
บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี้ จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

 

เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จํากดั (มหาชน) 
 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี ้จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และ

ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวม

และงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกิจการ 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวม

และงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลน้ี

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุป

เกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญช ี

รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น

ผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมขีอบเขตจํากดักว่าการตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นัียสําคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ 

ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้ 

 

ข้อสรปุ 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัทําขึ้น 

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

 

 

 

 

 

กฤษณ์  ชชัวาลวงศ ์

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5016 

กรุงเทพมหานคร 

10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 741,863,642           482,892,545         10,985,604             13,569,645            

ลกูหนกีารคา้และลกูหนอีนื 7 827,779,051           829,014,273         2,204,915              1,895,435             

ลกูหนสีญัญาเชา่การเงนิ 

ทถีงึกาํหนดรบัชาํระภายในหนงึปี (สทุธ)ิ 8 67,172,886             93,311,714           -                      -                     

สนิคา้คงเหลอื (สทุธ)ิ 564,016,083           402,075,975         -                      -                     

ภาษมีลูคา่เพมิ (สทุธ)ิ 35,730,998             33,941,900           507,145                 1,155,466             

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแกบ่รษิทัย่อยโดยออ้ม 28 ข) -                      -                    120,000,000           120,000,000          

สนิทรพัย์อนุพนัธ์ทางการเงนิระยะสนั 29.3 290,396                 -                    -                      -                     

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอนื 17 9,891,379              -                    -                      -                     

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,246,744,435         1,841,236,407       133,697,664           136,620,546          

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทตีดิภาระคาํประกนั 9 510,228,109           277,601,630         -                      -                     

ลกูหนสีญัญาเชา่การเงนิ (สทุธ)ิ 8 3,210,398,674         3,163,021,714       -                      -                     

เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 10 -                      -                    8,999,999,980         8,999,999,980        

อสงัหารมิทรพัย์เพอืการลงทนุ (สทุธ)ิ 11 193,395,830           144,851,100         -                      -                     

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ (สทุธ)ิ 12 9,463,565,465         9,095,282,011       72,602,560             70,438,512            

เงนิจ่ายลว่งหน้าคา่กอ่สรา้งและซอืสนิทรพัย์ถาวร 40,445,046             53,506,627           118,845                 14,580                 

สทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทาน (สทุธ)ิ 13 1,618,464,831         1,639,536,935       -                      -                     

สนิทรพัย์สทิธกิารใช ้(สทุธ)ิ 14 38,955,629             37,406,032           7,369,378              5,380,021             

สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน (สทุธ)ิ 15 48,420,752             49,545,486           1,943,091              1,996,820             

สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 16 79,873,684             85,906,170           714,174                 699,179                

สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอนื 17 24,784,888             41,794,136           2,706,466              2,099,860             

รวมสินทรพัยไ์มห่มุนเวียน 15,228,532,908       14,588,451,841     9,085,454,494         9,080,628,952        

รวมสินทรพัย์ 17,475,277,343       16,429,688,248     9,219,152,158         9,217,249,498        

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 44 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  ___________________________________     กรรมการ  ___________________________________
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บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 18 167,000,000           265,300,000         -                      -                     

เจา้หนกีารคา้และเจา้หนอีนื 19 343,971,522           268,963,404         12,868,958             10,380,568            

สว่นทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนงึปีของ

- หนสีนิตามสญัญาเชา่ (สทุธ)ิ 21 1,593,458              1,330,493            1,201,607              816,379                

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (สทุธ)ิ 22 567,660,365           575,293,722         -                      -                     

ประมาณการคา่ซอ่มบํารงุโรงไฟฟ้า

ตามขอ้ตกลงสมัปทาน 20 34,284,981             32,326,916           -                      -                     

ภาษมีลูคา่เพมิ (สทุธ)ิ 28,990,994             36,343,079           -                      -                     

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 15,395,938             11,213,900           -                      -                     

หนสีนิอนุพนัธ์ทางการเงนิระยะสนั 29.3 1,211,650              12,093,276           -                      -                     

หนสีนิหมนุเวยีนอนื 7,387,588              9,865,383            574,964                 643,832                

รวมหนีสินหมนุเวียน 1,167,496,496         1,212,730,173       14,645,529             11,840,779            

หนีสินไมห่มุนเวียน

ประมาณการคา่ซอ่มบํารงุโรงไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทาน 20 2,037,096              86,685                -                      -                     

หนสีนิตามสญัญาเชา่ (สทุธ)ิ 21 25,887,209             24,467,539           6,327,705              4,596,269             

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (สทุธ)ิ 22 3,791,320,352         3,081,863,600       -                      -                     

หนสีนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 16 127,280,859           109,893,444         -                      -                     

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 8,092,073              7,813,701            3,570,873              3,495,896             

รวมหนีสินไมห่มุนเวียน 3,954,617,589         3,224,124,969       9,898,578              8,092,165             

รวมหนีสิน 5,122,114,085         4,436,855,142       24,544,107             19,932,944            

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 44 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามญั 10,975,999,960 หุน้

มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 5,487,999,980         5,487,999,980       5,487,999,980         5,487,999,980        

ทนุทอีอกและชาํระเตม็มลูคา่แลว้

หุน้สามญั 10,175,999,960 หุน้

มลูคา่ทชีาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 5,087,999,980         5,087,999,980       5,087,999,980         5,087,999,980        

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 3,896,006,978         3,896,006,978       3,896,006,978         3,896,006,978        

กาํไรสะสม

- จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองตามกฎหมาย 24 26,025,834             26,025,834           26,025,834             26,025,834            

- ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 3,366,017,427         3,005,687,275       184,575,259           187,283,762          

สว่นตํากวา่ทนุจากการรวมธุรกจิ

ภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั (22,886,961)            (22,886,961)          -                      -                     

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 12,353,163,258       11,992,833,106     9,194,608,051         9,197,316,554        

รวมส่วนของเจ้าของ 12,353,163,258       11,992,833,106     9,194,608,051         9,197,316,554        

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 17,475,277,343       16,429,688,248     9,219,152,158         9,217,249,498        

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 44 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอน็เนอรจี์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,214,879,410        1,115,656,775        20,220,000            18,120,000            

รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงนิ

ภายใตส้ญัญาซอืขายไฟฟ้า 99,214,576            100,896,023          -                     -                     

รายไดค้่าก่อสรา้งภายใต้ขอ้ตกลงสมัปทาน -                     131,298,014          -                     -                     

ตน้ทุนขายและบรกิาร (874,683,493)         (788,688,891)         (14,811,278)           (14,088,133)           

ตน้ทุนค่าก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน -                     (131,298,014)         -                     -                     

กาํไรขนัต้น 439,410,493          427,863,907          5,408,722             4,031,867             

กาํไรสทุธจิากอตัราแลกเปลยีน 55,152,394            112,183,354          -                     -                     

รายไดเ้งนิปันผลจากบรษิทัย่อย 28 ค) -                     -                     -                     545,035,000          

กาํไรสทุธจิากสญัญาซอืขายเงนิตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า 11,172,022            49,539,645            -                     -                     

รายไดอ้นื 25 2,006,963             172,996,626          2,083                   4,507                   

กาํไรก่อนคา่ใช้จ่าย 507,741,872          762,583,532          5,410,805             549,071,374          

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (84,721,727)           (87,994,528)           (8,078,844)            (12,657,396)           

ตน้ทุนทางการเงนิ (34,085,740)           (26,241,775)           (55,459)                (16,325)                

กาํไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 388,934,405          648,347,229          (2,723,498)            536,397,653          

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงนิได้ 26 (28,604,253)           (54,797,443)           14,995                 3,495                   

กาํไร(ขาดทนุ)สาํหรบังวด 360,330,152          593,549,786          (2,708,503)            536,401,148          

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 360,330,152          593,549,786          (2,708,503)            536,401,148          

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทนุ)

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 360,330,152          593,549,786          (2,708,503)            536,401,148          

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม -                     -                     -                     -                     

360,330,152          593,549,786          (2,708,503)            536,401,148          

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 360,330,152          593,549,786          (2,708,503)            536,401,148          

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม -                     -                     -                     -                     

360,330,152          593,549,786          (2,708,503)            536,401,148          

กาํไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาทต่อหุน้) 27 0.04                     0.06                     (0.00) 0.05                     

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 44 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

จดัสรรแล้ว ส่วนตาํกว่าทุนจาก รวมส่วน

ทุนทีออก ส่วนเกิน  - สาํรอง การรวมธรุกิจภายใต้ ของผู้เป็นเจ้าของ รวมส่วนของ

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    

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด พ.ศ. 2563

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                         - -                   593,549,786                      - 593,549,786            593,549,786        

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

จดัสรรแล้ว ส่วนตาํกว่าทุนจาก รวมส่วน

ทุนทีออก ส่วนเกิน  - สาํรอง การรวมธรุกิจภายใต้ ของผู้เป็นเจ้าของ รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร การควบคมุเดียวกนั ของบริษทัใหญ่ เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 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    

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี พ.ศ. 2564

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                         - -                   360,330,152                      - 360,330,152            360,330,152        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 5,087,999,980   3,896,006,978   26,025,834         3,366,017,427    (22,886,961)                12,353,163,258        12,353,163,258    

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 44 เป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม
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บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดสามเดอืนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

จดัสรรแล้ว

ทุนทีออก ส่วนเกิน  - สาํรอง รวมส่วน

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย - ยงัไมไ่ด้จดัสรร ของเจ้าของ

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

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด -                -                -                536,401,148           536,401,148      

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

จดัสรรแล้ว

ทุนทีออก  ส่วนเกิน  - สาํรอง รวมส่วน

และชาํระแล้ว  มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย - ยงัไมไ่ด้จดัสรร ของเจ้าของ

5,087,999,980  3,896,006,978  26,025,834      187,283,762           9,197,316,554   

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด -                -                -                (2,708,503)             (2,708,503)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 5,087,999,980  3,896,006,978  26,025,834      184,575,259           9,194,608,051   

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 44 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

กาํไรสะสม
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บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจี์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)กอ่นภาษเีงนิได้ 388,934,405          648,347,229          (2,723,498)            536,397,653          

รายการปรบัปรุง

กาํไรจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไมเ่กดิขนึจรงิ

ของลกูหนีสญัญาเชา่การเงนิ (57,246,367)           (112,186,049)         -                     -                     

กาํไรจากสญัญาซอืขายเงนิตราต่างประเทศลว่งหน้า 29.3 (11,172,022)           (49,539,645)           -                     -                     

คา่เสอืมราคา 12,14 139,929,565          122,257,918          1,257,308             637,347                

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 4,371,196             7,400,302             -                     -                     

คา่ตดัจาํหน่าย 13,15 22,196,838            11,531,740            53,729                 18,456                 

จดัประเภทคา่ใชจ้า่ยทางตรงในการกูย้มืรอตดัจา่ย 22 (16,655,035)           -                      -                     -                     

ประมาณการคา่ซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้าตามขอ้ตกลงสมัปทาน 20 3,908,476             1,975,379             -                     -                     

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 278,372                231,761                74,977                 17,473                 

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ยโดยตรง 28 ค) -                     -                     -                     (545,035,000)         

