
บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
 



 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต 
 
 

เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน) 
 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี ้จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และ
ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวม
และงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ 
ส าหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของ
เฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบ
ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและ
ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้
เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตกำรสอบทำน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญช ี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชที าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ 
ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้ 
 

ข้อสรปุ 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัท าขึ้น 
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
กฤษณ์  ชชัวำลวงศ ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5016 
กรุงเทพมหานคร 
11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 396,126,082         482,892,545       5,643,576             13,569,645          

ลกูหนกีารคา้และลกูหนีอนื 7 1,046,570,059       829,014,273       1,987,717             1,895,435            

ลกูหนสีญัญาเชา่การเงนิ 

ทถีงึกาํหนดรบัชาํระภายในหนึงปี (สุทธ)ิ 8 108,791,624         93,311,714         -                     -                    

สนิคา้คงเหลอื 535,036,825         402,075,975       -                     -                    

ภาษีมลูค่าเพมิ (สุทธ)ิ 50,604,803           33,941,900         -                     1,155,466            

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัย่อยโดยออ้ม 29 ข) -                     -                   120,000,000         120,000,000        

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิระยะสนั 30.3 9,621,334             -                   -                     -                    

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 17 6,463,600             -                   -                     -                    

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,153,214,327       1,841,236,407     127,631,293         136,620,546        

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทตีดิภาระคาํประกนั 9 497,685,691         277,601,630       -                     -                    

ลกูหนสีญัญาเชา่การเงนิ (สุทธ)ิ 8 3,305,238,022       3,163,021,714     -                     -                    

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 10 -                     -                   8,999,999,980       8,999,999,980      

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน (สุทธ)ิ 11 193,395,830         144,851,100       -                     -                    

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธ)ิ 12 10,136,937,379     9,095,282,011     70,942,242           70,438,512          

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสรา้งและซอืสนิทรพัยถ์าวร 122,305,476         53,506,627         -                     14,580                

สทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทาน (สุทธ)ิ 13 1,576,320,624       1,639,536,935     -                     -                    

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สุทธ)ิ 14 37,391,604           37,406,032         6,699,534             5,380,021            

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (สุทธ)ิ 15 55,180,131           49,545,486         1,833,842             1,996,820            

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สุทธ)ิ 16 73,977,055           85,906,170         744,165               699,179              

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 17 39,047,771           41,794,136         3,920,938             2,099,860            

รวมสินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 16,037,479,583     14,588,451,841   9,084,140,701       9,080,628,952      

รวมสินทรพัย์ 18,190,693,910     16,429,688,248   9,211,771,994       9,217,249,498      

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 12 ถงึ 46 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 18 189,200,000         265,300,000       -                     -                    

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 19 283,399,128         268,963,404       7,267,664             10,380,568          

ส่วนทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปีของ

- หนีสนิตามสญัญาเชา่ (สุทธ)ิ 21 1,497,288             1,330,493           1,226,688             816,379              

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (สุทธ)ิ 22 650,903,182         575,293,722       -                     -                    

ประมาณการค่าซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทาน 20 38,266,380           32,326,916         -                     -                    

ภาษีมลูค่าเพมิ (สุทธ)ิ 44,215,230           36,343,079         293,051               -                    

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 7,564,135             11,213,900         -                     -                    

หนีสนิอนุพนัธท์างการเงนิระยะสนั 30.3 -                     12,093,276         -                     -                    

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 5,887,271             9,865,383           667,121               643,832              

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,220,932,614       1,212,730,173     9,454,524             11,840,779          

หนีสินไมห่มนุเวียน

ประมาณการค่าซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทาน 20 6,002,931             86,685               -                     -                    

หนีสนิตามสญัญาเชา่ (สุทธ)ิ 21 25,157,209           24,467,539         5,720,284             4,596,269            

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (สุทธ)ิ 22 3,780,938,918       3,081,863,600     -                     -                    

หนีสนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี(สุทธ)ิ 16 163,838,912         109,893,444       -                     -                    

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 8,648,819             7,813,701           3,720,828             3,495,896            

