่ิมตัง้แต่ หมดอำยุ สิทธิพิเศษท่ีส ำคญั 

ส่งเสริม สิทธิพิเศษ ช่ือผลิตภณัฑ์ วนัท่ี วนัท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 

58-1885-0-00-1-0 2 เมษำยน  
พ.ศ. 2558 

ผลติไฟฟ้ำและไอน ้ำจำกก๊ำซประเภท 7.1 กจิกำรสำธำรณูปโภค
และบรกิำรพืน้ฐำน (เกำะขนุน) 

10 กุมภำพนัธ์
พ.ศ. 2560 

9 กุมภำพนัธ์
พ.ศ. 2568 

✓ - ✓ - - - ✓ ✓ 

 
บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ เอเชีย เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั  
 

เลขท่ีบตัร วนัท่ีได้รบั  เร่ิมตัง้แต่ หมดอำยุ สิทธิพิเศษท่ีส ำคญั 

ส่งเสริม สิทธิพิเศษ ช่ือผลิตภณัฑ์ วนัท่ี วนัท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 

1948(1)/2553 10 สงิหำคม 
พ.ศ. 2553 

ผลติไฟฟ้ำจำกเชือ้เพลงิชวีมวลประเภท 7.1 กจิกำรสำธำรณูปโภค
และบรกิำรพืน้ฐำน (น ้ำพอง) 

2 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2555 

1 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2563 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

 
บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ ไบโอ เอเชีย จ ำกดั  
 

เลขท่ีบตัร วนัท่ีได้รบั  เร่ิมตัง้แต่ หมดอำยุ สิทธิพิเศษท่ีส ำคญั 

ส่งเสริม สิทธิพิเศษ ช่ือผลิตภณัฑ์ วนัท่ี วนัท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 

1521(1)/2555 29 พฤศจกิำยน 
พ.ศ. 2554 

ผลติไฟฟ้ำจำกเชือ้เพลงิชวีมวลประเภท 7.1 กจิกำรสำธำรณูปโภค
และบรกิำรพืน้ฐำน (เถนิ) 

9 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2557 

8 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2565 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

 
บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั เอซีอี โซลำร ์จ ำกดั 
 

เลขท่ีบตัร วนัท่ีได้รบั  เร่ิมตัง้แต่ หมดอำยุ สิทธิพิเศษท่ีส ำคญั  

ส่งเสริม สิทธิพิเศษ ช่ือผลิตภณัฑ์ วนัท่ี วนัท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 

61-0856-1-00-1-0 2 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2561 

ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตัง้บนหลังคำ
ประเภท 7.1.1.2 กจิกำรผลติพลงังำนไฟฟ้ำ หรอื พลงังำน
ไฟฟ้ำและไอน ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน ยกเวน้ขยะ หรอื 
เชือ้เพลงิจำกขยะ 

20 พฤศจกิำยน
พ.ศ. 2561 

19 พฤศจกิำยน
พ.ศ. 2569 

✓ - ✓ - - - ✓ ✓ 

61-1012-1-00-1-0 23 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2561 

ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตัง้บนหลังคำ
ประเภท 7.1.1.2 กิจกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ หรือ 
พลงังำนไฟฟ้ำและไอน ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน ยกเว้น
ขยะ หรอื เชือ้เพลงิจำกขยะ 

22 กุมภำพนัธ์
พ.ศ. 2562 

21 กุมภำพนัธ์
พ.ศ. 2570 

✓ - ✓ - - - ✓ ✓ 

62-0089-1-00-1-0 7 มกรำคม 
พ.ศ. 2562 

ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตัง้บนหลังคำ
ประเภท 7.1.1.2 กิจกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ หรือ 
พลงังำนไฟฟ้ำและไอน ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน ยกเว้น
ขยะ หรอื เชือ้เพลงิจำกขยะ 

28 กนัยำยน
พ.ศ. 2562 

27 กนัยำยน
พ.ศ. 2570 

✓ - ✓ - - - ✓ ✓ 

62-1068-1-00-1-0 12 กนัยำยน
พ.ศ. 2562 

ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตัง้บนหลังคำ
ประเภท 7.1.1.2 กิจกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ หรือ 
พลงังำนไฟฟ้ำและไอน ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน ยกเว้น
ขยะ หรอื เชือ้เพลงิจำกขยะ 

1 พฤษภำคม
พ.ศ. 2563 

30 เมษำยน
พ.ศ. 2571 

✓ - ✓ - - - ✓ ✓ 

63-0656-1-00-1-0 18 พฤษภำคม
พ.ศ. 2563 

ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ประเภท 7.1.1.2 
กิจกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ หรือ พลังงำนไฟฟ้ำและ 
ไอน ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน ยกเว้นขยะ หรอื เชื้อเพลงิ
จำกขยะ 

 
ยงัไม่เริม่มรีำยได ้

✓ - ✓ - - - ✓ ✓ 
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บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ เอเชีย เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (เดิมช่ือ บริษทั ยูดบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ำกดั) 
 