ดอกเบยีรบั (358,930)               (600,777)               (2,083)                  (4,507)                  

กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนชวัคราว (46,592)                (86,246)                -                     -                     

ตน้ทุนทางการเงนิ

- ดอกเบยีจา่ยเงนิกูย้มื 29,923,687            24,272,650            -                     -                     

- ดอกเบยีจา่ยหนีสนิภายใตส้ญัญาเชา่ 271,233                95,765                 55,459                 16,325                 

- ตดัจาํหน่ายคา่ใชจ้า่ยทางตรงในการกูย้มืรอตดัจา่ย 3,175,186             1,126,879             -                     -                     

- คา่ธรรมเนียมผกูพนัวงเงนิกู้ 715,634                746,481                -                     -                     

508,225,646          655,573,387          (1,284,108)            (7,952,253)            

การเปลยีนแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน

- ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 1,439,968             (9,192,908)            (307,972)               (3,128,081)            

- ลกูหนีสญัญาเชา่การเงนิ 36,008,235            6,633,604             -                     -                     

- สนิคา้คงเหลอื (161,940,108)         (72,040,209)           -                     -                     

- ภาษมีลูคา่เพมิ (9,141,183)            (3,953,760)            648,321                760,129                

- สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 16,594,429            (13,003,337)           -                     185,005                

- เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 72,363,505            44,619,436            214,133                5,666,414             

- หนีสนิหมุนเวยีนอนื (2,477,795)            (3,788,501)            (68,868)                (3,478,539)            

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงานกอ่นดอกเบยีรบั

และภาษเีงนิไดจ้า่ย 461,072,697          604,847,712          (798,494)               (7,947,325)            

ดอกเบยีรบั 154,184                356,587                575                     1,342                   

เงนิสดจา่ยภาษเีงนิได้ (10,478,874)           (1,621,973)            (606,606)               (503,113)               

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 450,748,007          603,582,326          (1,404,525)            (8,449,096)            

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 44 เป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจี์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบัสุทธจิากการขายเงนิลงทุนชวัคราว 46,592                 86,246                 -                     -                     

เงนิสดรบัลว่งหน้าจากการจาํหน่ายเงนิลงทุน 19 27,500,090            -                     -                     -                     

เงนิฝากสถาบนัการเงนิตดิภาระคาํประกนั(เพมิขนึ)ลดลง (232,626,479)         188,888,311          -                     -                     

เงนิสดจา่ยเพมิทุนในบรษิทัยอ่ยโดยตรง -                     -                     (160,000,000)         

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ย 28 ค) -                     -                     -                     230,035,000          

เงนิสดจา่ยซอื

- อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 11 (48,544,730)           -                     -                     -                     

- สนิทรพัยถ์าวร (523,525,683)         (140,138,478)         (999,173)               (71,781,824)           

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

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (777,150,210)         (79,495,885)           (999,173)               (1,746,824)            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจา่ยเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ (98,300,000)           (78,799,383)           -                     -                     

เงนิสดจา่ยชาํระหนีสนิภายใตส้ญัญาเชา่ (558,613)               (656,083)               (124,584)               (73,675)                

ดอกเบยีจา่ยหนีสนิภายใตส้ญัญาเชา่ (271,233)               (95,765)                (55,459)                (16,325)                

เงนิสดรบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 22 912,661,243          180,000,000          -                     -                     

เงนิสดจา่ยเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 22 (199,621,893)         (519,870,000)         -                     -                     

เงนิสดจา่ยคา่ใชจ้า่ยทางตรงในการกูย้มื 22 -                     (540,000)               -                     -                     

เงนิสดจา่ยตน้ทุนทางการเงนิ - ดอกเบยีจา่ย (28,535,904)           (23,618,143)           -                     -                     

เงนิปันผลจา่ยแกผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทั (300)                    -                     (300)                    -                     

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ 585,373,300          (443,579,374)         (180,343)               (90,000)                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ(ลดลง)สุทธิ 258,971,097          80,507,067            (2,584,041)            (10,285,920)           

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

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดยอดคงเหลอืปลายงวด 741,863,642          152,427,478          10,985,604            3,595,585             

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 44 เป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจี์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายการทีไม่ใช่เงินสด

เงนิปันผลคา้งรบั -                     -                     -                     315,000,000          

เจา้หนีจากการซอืสนิทรพัยถ์าวร 19 22,876,174            9,824,232             2,274,557             -                     

เงนิประกนัผลงาน 19

- สทิธสิมัปทาน -                     6,299,206             -                     -                     

- สนิทรพัยถ์าวร 3,266,570             860,006                -                     -                     

3,266,570             7,159,212             -                     -                     

ดอกเบยีคา้งจา่ย

 - คา่ธรรมเนียมผกูพนัวงเงนิกู้ -                     746,481                -                     -                     

 - ดอกเบยีคา้งจา่ยสถาบนัการเงนิ 272,419                19,440                 -                     -                     

272,419                765,921                -                     -                     

จดัประเภทคา่ใชจ้า่ยทางตรงในการกูย้มืรอตดัจา่ย (16,655,035)           35,182,996            -                     

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 44 เป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

10
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บรษิัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี้ จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดั และเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

 

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

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่าเป็น “กลุ่มกจิการ” 

 

กลุ่มกจิการดําเนินธุรกจิหลกัในการประกอบกจิการโรงไฟฟ้าทัง้จากเชือ้เพลงิชวีมวล ขยะ ก๊าซธรรมชาต ิและพลงังานแสงอาทติย ์

 

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

ลงทุนในบรษิทัย่อยอกีจํานวน 19 บรษิทั 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลทีนํ่าเสนอน้ีไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

2 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงาน

ทางการเงนิระหว่างกาล และขอ้กําหนดเพิม่เตมิอื่นเกี่ยวกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาอังกฤษจดัทําขึ้นจากข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบับ

ภาษาไทยที่จดัทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มีเน้ือความขดัแย้งกันหรอืมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับ

ภาษาไทยเป็นหลกั 

 

3 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทําขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทํางบการเงนิ

สาํหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง ซึง่มผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 ไม่มผีลกระทบทีม่นัียสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 
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4 การประมาณการ 

 

ในการจดัทําขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการนํานโยบายการบญัชี

มาใช ้และจํานวนเงนิของสนิทรพัย์และหน้ีสนิ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 

 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารจะใชดุ้ลยพนิิจทีม่นัียสาํคญัมาใชใ้นการนํานโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการและแหล่งทีม่า

ของขอ้มลูทีส่าํคญัของความไม่แน่นอนในประมาณการทีม่อียู่มาใชเ้ช่นเดยีวกบังบการเงนิรวมสาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

5 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 

กลุ่มกจิการแสดงสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั รวมถงึการแสดงมูลค่ายุตธิรรมและมูลค่าตามบญัชี

ของสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิในแต่ละประเภทแต่ไม่รวมถงึรายการทีร่าคาตามบญัชทีีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่ายใกล้เคยีงกบั

มลูค่ายุตธิรรม ซึง่ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 

 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  

สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน 

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

- เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 

- ลูกหน้ีสญัญาเช่าการเงนิ 

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 

- เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยโดยออ้ม 

 
  

หน้ีสินทางการเงิน หน้ีสินทางการเงิน 

- เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 

- หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 

- หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 

 

การวเิคราะห์เครื่องมอืทางการเงนิที่วดัมูลค่าและเปิดเผยดว้ยมูลค่ายุตธิรรมจําแนกตามวธิกีารประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูล

สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

• ขอ้มลูระดบัที ่1: ไดแ้ก่ ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องสาํหรบัสนิทรพัย์หรอืหน้ีสนิอย่างเดยีวกนั  

• ขอ้มลูระดบัที ่2: ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดบัที่ 1 ทัง้ที่สามารถสงัเกตได้โดยตรง  

(ไดแ้ก่ ขอ้มลูราคาตลาด) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่าํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรบัสนิทรพัยนั์น้หรอืหน้ีสนินัน้ 

• ขอ้มลูระดบัที ่3: ไดแ้ก่ ขอ้มลูสาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิซึง่ไม่ไดม้าจากขอ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได)้ 

 

ข้อมูลเกี่ยวกบัมูลค่ายุติธรรมของเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (สุทธิ) และสญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุ 22 และ 29.3 
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6 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

กลุ่มกจิการดําเนินธุรกจิใน 4 ส่วนงาน คอืส่วนงานธุรกจิโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลงิชวีมวล โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลงิขยะ โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลงิก๊าซธรรมชาต ิและโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์และกลุ่มกจิการดําเนินธุรกจิในส่วนงาน

ทางภูมศิาสตร์เดยีว คอืในประเทศไทย ดงันัน้ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการดําเนินงาน (คณะกรรมการบรหิาร) จงึพจิารณาขอ้มูลจําแนกตามส่วนงานของกลุ่มกจิการสําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 

และ พ.ศ. 2563 ดงัน้ี 

 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม (บางส่วน) (บาท) 

 สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ โรงไฟฟ้ากา๊ซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ รวม 

 

(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 

(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 

(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 

(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 

(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 

(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 

(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 

(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 

(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 

(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
           

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร           

   - จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้ - เมื่อปฏบิตัติามภาระที่ตอ้งปฏบิตัเิสรจ็สิ้น 767,088,584 671,504,178 121,273,761 71,506,754 323,078,052 369,891,183 3,439,013 2,754,660 1,214,879,410 1,115,656,775 

รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงนิภายใตส้ญัญาซื้อขายไฟฟ้า -       -       -       -       99,214,576 100,896,023 -       -       99,214,576 100,896,023 

รายไดค้่าก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน           

   - จงัหวะเวลาการรบัรูร้ายได ้- ตลอดช่วงเวลาทีต่อ้งปฏบิตัติามภาระ           

      ที่ตอ้งปฏบิตั ิ -       -       -       131,298,014 -       -       -       -       -       131,298,014 

ตน้ทุนขายและบรกิาร (528,087,195) (427,765,263) (59,533,544) (27,830,264) (285,497,228) (331,717,629) (1,565,526) (1,375,735) (874,683,493) (788,688,891) 

ตน้ทุนค่ากอ่สรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน -       -       -       (131,298,014) -       -       -       -       -       (131,298,014) 

กําไรขัน้ตน้จากการดําเนินงานตามส่วนงาน 239,001,389 243,738,915 61,740,217 43,676,490 136,795,400 139,069,577 1,873,487 1,378,925 439,410,493 427,863,907 
           

กําไรสุทธจิากอตัราแลกเปลีย่น         55,152,394 112,183,354 

กําไรสุทธจิากสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า         11,172,022 49,539,645 

รายไดอ้ื่น         2,006,963 172,996,626 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร         (84,721,727) (87,994,528) 

ตน้ทุนทางการเงนิ         (34,085,740) (26,241,775) 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้         (28,604,253) (54,797,443) 

กําไรสาํหรบังวด         360,330,152 593,549,786 
           

ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 12 และ 14) 130,218,320 113,954,550 2,885,172 1,529,978 5,648,293 5,833,526 1,177,780 939,864 139,929,565 122,257,918 