รวมหนีสินไมห่มนุเวียน 3,984,586,789       3,224,124,969     9,441,112             8,092,165            

รวมหนีสิน 5,205,519,403       4,436,855,142     18,895,636           19,932,944          

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 12 ถงึ 46 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 10,975,999,960 หุน้

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

ทุนทอีอกและชาํระเตม็มลูค่าแลว้

หุน้สามญั 10,175,999,960 หุน้

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

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

กาํไรสะสม

- จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 25 26,025,834           26,025,834         26,025,834           26,025,834          

- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,960,552,733       3,005,687,275     182,843,566         187,283,762        

ส่วนตาํกว่าทุนจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั (22,886,961)          (22,886,961)        -                     -                    

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 12,947,698,564     11,992,833,106   9,192,876,358       9,197,316,554      

ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 37,475,943           -                   -                     -                    

รวมส่วนของเจ้าของ 12,985,174,507     11,992,833,106   9,192,876,358       9,197,316,554      

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 18,190,693,910     16,429,688,248   9,211,771,994       9,217,249,498      

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 12 ถงึ 46 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจี์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,362,796,838        1,182,782,356        20,220,000            18,820,000            

รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงนิ

ภายใตส้ญัญาซอืขายไฟฟ้า 104,929,929          103,170,246          -                     -                     

รายไดค้่าก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน -                     215,024,256          -                     -                     

ตน้ทุนขายและบรกิาร (971,281,926)         (822,871,322)         (15,664,056)           (12,067,437)           

ตน้ทุนค่าก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน -                     (215,024,256)         -                     -                     

กาํไรขนัต้น 496,444,841          463,081,280          4,555,944             6,752,563             

กําไรสุทธจิากอตัราแลกเปลยีน 83,633,139            37,659,948            -                     -                     

รายไดเ้งนิปันผลจากบรษิทัย่อย -                     -                     -                     36,000,000            

กําไรจากการซอืธุรกจิ -                     2,178,074             -                     -                     

กําไรสุทธจิากสญัญาซอืขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 6,016,490             8,366,144             -                     -                     

รายไดอ้นื 2,090,529             3,042,401             746                     2,278,699             

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 588,184,999          514,327,847          4,556,690             45,031,262            

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (106,048,437)         (67,275,382)           (8,394,643)            (7,999,925)            

ตน้ทุนทางการเงนิ (36,103,053)           (27,835,092)           (72,810)                (14,999)                

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 446,033,509          419,217,373          (3,910,763)            37,016,338            

รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษเีงนิได้ (34,820,779)           (8,987,265)            14,996                 3,495                   

กาํไรสาํหรบังวด 411,212,730          410,230,108          (3,895,767)            37,019,833            

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 411,212,730          410,230,108          (3,895,767)            37,019,833            

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 411,246,153          410,230,108          (3,895,767)            37,019,833            

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม (33,423)                -                     -                     -                     

411,212,730          410,230,108          (3,895,767)            37,019,833            

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 411,246,153          410,230,108          (3,895,767)            37,019,833            

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม (33,423)                -                     -                     -                     

411,212,730          410,230,108          (3,895,767)            37,019,833            

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาทต่อหุน้) 28 0.04                    0.04                    (0.00) 0.00

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 12 ถงึ 46 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ขอ้มูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจี์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 3,862,086,443        3,437,961,604        60,660,000            55,060,000            

รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงนิ

ภายใตส้ญัญาซอืขายไฟฟ้า 305,777,874          306,884,138          -                     -                     

รายไดค้่าก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน -                     744,398,671          -                     -                     

ตน้ทุนขายและบรกิาร (2,766,342,897)       (2,407,847,531)       (45,254,175)           (39,373,263)           

ตน้ทุนค่าก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน -                     (744,398,671)         -                     -                     

กาํไรขนัต้น 1,401,521,420        1,336,998,211        15,405,825            15,686,737            

กําไรสุทธจิากอตัราแลกเปลยีน 169,663,327          91,195,939            -                     -                     

รายไดเ้งนิปันผลจากบรษิทัย่อย 29 ค) -                     -                     188,999,999          671,034,998          