เลขท่ีบตัร วนัท่ีได้รบั  เร่ิมตัง้แต่ หมดอำยุ สิทธิพิเศษท่ีส ำคญั 

ส่งเสริม สิทธิพิเศษ ช่ือผลิตภณัฑ์ วนัท่ี วนัท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 

1524(9)/2551 21 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2551 

ผลติไฟฟ้ำจำกเชือ้เพลงิชวีมวลประเภท 7.1 กจิกำรสำธำรณูปโภค
และบรกิำรพืน้ฐำน  

11 ตุลำคม  
พ.ศ. 2554 

10 ตุลำคม  
พ.ศ. 2562 

✓ ✓ ✓ - - ✓ ✓ - 

 
บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั แอด๊วำนซ์ ไบโอ เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (เดิมช่ือ บริษทั ยูดบับลิวซี อ ำพนั ไบโอแมส จ ำกดั) 
 

เลขท่ีบตัร วนัท่ีได้รบั  เร่ิมตัง้แต่ หมดอำยุ สิทธิพิเศษท่ีส ำคญั 

ส่งเสริม สิทธิพิเศษ ช่ือผลิตภณัฑ์ วนัท่ี วนัท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 

2069/9/2548 28 พฤศจกิำยน 
พ.ศ. 2548 

ผลติไฟฟ้ำจำกเชือ้เพลงิชวีมวลประเภท 7.1 กจิกำรสำธำรณูปโภค
และบรกิำรพืน้ฐำน 

31 มกรำคม 
พ.ศ. 2551 

30 มกรำคม 
2559 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

 

บริษทัย่อยโดยอ้อม - บริษทั สตึก ไบโอแมส จ ำกดั  
 

เลขท่ีบตัร วนัท่ีได้รบั  เร่ิมตัง้แต่ หมดอำยุ สิทธิพิเศษท่ีส ำคญั 

ส่งเสริม สิทธิพิเศษ ช่ือผลิตภณัฑ์ วนัท่ี วนัท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 

1672(2)/2546 18 พฤศจกิำยน 
พ.ศ. 2546 

ผลติไฟฟ้ำจำกเชือ้เพลงิชวีมวลประเภท 7.1 กจิกำรสำธำรณูปโภค
และบรกิำรพืน้ฐำน 

24 มกรำคม 
พ.ศ. 2549 

23 มกรำคม 
2557 

✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
* สทิธแิละประโยชน์ทีส่ ำคญั 

1 ไดร้บัยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรบักำรน ำเขำ้เครื่องจกัรเพื่อใชใ้นกำรผลติตำมทีค่ณะกรรมกำรอนุมตั ิ  
2 ไดร้บัยกเวน้กำรเสยีภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล ส ำหรบัก ำไรสุทธทิีไ่ดจ้ำกกำรประกอบกจิกำรทีไ่ดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุน นับแต่

วนัทีเ่ริม่มรีำยได ้โดยมกี ำหนดเวลำ 8 ปี 
3 ใหน้ ำผลขำดทุนประจ ำปีทีเ่กดิขึน้ในระหว่ำงทีไ่ดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุนไปใชส้ทิธหิกัออกจำกก ำไรสุทธทิีเ่กดิขึน้ภำยหลงั

ระยะเวลำไดร้บักำรยกเวน้ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล มกี ำหนดเวลำไม่เกนิ 5 ปี นับแต่วนัพน้ก ำหนดเวลำนัน้ 
4 ได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในอัตรำร้อยละ 50 ของอัตรำปกติ  

มกี ำหนดเวลำ 5 ปี นับจำกวนัพน้ก ำหนดระยะเวลำตำมขอ้ 2 
5 ไดร้บัอนุญำตใหห้กัค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำประปำสองเท่ำของค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวเป็นระยะเวลำ 10 ปี นับแต่วนัทีเ่ริม่มรีำยได ้ 
6 ไดร้บัสทิธิให้หกัเงนิลงทุนในกำรติดตัง้หรอืก่อสร้ำงสิง่อ ำนวยควำมสะดวกร้อยละ 25 ของเงนิลงทุน นอกเหนือจำกกำรหกัค่ำ

เสื่อมรำคำตำมปกต ิ
7 ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงนิปันผลทีไ่ดร้บัจำกกำรส่งเสรมิซึง่ไดร้บัยกเวน้ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลไปรวมค ำนวณเพื่อเสยีภำษีเงนิได้ 
8 ได้รบัยกเว้นกำรเสยีภำษีเงินได้นิติบุคคล ส ำหรบัก ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รบักำรส่งเสรมิกำรลงทุน รวมกัน 

ไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุนไม่รวมค่ำทีด่นิและทุนหมุนเวยีน นับแต่วนัทีเ่ริม่มรีำยได ้โดยมกี ำหนดเวลำ 8 ปี 
 
โดยกลุ่มกจิกำรจะตอ้งปฏบิตัติำมเงื่อนไขตำมทีร่ะบุไวใ้นบตัรส่งเสรมิกำรลงทุนเพื่อไดร้บัสทิธแิละประโยชน์ดงักล่ำวขำ้งต้น 
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รำยไดจ้ ำแนกตำมส่วนทีไ่ดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุนและส่วนทีไ่ม่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุนส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้  
 