ค่าตดัจําหน่าย (หมายเหตุ 13 และ 15) 1,002,287 854,254 21,072,104 10,554,015 88,323 89,061 34,124 34,410 22,196,838 11,531,740 
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 งบแสดงฐานะการเงินรวม (บางส่วน) (บาท) 

 โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ โรงไฟฟ้ากา๊ซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ รวม 

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

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

           

สนิทรพัย์ตามส่วนงาน 10,134,720,092 9,536,734,685 1,868,367,627 1,768,190,324 4,368,740,853 4,277,506,962 281,421,050 278,457,562 16,653,249,622 15,860,889,533 

สนิทรพัยท์ี่ไม่ไดปั้นส่วน         822,027,721 568,798,715 

สนิทรพัยท์ัง้สิ้นตามขอ้มลูทางการเงนิรวม         17,475,277,343 16,429,688,248 

           

หนี้สนิตามส่วนงาน 1,884,097,548 2,065,828,796 1,017,523,308 963,940,010 2,030,903,795 1,227,180,681 2,740,659 3,227,919 4,935,265,310 4,260,177,406 

หนี้สนิที่ไม่ไดปั้นส่วน         186,848,775 176,677,736 

หน้ีสนิทัง้สิน้ตามขอ้มลูทางการเงนิรวม         5,122,114,085 4,436,855,142 

 

กลุ่มกิจการมลีูกคา้หลกัสองรายที่มรีายไดร้วมกนัสําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 รอ้ยละ 98.73 ของรายได้ของกลุ่มกิจการ (สําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 98.08) ได้แก่ 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ซึง่รบัซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชวีมวล โรงไฟฟ้าขยะ และการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย ซึง่รบัซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาต ิ  
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7 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

ลูกหน้ีการคา้     

   - ออกใบแจง้หน้ีแลว้     

        - การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 285,625,548 288,269,148 -       -       

        - การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย -       107,280,109 -       -       

        - กจิการอื่น 9,582,264 7,921,377 -       -       

        - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 28 ก)) 6,336,499 7,917,744 -       -       

 301,544,311 411,388,378 -       -       

   - ยงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หน้ี     

        - การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 316,770,885 290,135,821 -       -       

        - การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 116,119,911 77,979,608 -       -       

        - กจิการอื่น 1,020,616 899,273 -       -       

        - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 28 ก)) 4,148,518 3,390,121 -       -       

 438,059,930 372,404,823 -       -       

รวมลูกหน้ีการคา้ 739,604,241 783,793,201 -       -       

     

ลูกหน้ีอื่น - กจิการอื่น  460,632 492,362 -       -       

ลูกหน้ีอื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 28 ก)) -       5,882,170 -       -       

ดอกเบีย้คา้งรบั - กจิการอื่น 220,497 15,751 1,697 189 

ค่าเช่าทีด่นิคา้งรบั     

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 28 ก)) 97,715 54,925 -       -       

เงนิทดรองจ่าย  929,197 207,466 -       -       

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซ่อมแซมและ 

   บํารุงรกัษาเครื่องจกัร 

    

   - กจิการอื่น 38,231,089 4,326,077 -       -       

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 28 ก)) 1,770,000 3,086,107 -       -       

เบีย้ประกนัจ่ายล่วงหน้า 21,335,766 9,546,099 156,363 266,046 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า     

   - กจิการอื่น 7,700,659 5,727,615 2,046,855 1,629,200 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 28 ก)) 1,098,355 -       -       -       

เงนิมดัจําทีจ่ะไดร้บัคนืภายในหน่ึงปี 16,330,900 15,882,500 -       -       

รวม 827,779,051 829,014,273 2,204,915 1,895,435 
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ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 สามารถวเิคราะหต์ามอายุหน้ีทีค่า้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ลูกหน้ีการคา้      

   - การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค     

      - ส่วนทีอ่อกใบแจง้หน้ีแล้ว     

           ส่วนทีย่งัไม่ถงึกําหนดชาํระ 285,625,548 288,269,148 -       -       

      - ส่วนทีย่งัไม่ไดอ้อกใบแจง้หน้ี 316,770,885 290,135,821 -       -       

 602,396,433 578,404,969 -       -       

     

   - กจิการอื่น     

      - ส่วนทีอ่อกใบแจง้หน้ีแล้ว     

           ส่วนทีย่งัไม่ถงึกําหนดชาํระ 9,582,264 7,921,377 -       -       

      - ส่วนทีย่งัไม่ไดอ้อกใบแจง้หน้ี 1,020,616 899,273 -       -       

 10,602,880 8,820,650 -       -       

     

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 28 ก))     

      - ส่วนทีอ่อกใบแจง้หน้ีแล้ว     

           ส่วนทีย่งัไม่ถงึกําหนดชาํระ 5,773,211 3,703,457 -       -       

           ส่วนทีเ่กนิกําหนดน้อยกว่า 3 เดอืน 563,288 4,214,287 -       -       

      - ส่วนทีย่งัไม่ไดอ้อกใบแจง้หน้ี 4,148,518 3,390,121 -       -       

 10,485,017 11,307,865 -       -       

     

ลูกหน้ีการคา้จากการใหบ้รกิารภายใต ้     

   สญัญาซื้อขายไฟฟ้า     

   - การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย     

      - ส่วนทีอ่อกใบแจง้หน้ีแล้ว     

           ส่วนทีย่งัไม่ถงึกําหนดชาํระ -       107,280,109 -       -       

      - ส่วนทีย่งัไม่ไดอ้อกใบแจง้หน้ี 116,119,911 77,979,608 -       -       

 116,119,911 185,259,717 -       -       

     

รวม 739,604,241 783,793,201 -       -       

 

กลุ่มกจิการมรีะยะเวลาชาํระหน้ีสาํหรบัลูกหน้ีการคา้ทีย่งัไม่ถงึกําหนดชาํระตามปกตคิอื 30 วนั 
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8 ลูกหน้ีสญัญาเช่าการเงิน (สุทธิ) 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ลูกหน้ีสญัญาเช่าการเงนิ 9,453,231,979 9,408,527,198 -       -       

หกั  รายไดท้างการเงนิรอการรบัรู ้ (6,175,660,419) (6,152,193,770) -       -       

 3,277,571,560 3,256,333,428 -       -       

หกั  ส่วนทีถ่งึกําหนดรบัชําระ     

          ภายในหน่ึงปี (สุทธ)ิ (67,172,886) (93,311,714) -       -       

 3,210,398,674 3,163,021,714 -       -       

หกั ส่วนทีถ่งึกําหนดรบัชําระ     

    เกนิกว่าหน่ึงปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี (169,074,119) (160,696,884) -       -       

 ส่วนทีถ่งึกําหนดรบัชาํระเกนิ 5 ปี     

    แต่ไม่เกนิ 25 ปี 3,041,324,555 3,002,324,830 -       -       

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม  พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมีลูกหน้ีสัญญาเช่าการเงินค้างชําระ 1 เดือน เป็นจํานวนเงิน 36,321,021 บาท  

(วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : คา้งชาํระ 2 เดอืน เป็นจํานวน 63,988,488 บาท) 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จํานวนเงนิขัน้ตํ่าทีจ่ะได้รบัทัง้สิน้ภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิขา้งต้น 

ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ครบกาํหนดได้รบั     

ภายใน 1 ปี  471,462,378 490,550,107 -       -       

ภายหลงั 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 1,740,565,430 1,706,246,479 -       -       

ภายหลงั 5 ปี แต่ไม่เกนิ 25 ปี 7,241,204,171 7,211,730,612 -       -       

 9,453,231,979 9,408,527,198 -       -       
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9 เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํา้ประกนั 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิฝากสถาบนัการเงนิประเภทออมทรพัยท์ีต่ดิภาระคํ้าประกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เพื่อคํ้าประกนัเงนิกูย้มืระยะยาว     

   จากสถาบนัการเงนิ (หมายเหตุ 22)     

   - เงนิฝากธนาคาร 509,428,109 276,801,630 -       -       

เพื่อคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า (หมายเหตุ 30.1)     

   - เงนิฝากธนาคาร 800,000 800,000 -       -       

 510,228,109 277,601,630 -       -       

 

เงนิฝากสถาบันการเงนิที่ติดภาระคํ้าประกนัของกลุ่มกจิการ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 จํานวน 509,428,109 บาท (วนัที่ 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 : 276,801,630 บาท) เป็นบญัชเีงนิฝากสถาบนัการเงนิทีเ่ปิดไวเ้พื่อรบัชําระเงนิตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้าทีก่ลุ่มกจิการใชเ้พื่อ

เป็นหลกัทรพัย์คํ้าประกนัตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิสําหรบัสํารองเงนิไวเ้พื่อใหเ้พยีงพอในการชําระคนืเงนิต้น

และดอกเบี้ย และสํารองเพื่อการซ่อมแซมบํารุงรกัษาโครงการ เงนิสํารองดงักล่าวกนัจากรายได้ค่าขายไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม การเบิกถอน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิดงักล่าวสามารถเบกิใชไ้ดห้ากไดร้บัอนุมตัจิากสถาบนัการเงนิ 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีต่ดิภาระคํา้ประกนั มอีตัราดอกเบีย้ดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี 
     

เงนิฝากธนาคาร - ประเภทออมทรพัย ์ 0.05 ถงึ 0.50  0.05 ถงึ 0.50 -       -       
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10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

รายการเคลื่อนไหวสาํหรบัเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 

 

  ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  บาท 
  

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564   

ราคาตามบญัชตีน้งวด 8,999,999,980 

การลงทุนเพิม่ -       

ราคาตามบญัชปีลายงวด 8,999,999,980 

 

การชาํระค่าหุ้นเพ่ิมในบริษทัย่อยโดยอ้อม 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยโดยอ้อมจํานวน 11 แห่ง  

มมีติเหน็ชอบใหบ้รษิัทย่อยโดยอ้อมจํานวน 11 แห่งเรยีกชําระค่าหุน้เพิม่เติมจากบรษิัท เอเชยี คลนี เอ็นเนอร์จี้ จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย

โดยตรง คดิเป็นจํานวนเงนิรวม 692,385,969 บาท 

 

การออกหุ้นใหม่ของบริษทัย่อยโดยอ้อม 

 

บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั เพาเวอร ์ซพัพลาย แอนด ์เมนเทแนนซ์ เซอรว์สิ จํากดั 

 

ในระหว่างงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ของบรษิทัย่อยโดยอ้อมมมีตเิหน็ชอบให้บรษิทัย่อยโดย

ออ้มดงักล่าวเพิม่ทุนโดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน จํานวนเงนิ 280,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจํานวน 28,000,000 หุน้ มูลค่า

หุน้ละ 10.00 บาท บรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่าวได้เรยีกชําระค่าหุน้เพิม่ทุนจํานวน 28,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4.80 บาท คดิเป็นจํานวนเงนิ

รวม 134,400,000 บาท ทัง้น้ีบรษิทัย่อยโดยอ้อมไดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชยแ์ล้วในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2564 

 

บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพาเวอร ์จํากดั 

 

ในระหว่างงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุ้นของบรษิทัย่อยโดยอ้อมมมีตเิหน็ชอบใหบ้รษิทัย่อยโดย

อ้อมดงักล่าวเพิม่ทุนโดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุน จํานวนเงนิ 750,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 75,000,000 หุ้น มูลค่า

หุ้นละ 10.00 บาท บรษิัทย่อยโดยอ้อมดังกล่าวได้เรียกชําระค่าหุ้นเพิ่มทุนจํานวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท และจํานวน 

55,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 2.50 บาท คดิเป็นจํานวนเงนิรวม 337,500,000 บาท ทัง้น้ีบรษิทัย่อยโดยอ้อมไดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย์

แลว้ในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2564 

 

การนําหุ้นไปเป็นหลกัทรพัยค์ํา้ประกนั 

 

หุน้ทัง้หมดของบรษิทัย่อยโดยออ้มจํานวนทัง้สิ้น 6 บรษิทั ไดนํ้าไปเป็นหลกัทรพัย์คํ้าประกนัวงเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ (หมายเหตุ 18 และ 22) 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน (สุทธิ) 

 

อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน (สุทธ)ิ ของกลุ่มกจิการ คอื ทีด่นิทีม่ไีวใ้หเ้ช่าและทีด่นิทีย่งัไม่มวีตัถุประสงค์ในการใชง้าน ซึ่งมรีายการเคลื่อนไหว

สาํหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ดงัน้ี 

 

  ข้อมูลทางการเงินรวม 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  บาท 
  

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564   

ราคาตามบญัชสีุทธติ้นงวด 144,851,100 

ซื้อสนิทรพัย์ 48,544,730 

ราคาตามบญัชสีุทธปิลายงวด 193,395,830 

 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการไดนํ้าอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนที่มรีาคาทุนจํานวน 30,891,137 บาท (วนัที่ 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 : 30,891,137 บาท) ไปจดจํานองเพื่อเป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนัวงเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ (หมายเหตุ 22) 

 

จํานวนที่รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนจากอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนสําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 

ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 

 

 สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท 
   

รายไดค่้าเช่า - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  32,845 33,021 

 

กลุ่มกจิการไม่มค่ีาใชจ่้ายในการดําเนินงานโดยตรงทีเ่กดิจากอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนสําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 

และ พ.ศ. 2563 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (สุทธิ) 

 

รายการเคลื่อนไหวสาํหรบัทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธ)ิ สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 

 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 บาท บาท 
   

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564   

ราคาตามบญัชสีุทธติ้นงวด 9,095,282,011 70,438,512 

ซื้อสนิทรพัย์ 511,892,564 3,169,465 

ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์(สุทธ)ิ (4,371,196) -       

ค่าเสื่อมราคา (139,237,914) (1,005,417) 

ราคาตามบญัชสีุทธปิลายงวด 9,463,565,465 72,602,560 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดนํ้าทีด่นิ อาคารและเครื่องจกัร (รวมทีด่นิ อาคารและเครื่องจกัรภายใตส้ญัญาซื้อขายไฟฟ้าทีจ่ดั

ประเภทไปเป็นลูกหน้ีสญัญาเช่าการเงนิและสทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทาน) ที่มรีาคาทุนจํานวน 13,834,437,406 บาท (วนัที่ 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 13,048,451,722 บาท) ไปจดจํานองและจํานําเพื่อเป็นหลกัทรพัย์คํ้าประกนัวงเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ (หมายเหตุ 

18 และ 22) ตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ยืมที่ กํ าหนดให้กลุ่ มกิจการต้องนํ าที่ ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินไปจดจํานองและ 

นําเครื่องจกัรทีใ่ชใ้นโรงไฟฟ้าไปจดจํานํากบัสถาบนัการเงนิ 

 

13 สิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสมัปทาน (สุทธิ) 

 

รายการเคลื่อนไหวสาํหรบัสทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทาน (สุทธ)ิ สาํหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 บาท 

  

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564   

ราคาตามบญัชสีุทธติ้นงวด 1,639,536,935 

ค่าตดัจําหน่าย (21,072,104) 

ราคาตามบญัชสีุทธปิลายงวด 1,618,464,831 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ (สุทธิ) 

 

รายการเคลื่อนไหวสาํหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สุทธ)ิ สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 

 

  

ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 บาท บาท 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564   

ราคาตามบญัชสีุทธติน้งวด 37,406,032 5,380,021 

เพิม่ระหว่างงวด  2,241,248 2,241,248 

ค่าเสื่อมราคา (691,651) (251,891) 

ราคาตามบญัชสีุทธปิลายงวด 38,955,629 7,369,378 

 

ค่าเช่าทีจ่่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสนิทรพัยท์ีม่มีลูค่าตํ่าจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายตามวธิเีสน้ตรง สญัญาเช่าระยะสัน้ คอืสญัญาเช่า

ทีม่อีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ี่มมีูลค่าตํ่าประกอบดว้ยอุปกรณ์สํานักงานขนาดเลก็ ค่าเช่าสําหรบังวดสามเดอืน

สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 

 

 
 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ค่าเช่า 99,600 502,511 -       372,214 

 

15 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) 

 

รายการเคลื่อนไหวสาํหรบัสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (สุทธ)ิ สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 

 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 บาท บาท 

   

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564    

ราคาตามบญัชสีุทธติ้นงวด 49,545,486 1,996,820 

ค่าตดัจําหน่าย (1,124,734) (53,729) 

ราคาตามบญัชสีุทธปิลายงวด 48,420,752 1,943,091 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

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

 

รายการเคลื่อนไหวสําหรบัสนิทรพัย์/(หน้ีสนิ)ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี(สุทธิ) สําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ดงัน้ี  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  

  สาํหรบังวดสามเดือน  (ตรวจสอบแล้ว)  สาํหรบังวดสามเดือน  (ตรวจสอบแล้ว) 

  ส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี (23,987,274) 17,517,320 699,179 203,383 

เพิม่/(ลด)ในกําไรหรอืขาดทุน (หมายเหตุ 26) (23,419,901) (17,960,356) 14,995 13,978 

รบัโอนจากการซื้อธุรกจิ  -       (24,186,098) -      -       

เพิม่ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น -       641,860 -      481,818 

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี (47,407,175) (23,987,274) 714,174 699,179 

 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 สนิทรพัย์/(หน้ีสนิ)ภาษีเงนิได้รอการตดับัญช ี(สุทธิ) แสดงในงบแสดง

ฐานะการเงนิดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

   - สนิทรพัยภ์าษเีงนิได ้     

        รอการตดับญัช ี(สุทธ)ิ 79,873,684 85,906,170 714,174 699,179 

   - หน้ีสนิภาษเีงนิได ้     

        รอการตดับญัช ี(สุทธ)ิ (127,280,859) (109,893,444) -       -       

 (47,407,175) (23,987,274) 714,174 699,179 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 สนิทรพัย์/(หน้ีสนิ)ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สุทธ)ิ คาํนวณจากผลแตกต่าง

ชัว่คราวตามวธิหีน้ีสนิโดยใชอ้ตัราภาษรีอ้ยละ 20 

 

กลุ่มกจิการจะรบัรูส้นิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัขาดทุนสะสมทางภาษไีม่เกนิจํานวนทีเ่ป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมกํีาไรทางภาษี

ในอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทางภาษีนัน้  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายจ่ายล่วงหน้า 21,284,211 11,807,651 2,307,289 1,700,683 

ค่าใชจ่้ายทางตรงในการกูย้มืรอตดัจ่าย -       26,546,414 -       -      

ค่าธรรมเนียมจดสทิธกิารเช่าจ่ายล่วงหน้า 200,157 202,389 -       -      

เงนิมดัจํา - กจิการอื่น 3,300,520 3,237,682 399,177 399,177 

 24,784,888 41,794,136 2,706,466 2,099,860 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 บรษิัทย่อยโดยอ้อมแห่งหน่ึง ได้จ่ายชําระเงนิกู้ยมืระยะยาวก่อนกําหนดทัง้จํานวน และไดเ้ขา้ทําสญัญาแก้ไขสญัญา

สนิเชื่อ ทัง้น้ีบรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่าวมค่ีาใชจ่้ายทางตรงในการกูย้มืรอตดัจ่าย ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 เป็นจํานวนเงนิ 9,891,379 บาท 

แสดงเป็นสนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 26,546,414 บาท แสดงเป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น)  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 167,000,000 265,300,000 -       -       

 167,000,000 265,300,000 -       -       

 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิคงคา้ง ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เป็นตัว๋สญัญาใชเ้งนิในสกุลเงนิบาททีใ่ชห้ลกัทรพัย์

คํ้าประกนัร่วมกบัเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (หมายเหตุ 22) มดีอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ MLR ลบ 2.50 ต่อปี และมกํีาหนดชําระคนื

ภายใน 90 วนั 

 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิมรีายการเคลื่อนไหวสําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  

  สาํหรบังวดสามเดือน  (ตรวจสอบแล้ว)  สาํหรบังวดสามเดือน  (ตรวจสอบแล้ว) 

  ส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 265,300,000 227,400,000 -       -       

รบัโอนจากการซื้อธุรกจิ  -       39,980,950 -       -       

กูเ้งนิเพิม่ 367,500,000 1,856,400,000 -       -       

จ่ายชาํระ (465,800,000) (1,858,480,950) -       -       

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี 167,000,000 265,300,000 -       -       

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

เจา้หน้ีการคา้     

   - กจิการอื่น 109,891,757 86,450,675 -       -       

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 28 ก)) 9,847,860 18,388,791 -       -       

เจา้หน้ีอื่น     

   - กจิการอื่น 68,126,676 32,540,746 1,160,253 734,390 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 28 ก)) 8,505,008 6,140,549 -       -       

เจา้หน้ีจากการซื้อสนิทรพัยถ์าวร     

   - กจิการอื่น 20,130,523 14,695,554 2,274,557 -       

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 28 ก)) 2,745,651 33,902,063 -       -       

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 34,113,131 32,965,726 1,777,750 3,905,707 

โบนัสคา้งจ่าย 18,615,774 15,000,000 6,875,000 5,500,000 

ค่าตอบแทนกรรมการคา้งจ่าย (หมายเหตุ 28 ก)) 676,300 17,000 -       -       

ค่าซ่อมแซมบํารุงรกัษาคา้งจ่าย - กจิการอื่น 39,338,642 25,806,314 -       -       

ดอกเบีย้คา้งจ่าย - สถาบนัการเงนิ 272,419 432,896 -       -       

เงนิปันผลคา้งจ่าย 240,171 240,471 240,171 240,471 

เงนิรบัล่วงหน้า     

   - ค่าเช่าพืน้ทีต่ ัง้เสาสญัญาณ - กจิการอื่น 547,806 13,158 541,227 -       

   - ค่าเช่าทีด่นิ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 28 ก)) 71,664 57,154 -       -       

เงนิประกนัผลงาน     

   - กจิการอื่น 1,987,468 2,012,788 -       -       

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 28 ก)) 1,279,102 227,039 -       -       

เงนิคํ้าประกนัพนักงาน 81,480 72,480 -       -       

เงนิรบัล่วงหน้าจากการจําหน่ายเงนิลงทุน 27,500,090 -       -       -       

 343,971,522 268,963,404 12,868,958 10,380,568 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 ประมาณการค่าซ่อมบาํรงุโรงไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทาน 