 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
  กิจกรรมท่ีได้รบั กิจกรรมท่ีไม่ได้รบั   กิจกรรมท่ีได้รบั กิจกรรมท่ีไม่ได้รบั  
  กำรส่งเสริม  กำรส่งเสริม  รวม  กำรส่งเสริม  กำรส่งเสริม  รวม 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
       

รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำ 4,253,224,360 98,190,947 4,351,415,307 4,353,172,427 -       4,353,172,427 
รำยไดค้่ำชดเชย       
   กระแสไฟฟ้ำส่วนเพิม่ 128,622,547 4,717,827 133,340,374 129,177,290 -       129,177,290 
รำยไดจ้ำกกำรขำยไอน ้ำ 13,236,611 -       13,236,611 20,541,053 -       20,541,053 
รำยไดจ้ำกกำรบรกิำรก ำจดัขยะ -       40,263,551 40,263,551 -       37,361,345 37,361,345 
รำยไดจ้ำกกำรบรกิำรซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำ -       48,108,635 48,108,635 -       -       -       
รำยไดอ้ื่น 624,662 178,012,364 178,637,026 5,507,547 27,391,629 32,899,176 

 4,395,708,180 369,293,324 4,765,001,504 4,508,398,317 64,752,974 4,573,151,291 

 
48 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงิน 

 
48.1 กำรเข้ำท ำสญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ  

 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที ่6 มกรำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยโดยออ้ม เขำ้ท ำสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย เพื่อด ำเนิน
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนสะอำดคลองขลุง จงัหวดัก ำแพงเพชร ภำยใต้ระเบียบกำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็กที่ใช้
พลังงำนหมุนเวียนในกำรผลิตไฟฟ้ำในแบบ SPP Hybrid Firm โดยมีระยะเวลำสญัญำ 20 ปี นับตัง้แต่วนัจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบ 
เชงิพำณิชย ์(COD) 
 

48.2 กำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนซ่ึงได้รบัอนุมติัจำกท่ีประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้น  
 

บริษทัย่อย 
จ ำนวนหุ้น
เพ่ิมทุน 

มูลค่ำหุ้น 
(บำท/หุ้น) 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

วนัท่ีจดทะเบียน 
กบักระทรวงพำณิชย ์

     
บรษิทัย่อยของบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั     
บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 20,000,000 10 200,000,000 4 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 
บรษิทั เพำเวอร ์ซพัพลำย แอนด ์     
   เมนเทแนนซ์ เซอรว์สิ จ ำกดั 28,000,000 10 280,000,000 8 มกรำคม พ.ศ. 2564 
บรษิทัยอ่ยของบรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั     
บรษิทั เนชัน่แนล คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 54,990,000 10 549,900,000 10 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 
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48.3 กำรเรียกช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมเติม  
 
• ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทย่อยโดยอ้อมจ ำนวน 3 แห่ง มีมติเห็นชอบให้บริษัทย่อยโดยอ้อมจ ำนวน 3 แห่ง  

เรยีกช ำระค่ำหุ้นเพิม่เติมจำกบริษัท เอเชยี คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยโดยตรง คดิเป็นจ ำนวนเงินรวม 
287,800,000 บำท 

• ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทย่อยโดยอ้อมจ ำนวน 1 แห่ง มีมติเห็นชอบให้บริษัทย่อยโดยอ้อมจ ำนวน 1 แห่ง  
เรยีกช ำระค่ำหุน้เพิม่เตมิจำกบรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยโดยอ้อม คดิเป็นจ ำนวนเงนิรวม 
137,549,977.50 บำท 

 
48.4 กำรจ่ำยเงินปันผลซ่ึงได้รบัอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั  

 
บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 
เมื่อวนัที ่25 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตเิหน็ชอบใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
เพื่อพจิำรณำจ่ำยเงนิปันผล ในอตัรำหุน้ละ 0.018 บำท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เฉพำะผูท้ีม่สีทิธริบัเงนิปันผล โดยบรษิทัจะน ำเสนอเพื่อกำรอนุมตัิ
จ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวในทีป่ระชุมสำมญัของบรษิทัต่อไป 
 
บรษิทัย่อย 
 

บริษทัย่อย 
จ่ำยปันผล 

ระหว่ำงกำลจำก 

อตัรำกำร
จ่ำย 

เงินปันผล 
(บำท/หุ้น) 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

วนัท่ีจ่ำยเงินปันผล 
ให้แก่ผู้ถืหุ้น 

จดัสรรทนุส ำรอง 
ตำมกฎหมำย 

(บำท) 

      
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ 
   เอเชยี จ ำกดั 

ก ำไรสะสม ณ วนัที ่ 
   31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 
0.40 

 
27,620,000 

 
26 มกรำคม พ.ศ. 2564 

 
1,600,000 

บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร  
   เอเชยี จ ำกดั 

ก ำไรสะสม ณ วนัที ่ 
   31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 
0.47 

 
70,500,000 

 
9 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 

 
9,700,000 
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