 

รายการเคลื่อนไหวสําหรบัประมาณการค่าซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทานสาํหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  

  สาํหรบังวดสามเดือน  (ตรวจสอบแล้ว)  สาํหรบังวดสามเดือน  (ตรวจสอบแล้ว) 

  ส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 32,413,601 25,220,655 -       -       

ประมาณการหน้ีสนิส่วนทีเ่พิม่ขึน้ 3,908,476 7,192,946 -       -       

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี 36,322,077 32,413,601 -       -       

หกั  ส่วนทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (34,284,981) (32,326,916) -       -       

 2,037,096 86,685 -       -       

 

21 หน้ีสินตามสญัญาเช่า (สุทธิ) 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 หน้ีสนิตามสญัญาเช่า (สุทธ)ิ ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 39,536,560 37,840,204 8,465,207 6,119,050 

หกั  ดอกเบี้ยจ่ายรอการตดับญัช ี (12,055,893) (12,042,172) (935,895) (706,402) 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า (สุทธ)ิ 27,480,667 25,798,032 7,529,312 5,412,648 

หกั  สว่นทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี (สทุธ)ิ (1,593,458) (1,330,493) (1,201,607) (816,379) 

 25,887,209 24,467,539 6,327,705 4,596,269 

 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

28 

 

รายการเคลื่อนไหวสําหรบัหน้ีสนิตามสญัญาเช่า (สุทธ)ิ สําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และสําหรบัปีสิน้สุด

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   

  สาํหรบังวดสามเดอืน  (ตรวจสอบแล้ว)  สาํหรบังวดสามเดอืน  (ตรวจสอบแล้ว) 

  ส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรบัปีส้ินสุด  ส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรบัปีส้ินสุด 

  31 มีนาคม  วนัท่ี 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 25,798,032 557,404 5,412,648 -       

รายการปรบัปรุงจากการนํามาตรฐาน     

     การรายงานทางการเงนิมาใช ้ณ วนัที ่     

     1 มกราคม พ.ศ. 2563 -       18,241,980 -       1,487,616 

กระแสเงนิสด:     

     กูเ้งนิเพิม่ระหว่างงวด/ปี 2,241,248 10,187,621 2,241,248 4,264,773 

     จ่ายชําระระหว่างงวด/ปี (829,846) (4,071,605) (180,043) (413,015) 

การเปลี่ยนแปลงรายการทีม่ใิช่เงนิสด:     

     ดอกเบีย้จ่ายหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 271,233 882,632 55,459 73,274 

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี 27,480,667 25,798,032 7,529,312 5,412,648 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จํานวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจ่ายทัง้สิ้นตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ครบกาํหนดชาํระ     

ภายใน 1 ปี 2,156,237 2,329,630 1,487,304 1,011,178 

ภายหลงั 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 12,201,558 10,461,105 5,984,616 4,128,709 

เกนิ 5 ปี 25,178,765 25,049,469 993,287 979,163 

 39,536,560 37,840,204 8,465,207 6,119,050 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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22 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (สุทธิ) 
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (สุทธ)ิ ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 4,402,492,378 3,689,453,028 -       -       

ผลกระทบจากการคาํนวณเงนิกูย้มื     

   ตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 9,243,897 6,980,003 -       -       

หกั  ค่าใชจ่้ายทางตรงในการกู้ยมืรอตดัจ่าย (52,755,558) (39,275,709) -       -       

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (สุทธ)ิ 4,358,980,717 3,657,157,322 -       -       

หกั  ส่วนทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี (สุทธ)ิ (567,660,365) (575,293,722) -       -       

 3,791,320,352 3,081,863,600 -       -       
 

รายการเคลื่อนไหวสําหรบัเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (สุทธ)ิ สําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   

  สาํหรบังวดสามเดือน  (ตรวจสอบแล้ว)  สาํหรบังวดสามเดือน  (ตรวจสอบแล้ว) 

  ส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรบัปีส้ินสุด  ส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรบัปีส้ินสุด 

  31 มีนาคม  วนัท่ี 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 3,657,157,322 2,767,499,681 -       -       

กระแสเงนิสด:     

     กูเ้งนิเพิม่ระหว่างงวด/ปี 912,661,243 1,854,238,757 -       -       

     รบัโอนจากการซื้อธุรกจิ  -       291,615,938 -       -       

     จ่ายชําระระหว่างงวด/ปี (134,659,200) (546,592,543) -       -       

     จ่ายชําระก่อนครบกําหนดสญัญา (64,962,693) (727,985,295) -       -       

     ค่าใชจ่้ายทางตรงในการกูย้มืจ่าย -       (15,383,682) -       -       

การเปลี่ยนแปลงรายการทีม่ใิช่เงนิสด:     

     ตดัจําหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการ     

       กู้ยมืรอตดัจ่าย 3,175,186 7,714,866 -       -       

     จดัประเภทค่าใชจ่้ายทางตรงในการ     

       กู้ยมืรอตดัจ่าย (16,655,035) 19,375,975 -       -       

     ผลกระทบจากการคํานวณเงนิกู้ยมื     

       ตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 2,263,894 6,673,625 -       -       

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี 4,358,980,717 3,657,157,322 -       -       



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เมื่อวนัที ่5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 บรษิทั เอซอี ีโซลาร์ จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยโดยอ้อม ไดเ้ขา้ทําสญัญาสนิเชื่อระยะยาวกบัสถาบนั

การเงนิ วงเงนิรวม 52,000,000 บาท เพื่อนําไปใชใ้นการสนับสนุนค่าใชจ่้ายในการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์แบบ

ตดิตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) ทัง้น้ี ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยโดยออ้มยงัไม่ไดเ้บกิใชว้งเงนิดงักล่าว 

 

เมื่อวนัที ่15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 บรษิทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยโดยอ้อม ชําระคนืเงนิกู้ยมืคงคา้ง

บางส่วนก่อนถงึวนัครบกําหนดใหแ้ก่สถาบนัการเงนิเป็นจํานวน 64,962,693 บาท 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 หลกัทรพัย์คํ้าประกนั ขอ้กําหนดและเงื่อนไขของสญัญาเงนิกูอ้ื่นๆ นอกเหนือจากสญัญาเงนิกูด้งักล่าว

ขา้งตน้ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไปจากทีเ่คยรายงานไวใ้นงบการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จํานวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจ่ายทัง้สิน้ภายใตส้ญัญาเงนิกู้ยมืระยะยาวจาก

สถาบนัการเงนิขา้งตน้ ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ครบกาํหนดชาํระ     

ภายใน 1 ปี 578,062,400 588,138,800 -       -       

ภายหลงั 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 3,395,985,390 2,633,546,840 -       -       

เกนิ 5 ปี 428,444,588 467,767,388 -       -       

 4,402,492,378 3,689,453,028 -       -       

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิกูย้มืระยะยาวมรีาคาตามบญัชแีละมลูค่ายุตธิรรม ดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

เงนิกูย้มืระยะยาว - ราคาตามบญัช ี 4,358,980,717 3,657,157,322 -        -        

เงนิกูย้มืระยะยาว - มลูค่ายุตธิรรม 4,112,540,014 3,531,678,844 -        -        

 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวคํานวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ฝ่ายบริหารคาดว่า 

กลุ่มบรษิัทจะต้องจ่าย ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยเป็นอตัราดอกเบี้ยอ้างองิของธนาคารพาณิชย์และจดัอยู่ในขอ้มูลระดบั 2 ของ

ลําดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ของเงนิกูย้มืของกลุ่มกจิการ ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

เงนิกูย้มืทีม่อีตัราดอกเบี้ยลอยตวั 4,402,492,378 3,689,453,028 -        -        

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ มดีงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 
     

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 2.88 ถงึ 4.04  3.02 ถงึ 4.05 -        -        

 

วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ได้เบิกออกมาใช้ 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 วงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิออกมาใช ้ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

      หนังสือ      หนังสือ 

 เงินเบิก     คํา้ประกนั  เงินเบิก     คํา้ประกนั 

 เกินบญัชี  ตัว๋สญัญา  เงินกู้ยืม  หนังสือ  และเงินกู้ยืม  เกินบญัชี  ตัว๋สญัญา  เงินกู้ยืม หนังสือ  และเงินกู้ยืม 

 ธนาคาร  ใช้เงิน  ระยะยาว  คํา้ประกนั  ระยะสัน้  ธนาคาร  ใช้เงิน  ระยะยาว คํา้ประกนั  ระยะสัน้ 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท บาท  บาท 
           

อตัราดอกเบี้ยลอยตวั           

   - ระยะเวลาเบกิถอน           

    ภายใน 1 ปี -       -       -       -       3,109,192,053 -       -       -       -       3,262,987,335 

   - ระยะเวลาเบกิ           

    ถอนเกินกว่า 1 ปี 50,000,000 332,847,575 588,058,000 20,935,131 -       50,000,000 254,547,575 20,035,131 1,536,881,243 -       

 50,000,000 332,847,575 588,058,000 20,935,131 3,109,192,053 50,000,000 254,547,575 20,035,131 1,536,881,243 3,262,987,335 

 

ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิัทไม่มสีญัญาเงนิกู้ยมืจากสถาบนั

การเงนิจงึไม่มวีงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิออกมาใช ้



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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23 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

รายการเคลื่อนไหวสําหรบัภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานสาํหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 

 

   ข้อมูลทางการเงิน 

  ข้อมูลทางการเงินรวม  เฉพาะกิจการ 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  บาท  บาท 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564   

ยอดคงเหลอืตน้งวด 7,813,701 3,495,896 

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 248,428 62,245 

ตน้ทุนดอกเบีย้ 29,944 12,732 

ยอดคงเหลอืปลายงวด 8,092,073 3,570,873 

 

24 ทุนสาํรองตามกฎหมาย 

 

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั บรษิทัจะต้องจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของกําไร

สุทธปิระจําปีหกัดว้ยเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมจํีานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ซึง่ทุนสํารอง

ตามกฎหมายน้ีจะไม่สามารถนําไปจ่ายเงนิปันผลได ้ทุนสาํรองตามกฎหมายตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัประจําปีผูถ้อืหุน้ 

 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กําไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรรในข้อมูลทางการเงนิรวมได้รวมทุนสํารองตามกฎหมายของบรษิัทย่อย 8 แห่ง 

เป็นจํานวนเงนิรวม 555,687,969 บาท (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : บรษิทัย่อย 8 แห่ง เป็นจํานวนเงนิรวม 515,014,269 บาท) 

 

25 รายได้อ่ืน 

 

ในระหว่างงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 รายได้อื่นได้รวมค่าเคลมประกนัจากอาคาร เครื่องจกัร และอุปกรณ์เสยีหาย  

ซึ่งบรษิทัย่อยโดยอ้อมแห่งหน่ึงได้รบัเงนิชดเชยจากบรษิทัประกนัภยัทัง้หมด 171.95 ล้านบาท โดยเป็นค่าสนิไหมทดแทนจากกรณีทีเ่กิด

เหตุความเสียหายของเครื่องจกัรโรงไฟฟ้าในช่วงที่มีการทดสอบการเดินเครื่องจกัร (Commissioning & Test Run) ในปี พ.ศ. 2559 ซึ่ง

บรษิทัย่อยโดยออ้มไดดํ้าเนินการซ่อมแซมใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกตแิล้ว 

 

26 รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 

 

 สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั (5,184,352) (6,701,624) -        -       

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(หมายเหตุ 16) (23,419,901) (48,095,819) 14,995 3,495 

 (28,604,253) (54,797,443) 14,995 3,495 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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27 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน 

 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขัน้พื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของผู้ถอืหุน้สามญัของบรษิัทใหญ่ดว้ยจํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ย 

ถ่วงน้ําหนักทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ 

 

 สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

กําไร(ขาดทุน)ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้     

   ของบรษิทัใหญ่ (บาท) 360,330,152 593,549,786 (2,708,503) 536,401,148 

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก     

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

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน      

   (บาทต่อหุน้) 0.04  0.06 (0.00)  0.05 

 

บรษิทัไม่มกีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดในระหว่างทีนํ่าเสนอรายงาน ดงันัน้จงึไม่มกีารนําเสนอกําไรต่อหุน้ปรบัลด 

 

28 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 หุน้ของบรษิทัส่วนใหญ่ถอืโดยสมาชกิในตระกูลทรงเมตตา ในสดัสว่นรอ้ยละ 76.42 (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 

รอ้ยละ 78.18) ทําใหก้ลุ่มกจิการอยู่ในการควบคุมของตระกูลทรงเมตตา 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัถูกถอืหุน้โดยบุคคลและบรษิทัดงัต่อไปน้ี 

 

  จาํนวนหุ้นท่ีถือ ร้อยละจาํนวนถือ 

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

   31 มีนาคม   31 ธนัวาคม  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 

 สญัชาติ  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
      

สมาชกิในตระกูลทรงเมตตา  ไทย 7,776,276,120 7,955,582,520 76.42  78.18 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ไทย 363,451,540 363,451,540 3.57  3.57 

บุคคลและกจิการอื่นๆ - 2,036,272,300 1,856,965,900 20.01  18.25 

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



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

ก) ยอดคงเหลอืทีเ่กดิจากการซื้อ/ขายสนิคา้ บรกิารและอื่นๆ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

ลูกหน้ีการค้า - ออกใบแจ้งหน้ีแล้ว (หมายเหตุ 7)      

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  6,336,499 7,917,744 -        -       

ลูกหน้ีการค้า - ยงัไม่ได้ออกใบแจ้งหน้ี (หมายเหตุ 7)     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  4,148,518 3,390,121 -        -       

ลูกหน้ีอ่ืน (หมายเหตุ 7)     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  -        5,882,170 -        -       

ค่าเช่าท่ีดินค้างรบั (หมายเหตุ 7)     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  97,715 54,925 -        -       

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ่อมแซมและ     

   บาํรุงรกัษาเคร่ืองจกัร (หมายเหตุ 7)     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  1,770,000 3,086,107 -        -       

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (หมายเหตุ 7)     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,098,355 -       -                   -      

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและซื้อสินทรพัยถ์าวร     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,684,506 9,044,500 -       -       

เจ้าหน้ีการค้า (หมายเหตุ 19)     

   กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั  9,847,860 18,388,791 -       -       

เจ้าหน้ีอ่ืน (หมายเหตุ 19)     

   กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั  8,505,008 6,140,549 -       -       

เจ้าหน้ีจากการซื้อสินทรพัยถ์าวร (หมายเหตุ 19)     

   กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั  2,745,651 33,902,063 -       -       

โบนัสค้างจ่าย     

   คณะกรรมการและผูบ้รหิาร  6,125,000 4,217,350 5,787,500 3,548,850 

ค่าตอบแทนกรรมการค้างจ่าย (หมายเหตุ 19)     

   บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนั 676,300 17,000 -       -       

ค่าเช่าท่ีดินรบัล่วงหน้า (หมายเหตุ 19)     

   กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั 71,664 57,154 -       -       

เงินประกนัผลงาน (หมายเหตุ 19)     

   กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั  1,279,102 227,039 -       -       
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข) การเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยโดยอ้อมสําหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และสําหรบัปี

สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 

 

 
ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี  -       -       120,000,000 -       

เพิม่ขึน้จากการรบัซื้อหนี้ -       -       -       120,000,000 

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี -       -       120,000,000 120,000,000 

 

เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยโดยอ้อมคงคา้ง ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เป็นเงนิใหกู้ย้มืไม่มี

หลกัประกนัในสกุลเงนิบาทและไม่มดีอกเบี้ย โดยมกํีาหนดชําระคนืเมื่อทวงถาม บรษิทัรบัซื้อเงนิใหกู้้ยมืดงักล่าวจากกิจการอื่นแห่ง

หน่ึงตามสญัญารบัโอนหน้ีโดยรบัซื้อมาในมลูค่ายุตธิรรม 

 

ค) รายไดแ้ละรายจ่ายกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีาระสาํคญัสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 

 

 สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

รายได้จากการขาย     

   กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั  11,260,127 11,919,658 -       -       

รายได้ค่าบริหารจดัการ      

   บรษิทัย่อยโดยตรง -       -       870,000 1,800,000 

   บรษิทัย่อยโดยออ้ม -       -       19,350,000    16,320,000 

 -       -       20,220,000 18,120,000 

รายได้เงินปันผลรบั     

   บรษิทัย่อยโดยตรง -       -       -       545,035,000 

รายได้ค่าเช่า      

   กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั  75,635 76,168 -       -       

ต้นทุนค่าก่อสร้างภายใต้สญัญาสมัปทาน     

   กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั -       124,859,486 -       -       

ซื้อวตัถดิุบเช้ือเพลิงและวสัดส้ิุนเปลือง     

   กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 216,439,479 116,686,519 -       -       

ซื้อสินค้าและบริการอ่ืน     

   กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 3,761,972 3,134,820 -       -       

ค่าบริการซ่อมแซมบาํรงุรกัษาจ่าย     

   กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั -       430,837 -       -       

ค่าเช่าและบริการอาคารสาํนักงานจ่าย     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 134,524 744,782 134,524 744,782 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

ค่าบริหารจดัการเช้ือเพลิงจ่าย      

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  25,680,911 17,489,850 -       -       

ค่าเช่าจ่าย     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 91,841 94,544 -       -       

   บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31,866 32,804 -       -       

 123,707 127,348 -       -       

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร     

   ผลประโยชน์ระยะสัน้ 14,404,896 23,425,054 7,932,000 13,138,500 

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 827,316 147,405 65,947 15,600 

 15,232,212 23,572,459 7,997,947 13,154,100 

 

ง) รายการซื้อ/ก่อสรา้งทรพัย์สนิกบักจิการทีเ่กี่ยวข้องกนัที่มสีาระสําคญัสําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ 

พ.ศ. 2563 มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

ซื้อช้ินส่วนอะไหล่     

   กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั 36,666,434 12,292,750 -       -       

ซื้อ/ก่อสร้างทรพัยสิ์น     

   กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั 145,682,455 130,491,786 -       71,592,800 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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29 ภาระผกูพนั 

 

29.1 ภาระผกูพนัจากสญัญาท่ีสาํคญัท่ีไม่สามารถยกเลิกได้ 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนัในสญัญาดําเนินงานทีไ่ม่สามารถยกเลกิได้

สาํหรบัสญัญาบรกิาร ดงัน้ี 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (ตรวจสอบแล้ว) 

 
 

ค่าบริการภายใต้  
 

ค่าบริการภายใต้  

 สญัญาบริการ สมัปทานบริการ รวม สญัญาบริการ สมัปทานบริการ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

ครบกาํหนดชาํระ       

ภายใน 1 ปี 7,969,264 8,210,000 16,179,264 5,120,442 1,210,000 6,330,442 

ภายหลงั 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 13,999,604 34,760,788 48,760,392 8,735,502 5,297,263 14,032,765 

เกนิ 5 ปี 24,318,471 198,427,302 222,745,773 1,363,500 8,680,696 10,044,196 

 46,287,339 241,398,090 287,685,429 15,219,444 15,187,959 30,407,403 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (ตรวจสอบแล้ว) 

 
 

ค่าบริการภายใต้  
 

ค่าบริการภายใต้  

 สญัญาบริการ สมัปทานบริการ รวม สญัญาบริการ สมัปทานบริการ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

       

ครบกาํหนดชาํระ       

ภายใน 1 ปี 3,868,401 -       3,868,401 3,423,001 -       3,423,001 

ภายหลงั 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2,528,402 -       2,528,402 2,759,502 -       2,759,502 

 6,396,803 -       6,396,803 6,182,503 -       6,182,503 

 

29.2 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัเกี่ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนที่ยงัไม่ถึงเวลา

รบัรูใ้นขอ้มูลทางการเงนิที่เกี่ยวขอ้งกบัการซื้อทีด่นิ เครื่องจกัรและอุปกรณ์ และการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า และสนิทรพัย์ภายใต้โครงการ

สมัปทานโรงไฟฟ้า ดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

ซื้อทีด่นิ เครื่องจกัรและอุปกรณ์     

   และการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 957,533,673 959,972,965 -       -       

สนิทรพัยภ์ายใตโ้ครงการสมัปทานโรงไฟฟ้า 3,403,388 -       -       -       

 960,937,061 959,972,965 -       -       



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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29.3 สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 

บรษิทั แอ๊ดวานซ์ คลนี เพาเวอร์ จํากดั บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพาเวอร ์จํากดั บรษิทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชยี จํากดั บรษิทั แอ๊ดวานซ์ 

อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จํากดั บรษิทั ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จํากดั บรษิทั เพาเวอร์ ซพัพลาย แอนด์ เมนเทแนนซ์ เซอร์วสิ จํากดั 

และบรษิทั เอซอี ีโซลาร์ จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยโดยอ้อมไดท้ําสญัญาซื้อเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสีย่งสําหรบั

เจ้าหน้ีการค้าสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีสัญญาซื้อเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้าทีเ่ปิดสถานะไวแ้ละยงัไม่ไดใ้ชด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

   อตัราแลกเปล่ียน     มูลค่ายุติธรรม 

  จาํนวนเงิน  ตามสญัญา  มูลค่าตามสญัญา  มูลค่ายุติธรรม  เชิงบวก (เชิงลบ) 

สกลุเงินต่างประเทศ  ตามสญัญา  บาท  บาท  บาท  บาท 
      

ดอลลารส์หรฐั 686,194 30.28 - 31.34 21,227,725 21,518,121 290,396 

ดอลลารส์หรฐั 6,911,064 31.37 - 32.08 217,992,456 216,780,806 (1,211,650) 

 

 งบการเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว) 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

   อตัราแลกเปล่ียน     มูลค่ายุติธรรม 

  จาํนวนเงิน  ตามสญัญา  มูลค่าตามสญัญา  มูลค่ายุติธรรม  เชิงบวก (เชิงลบ) 

สกลุเงินต่างประเทศ  ตามสญัญา  บาท  บาท  บาท  บาท 
      

ดอลลารส์หรฐั 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) 

 

มูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายุตธิรรมของสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าคํานวณโดยใช้ประมาณการกระแสเงนิสดคดิลด โดยกระแสเงนิสดใน

อนาคตประมาณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (จากอตัราการแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าทีส่ามารถ

สงัเกตได ้ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน) และอตัราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามสญัญาซึ่งคดิลดดว้ยอตัราทีส่ะทอ้นถงึความเสีย่งดา้น

สนิเชือ่ของคู่สญัญาต่างๆ การวดัมลูค่าดงักล่าวจดัอยู่ในขอ้มูลระดบัที ่2 ของลําดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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30 การคํา้ประกนั 
 

30.1 หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 
 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมหีนังสอืคํ้าประกนัจากธนาคารเพื่อคํ้าประกันการ

ดําเนินงานตามปกตขิองธุรกจิ ดงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 14,430,000 14,430,000 -       -       

คํ้าประกนัการปฏบิตัติามสญัญา 

   ซื้อขายไฟฟ้า 

 

681,280,000 

 

339,780,000 

 

-       

 

-       

คํ้าประกนัการขอยื่นประมลู 

   และเสนอขายไฟฟ้า 

 

10,000,000 

 

38,155,000 

 

-       

 

-       

คํ้าประกนัการปฏบิตัติามสญัญา 

   ก่อสรา้งอาคาร เช่าอาคารและ 

    

   สิง่ก่อสรา้ง เช่าทีด่นิและจา้งทํางาน 

   กําจดัขยะตามโครงการบรหิารจดัการ 

    

   และกําจดัขยะมลูฝอยดว้ยวธิกีาร     

   แปรรปูขยะมลูฝอยเป็นพลงังานไฟฟ้า 68,634,869 68,634,869 -       -       

คํ้าประกนัการปฏบิตัติามสญัญา 

   บรกิารเสน้ใยแก้วนําแสง 

 

152,425 

 

152,425 

 

-       

 

-       

 774,497,294 461,152,294 -       -       
 

30.2 การคํา้ประกนัระหว่างกลุ่มกิจการ 
 

บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จํากดั (มหาชน) 
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมหีนังสอืคํ้าประกนัจากสถาบนัการเงนิเพื่อคํ้าประกนั

การดําเนินงานตามปกตขิองธุรกจิใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยออ้ม 3 แห่ง ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

คํ้าประกนัการปฏบิตัติามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า     

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

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

     - บรษิทั แอ๊ดวานซ์ คลนี เพาเวอร ์จํากดั 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

 454,480,000 4,000,000 454,480,000 4,000,000 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิัทมีสญัญาคํ้าประกันกับสถาบันการเงินแห่งหน่ึง โดยมี

วตัถุประสงค์ในการคํ้าประกนัการชําระหน้ีของบรษิทั แอ๊ดวานซ์ เอเชยี เพาเวอร์ แพลนท์ จํากดั บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพาเวอร ์

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

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิัทมสีญัญาคํ้าประกนัสญัญาสนิเชื่อหมุนเวยีนกบัสถาบนั

การเงนิแห่งหน่ึง โดยมวีตัถุประสงคใ์นการคํ้าประกนัการชําระหน้ีของบรษิทัย่อย จํานวน 15 บรษิทั วงเงนิรวม 100,000,000 บาท 

และ 100,000,000 ดอลลารส์หรฐั  
 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีสญัญาคํ้าประกันสญัญาสินเชื่อหมุนเวียนกับสถาบัน

การเงนิแห่งหน่ึง โดยมวีตัถุประสงค์ในการคํ้าประกนัการชําระหน้ีของ บรษิัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จํากดั และบรษิทั เอซอี ีโซลาร ์

จํากดั วงเงนิรวม 279,000,000 บาท และ 172,000,000 บาท ตามลาํดบั 
 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิัทมสีญัญาคํ้าประกนัเงนิกู้ยมืระยะยาวกบักบัสถาบนัการเงนิ

แห่งหน่ึง จํานวน 180,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการคํ้าประกันการชําระหน้ีของ บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จํากัด 

วงเงนิรวม 180,000,000 บาท 
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิัทมสีญัญาคํ้าประกนัสญัญาสนิเชื่อระยะยาวกบัสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึง โดยมวีตัถุประสงค์ใน

การคํ้าประกนัการชาํระหน้ีของบรษิทั เอซอี ีโซลาร ์จํากดั วงเงนิรวม 52,000,000 บาท  
 

บรษิทัย่อยโดยตรง - บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จํากดั 
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิัท เอเชยี คลีน เอน็เนอร์จี้ จํากดั มสีญัญาคํ้าประกนัการชําระ

หน้ีของบรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพาเวอร ์จํากดั ภายใตส้ญัญาสนิเชื่อกบัสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึง จํานวน 807,400,000 บาท  
 

บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพาเวอร ์จํากดั 
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพาเวอร ์จํากดั มหีนังสอืคํ้าประกนัจากสถาบนั

การเงนิเพื่อคํ้าประกนัการดําเนินงานตามปกตขิองธุรกจิใหแ้ก่บรษิทั เอซอี ีโซลาร ์จํากดั และบรษิทั ไบโอ เพาเวอร ์แพลนท ์จํากดั ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

การคํ้าประกนัการยื่นคาํเสนอขายไฟฟ้า     

   - บรษิทั เอซอี ีโซลาร ์จํากดั 10,000,000 20,750,000 -       -       

   - บรษิทั ไบโอ เพาเวอร์     

         แพลนท ์จํากดั -       17,405,000 -       -       

 10,000,000 38,155,000 -       -       
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร ์แพลนท ์จํากดั บรษิทั แอ๊ดวานซ์ 

เอเชยี เพาเวอร ์แพลนท ์จํากดั และบรษิทั แอ๊ดวานซ์ คลนี เพาเวอร ์จํากดั มสีญัญาคํ้าประกนัร่วมกนัเพื่อสนับสนุนทางการเงนิสาํหรบั

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิของบรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพาเวอร ์จํากดั ในสญัญาวงเงนิสนิเชื่อจํานวน 682,000,000 บาท  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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31 หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
 

31.1 การทาํสญัญาจดัหาและติดตัง้เคร่ืองจกัร 
 

บรษิทัย่อยโดยอ้อมจํานวน 6 บรษิทั ไดม้กีารทําสญัญาจดัหาและตดิตัง้เครื่องจกัรโรงไฟฟ้าจํานวน 9 โครงการกบัผูข้ายซึง่เป็นกจิการ

ทีเ่กี่ยวขอ้งกนั โดยบรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่าวยงัไม่สามารถดําเนินการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าใหแ้ล้วเสร็จ และไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้า

ระบบเชงิพาณิชย์ได้ตามกําหนดระยะเวลาที่ระบุในสญัญาซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) ได ้เน่ืองจากมเีหตุสุดวสิยัเกิดขึ้นกบัโครงการ ซึ่ง

บรษิัทย่อยโดยอ้อมอยู่ในระหว่างการประชุมร่วมกนักบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเกี่ยวกบัรายละเอียดของการปฏิบตัิตามคําชี้ขาดของ

คณะอนุญาโตตุลาการ (หมายเหตุ 32) ซึง่หากในที่สุดถา้บรษิทัย่อยโดยอ้อมไม่สามารถขอสญัญาซื้อขายไฟฟ้าคนืได ้บรษิทัย่อยโดย

อ้อมอาจจําเป็นต้องยกเลกิสญัญาจดัหาและติดตัง้เครื่องจกัรโรงไฟฟ้าทีท่ําไวก้บัผู้ขาย ซึ่งทําใหผู้้ขายมสีทิธเิรยีกค่าปรบัจากบรษิัท

ย่อยโดยออ้มดงักล่าวไดมู้ลค่าไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของมลูค่าสญัญา หรอืคดิเป็นมลูค่าโครงการละ 63.3 ลา้นบาท 
 

อย่างไรกต็าม บรษิัทย่อยโดยอ้อมไดท้ําการเจรจาและขอขยายเวลาการปฏบิตัติามสญัญากบัผูข้ายเน่ืองจากเหตุสุดวสิยัทีเ่กดิขึน้แล้ว 

ซึง่ผูข้ายตกลงใหข้ยายระยะเวลาการปฏบิตัติามสญัญาตามทีบ่รษิทัย่อยโดยออ้มรอ้งขอเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไม่ไดร้บัรูป้ระมาณการหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

31.2 คดีความท่ีถกูฟ้องร้อง 
 

บรษิทัย่อยโดยออ้ม 
 

1) บริษัทย่อยโดยอ้อมแห่งหน่ึงได้ถูกฟ้องโดยกลุ่มบุคคลในเขตจังหวดัลําปางต่อศาลปกครองเชียงใหม่ ขอให้ศาลเพิกถอน

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า (ร.ง.4) ของบรษิัทย่อยโดยอ้อมดังกล่าวโดยมิได้ฟ้องเรยีกร้องค่าเสียหายเป็น

จํานวนเงินแต่อย่างใด และขอให้ศาลมีคําสัง่ให้บริษัทย่อยโดยอ้อมดังกล่าวระงบัการประกอบกิจการและการก่อสร้างตาม

ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานผลติไฟฟ้า (ร.ง.4) ก่อนพพิากษา ซึ่งศาลไต่สวนแล้วมคีําสัง่ยกคําขอดงักล่าว ต่อมาเมื่อวนัที ่

30 มนีาคม พ.ศ. 2559 ศาลปกครองเชยีงใหม่มคีาํพพิากษาความสรุปว่า การออกใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานผลติไฟฟ้า (ร.ง.4) 

ให้แก่บรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่าวชอบด้วยกฎหมายแล้ว จงึพิพากษายกฟ้อง อย่างไรก็ตามเมื่อวนัที ่29 เมษายน พ.ศ. 2559  

ผู้ฟ้องได้ยื่นอุทธรณ์คดัค้านคําพิพากษาของศาลปกครองเชยีงใหม่ต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ่งเมื่อวนัที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 

บรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่าวไดย้ื่นคําแก้อุทธรณ์แล้วความสรุปว่าการออกใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานผลิตไฟฟ้า (ร.ง.4) 

ใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่าวชอบดว้ยกฎหมายแล้ว ขอใหศ้าลปกครองสงูสุดพพิากษายนืตามคําพพิากษาของศาลปกครอง

เชยีงใหม่และยกอุทธรณ์ของผูฟ้้องคด ี
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 คดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองสงูสุด 
 

2) บรษิัทย่อยโดยอ้อมแห่งหน่ึงได้ถูกฟ้องโดยกลุ่มบุคคลในเขตจงัหวดัฉะเชิงเทราต่อศาลปกครองระยอง ขอให้ศาลเพกิถอน

ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานผลติไฟฟ้า (ร.ง.4) และขอให้เพกิถอนใบรบัแจง้ก่อสรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรอืรื้อถอน

อาคารหรอืเคลื่อนย้ายอาคารหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ แห่งพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

โดยมิได้ฟ้องเรยีกร้องค่าเสียหายเป็นจํานวนเงนิแต่อย่างใด และขอให้ศาลมีคําสัง่ทุเลาการบังคบัตามใบอนุญาตประกอบ

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

ดงักล่าว ต่อมาเมื่อวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 ศาลได้ทําการไต่สวนคําขอและพิจารณาคําชี้แจงของบรษิัทย่อยโดยอ้อม

ดงักล่าวแล้วเห็นว่ากรณียงัไม่ปรากฏในชัน้น้ีว่าการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า (ร.ง.4) และใบรบัแจ้ง

ก่อสรา้งอาคาร (39 ทว)ิ ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย จงึมคีาํสัง่ยกคาํขอทุเลาการบงัคบัตามคําสัง่และการบรรเทาทุกขช์ัว่คราว 
 

เมื่อวนัที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 ศาลปกครองระยองมคีําพพิากษายกฟ้อง ทัง้น้ีผูฟ้้องคดมีสีทิธยิื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

ไดต้ามหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายกําหนด โดยต่อมาเมื่อวนัที ่7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ผูฟ้้องคดยีื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสงูสุด  
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 คดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองสงูสุด 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  
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32 สญัญาท่ีสาํคญั 
 

กลุ่มกจิการมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าทีอ่ยู่ในระหว่างการพจิารณายกเลกิการบอกเลกิสญัญาซื้อขายไฟฟ้าและคนืสญัญาซื้อขายไฟฟ้าพรอ้ม

ขยายวนักําหนดจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย ์ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ดงัน้ี 
 

  
 

จาํนวนสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 

  ท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณา 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 

   31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 

   พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

หน่วยงานท่ีพิจารณา บริษทัย่อยโดยอ้อม  สญัญา  สญัญา 
    

ศาลปกครองชัน้ตน้ บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพาเวอร ์จํากดั 1 1 

  1 1 
    

การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค (“กฟภ.”) บรษิทั แอ๊ดวานซ์ คลนี เพาเวอร ์จํากดั 3 3 

 บรษิทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร ์แพลนท ์จํากดั 1 1 

 บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพาเวอร ์จํากดั 1 1 

 บรษิทั แอ๊ดวานซ์ ฟารม์ ทร ีจํากดั 1 1 

 บรษิทั ไบโอ เพาเวอร ์แพลนท ์จํากดั 1 1 

 บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี วอเตอร ์จํากดั 1 1 

  8 8 

 

ศาลปกครองชัน้ตน้ 

 

บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพาเวอร ์จํากดั 

 

เมื่อวนัที ่5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการพจิารณาความคบืหน้าของการยื่นหนังสอืต่อการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) 

ของบรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพาเวอร ์จํากดั สาํหรบัสญัญาซื้อขายไฟฟ้าจํานวน 1 สญัญา และตดัสนิใจยืน่หนังสอืต่อคณะกรรมการ

กํากบักจิการพลงังาน (กกพ.) เพื่อขอใหม้คีําสัง่ใหย้กเลกิการบอกเลกิสญัญาซื้อขายไฟฟ้าและคนืสญัญาซื้อขายไฟฟ้าพรอ้มขยายวนั

กําหนดจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย์ใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่าว 

 

เมื่อวนัที ่22 มนีาคม พ.ศ. 2561 ผูบ้รหิารของกลุม่กจิการพจิารณาความคบืหน้าของการยื่นหนังสอืของบรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่าว

ต่อ กกพ. สําหรบัสญัญาซื้อขายไฟฟ้าจํานวน 1 สญัญา และตดัสนิใจยื่นคําฟ้องต่อศาลปกครองชัน้ต้นเพื่อขอให้มคีําพพิากษาหรอื

คําสัง่ใหย้กเลกิการบอกเลกิสญัญาซื้อขายไฟฟ้าและคนืสญัญาซื้อขายไฟฟ้าพรอ้มขยายวนักําหนดจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย์

ตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้าใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่าว 

 

นอกจากน้ี เมื่อวนัที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่าวได้ส่งหนังสอืถึง กฟภ. เพื่อขอเจรจาตกลงระงบัขอ้พพิาท

ตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า โดย กฟภ.ไดม้หีนังสอืตอบกลบัเพื่อแจง้เงื่อนไขและหลกัเกณฑก์ารเจรจา ทัง้น้ีบรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่าว

ไดป้ฏบิตัติามเงื่อนไขและหลกัเกณฑด์งักล่าวและดําเนินการเจรจาร่วมกนั 

 

ต่อมาเมื่อวนัที่ 9 มถุินายน พ.ศ. 2563 กฟภ. ไดส้่งหนังสอืแจ้งมายงับรษิัทโดยอ้อมดงักล่าว เพื่อขอพจิารณาทบทวนเงื่อนไข หลกัเกณฑ ์

และขัน้ตอนการเจรจา เพื่อให้เกิดความชดัเจนในการดําเนินการ ทัง้น้ีการทบทวนเงื่อนไขไม่กระทบขัน้ตอนดําเนินการทางกฎหมายที่อยู่

ระหว่างการพจิารณาของศาล 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 

 

บรษิทัย่อยโดยอ้อม - บรษิทั แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จํากดั บรษิัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จํากดั บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลีน 

เพาเวอร ์จํากดั บรษิทั แอ๊ดวานซ์ ฟารม์ ทร ีจํากดั บรษิทั ไบโอ เพาเวอร ์แพลนท ์จํากดั และบรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี วอเตอร ์จํากดั 

 

เมื่อวนัที ่14 มนีาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกจิการยื่นคําเสนอขอ้พพิาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการเพื่อขอใหม้คีําชี้ขาดให้ กฟภ. ยกเลิกการบอกเลิก

สญัญาซื้อขายไฟฟ้าและคนืสญัญาซื้อขายไฟฟ้าพร้อมขยายวนักําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชงิพาณิชย์ให้แก่บรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่าว

จํานวนรวมทัง้สิ้น 8 สญัญา (8 คด)ี ต่อมาเมื่อวนัที่ 29 มถุินายน พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยโดยอ้อมได้รบัคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการลง

วนัที่ 21 มถิุนายน พ.ศ. 2562 จํานวน 4 สญัญา (4 คด)ี คอื บรษิัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จํากดั จํานวน 2 คด ีบรษิัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร 

เพาเวอร์ แพลนท์ จํากดั จํานวน 1 คด ีและบรษิัท แอ๊ดวานซ์ ฟาร์ม ทร ีจํากดั จํานวน 1 คด ีและเมื่อวนัที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บรษิัท

ย่อยโดยอ้อมได้รบัคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการลงวนัที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 อีกจํานวน 4 สญัญา (4 คด)ี คอื บรษิัท แอ๊ดวานซ์ 

คลนี เพาเวอร์ จํากดั จํานวน 1 คด ีบรษิัท อลัไลแอนซ์ คลนี เพาเวอร์ จํากดั จํานวน 1 คด ีบรษิัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จํากดั จํานวน 1 

คดี และบรษิัท แอ๊บโซลูท คลีน วอเตอร์ จํากัด จํานวน 1 คดี ซึ่งทัง้ 8 คดดีงักล่าวคณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดความสรุปว่าให้ กฟภ. คืน

สญัญาซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ FiT พรอ้มขยายวนักําหนดจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย์ใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยอ้อมทัง้ 8 สญัญา โดยในเดอืน

กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยโดยออ้มทัง้หมดไดส้่งหนังสอืแจง้ให ้กฟภ. ปฏบิตัติามคาํชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ  

 

ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการประชุมร่วมกนักบั กฟภ. เกีย่วกบัรายละเอยีดของการปฏบิตัติามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

 

33 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในข้อมูลทางการเงิน 

 

33.1 การเพ่ิมทุนจดทะเบียนและการเรียกชาํระค่าหุ้นเพ่ิมทุนซ่ึงได้รบัอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น  

 

บริษทัย่อย 
จาํนวนหุ้น

เพ่ิมทุน 

มูลค่าหุ้น 

(บาท/หุ้น) 

จาํนวนเงิน 

(บาท) 

มูลค่าหุ้นเพ่ิมทุนท่ี

ได้รบัชาํระแล้ว 

(บาท) 

     

บรษิทัย่อยโดยออ้ม     

บรษิทั แอ๊ดวานซ ์ไบโอ เอน็เนอรจ์ี ้จํากดั 3,406,250 100 340,625,000 323,593,750 

บรษิทั สตกึ ไบโอแมส จํากดั 2,537,500 100 253,750,000 223,300,000 

บรษิทั พลงังานหมุนเวยีนภูมภิาค (ประเทศไทย) จํากดั 19,000,000 10 190,000,000 47,500,000 

บรษิทั พลงังานหมุนเวยีน (กลาง) จํากดั 12,200,000 10 122,000,000 30,500,000 

บรษิทั พลงังานหมุนเวยีน (เหนือ) จํากดั 10,000,000 10 100,000,000 25,000,000 

บรษิทั พลงังานหมุนเวยีน (ตะวนัออกเฉียงเหนือ) จํากดั 7,600,000 10 76,000,000 19,000,000 

บรษิทั พลงังานหมุนเวยีนสยาม จํากดั 7,600,000 10 76,000,000 19,000,000 

บรษิทัย่อยของบรษิทัยอ่ยโดยออ้ม 

บรษิทัย่อยจํานวน 58 แห่ง 

 

38,290,000 

 

10 

 

382,900,000 

 

134,175,300 

     

 

33.2 การเรียกชาํระค่าหุ้นเพ่ิมเติม  

 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยของบรษิัทย่อยโดยอ้อม จํานวน 58 แห่ง มีมติเห็นชอบให้บรษิัทย่อยเรยีกชําระค่าหุ้นเพิ่มเติม  

คดิเป็นจํานวนเงนิรวม 25,227,798 บาท 
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33.3 การจ่ายเงินปันผล 

 

บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จํากดั (มหาชน) 

 

เมื่อวนัที ่28 เมษายน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี พ.ศ. 2564 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัจ่ายเงนิปันผลจากผลการดําเนินงานของ

บรษิทัสําหรบังวดเดอืนเมษายนถงึธนัวาคม พ.ศ. 2563 และกําไรสะสมทีย่งัไม่จดัสรร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัรา

หุน้ละ 0.018 บาท หรอืคดิเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ไม่เกนิ 183,167,999 บาท โดยมกํีาหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

บรษิทัย่อย 

 

การจ่ายเงนิปันผลซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั มดีงัน้ี 

 

บริษทัย่อย 
จ่ายปันผล 

ระหว่างกาลจาก 

อตัราการจ่าย 

เงินปันผล 

(บาท/หุ้น) 

จาํนวนเงิน 

(บาท) 

วนัท่ีจา่ยเงินปันผล 

ให้แก่ผู้ถืหุ้น 

จดัสรรทนุสาํรอง 

ตามกฎหมาย 

(บาท) 

      

บรษิทัย่อยโดยตรง      

บรษิทั เอเชยี คลนี 

   เอน็เนอรจ์ี ้จํากดั 

กําไรสะสม ณ วนัที ่ 

   31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

0.21 

 

189,000,000 

 

5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

52,900,000 

บรษิทัย่อยโดยออ้ม      

บรษิทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร  

   เอเชยี จํากดั 

กําไรสะสม ณ วนัที ่ 

   31 มนีาคม พ.ศ. 2564 

 

0.84 

 

126,000,000 

 

5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

6,700,000 
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