กําไรจากการซอืธุรกจิ -                     2,178,074             -                     -                     

กําไรสุทธจิากสญัญาซอืขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 21,714,610            7,092,170             -                     -                     

รายไดอ้นื 26 9,173,783             176,902,639          8,402                   2,358,686             

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,602,073,140        1,614,367,033        204,414,226          689,080,421          

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (272,878,159)         (232,420,888)         (25,535,365)           (30,464,791)           

ตน้ทุนทางการเงนิ (105,938,537)         (79,148,364)           (197,097)               (46,996)                

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,223,256,444        1,302,797,781        178,681,764          658,568,634          

รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษเีงนิได้ 27 (85,258,097)           (49,215,963)           44,986                 10,484                 

กาํไรสาํหรบังวด 1,137,998,347        1,253,581,818        178,726,750          658,579,118          

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 1,137,998,347        1,253,581,818        178,726,750          658,579,118          

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,138,032,404        1,253,581,818        178,726,750          658,579,118          

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม (34,057)                -                     -                     -                     

1,137,998,347        1,253,581,818        178,726,750          658,579,118          

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,138,032,404        1,253,581,818        178,726,750          658,579,118          

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม (34,057)                -                     -                     -                     

1,137,998,347        1,253,581,818        178,726,750          658,579,118          

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาทต่อหุน้) 28 0.11                    0.12                    0.02                    0.06                    

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 12 ถงึ 46 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ขอ้มูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

จดัสรรแล้ว ส่วนตาํกว่าทุนจาก รวมส่วน

ทุนทีออก ส่วนเกิน  - ทุนสาํรอง การรวมธรุกิจภายใต้ ของผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร การควบคมุเดียวกนั ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ 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

เงนิปันผลจ่าย 24 -                 -                -                  (305,279,807)     -                         (305,279,807)       -                   (305,279,807)      

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                 -                -                  1,253,581,818   -                         1,253,581,818      -                   1,253,581,818     

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

จดัสรรแล้ว ส่วนตาํกว่าทุนจาก รวมส่วน

ทุนทีออก ส่วนเกิน  - ทุนสาํรอง การรวมธรุกิจภายใต้ ของผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร การควบคมุเดียวกนั ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ 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   

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด พ.ศ. 2564

การเปลยีนแปลงสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัย่อยโดยออ้ม 10 -                 -                -                  -                  -                         -                    27,500,000         27,500,000         

การเพมิทุนในบรษิทัย่อยโดยออ้ม 10 -                 -                -                  -                  -                         -                    10,010,000         10,010,000         

เงนิปันผลจ่าย 24 -                 -                -                  (183,166,946)     -                         (183,166,946)       -                   (183,166,946)      

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                 -                -                  1,138,032,404   -                         1,138,032,404      (34,057)              1,137,998,347     

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 5,087,999,980   3,896,006,978  26,025,834        3,960,552,733   (22,886,961)              12,947,698,564    37,475,943         12,985,174,507   

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 12 ถงึ 46 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม

7



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

จดัสรรแล้ว

ทุนทีออก ส่วนเกิน  - ทุนสาํรอง รวมส่วน

หมายเหตุ และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร ของเจ้าของ

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

เงนิปันผลจา่ย 24 -                -                -                (305,279,807)          (305,279,807)     

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด -                -                -                658,579,118           658,579,118      

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

จดัสรรแล้ว

ทุนทีออก  ส่วนเกิน  - ทุนสาํรอง รวมส่วน

หมายเหตุ และชาํระแล้ว  มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร ของเจ้าของ

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

เงนิปันผลจา่ย 24 -                -                -                (183,166,946)          (183,166,946)     

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด -                -                -                178,726,750           178,726,750      

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 5,087,999,980  3,896,006,978  26,025,834      182,843,566           9,192,876,358   

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 12 ถงึ 46 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 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรกอ่นภาษเีงนิได้ 1,223,256,444        1,302,797,781        178,681,764          658,568,634          

รายการปรบัปรุง

กาํไรจากการซอืธุรกจิ -                     (2,178,074)            -                     -                     

กาํไรจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไมเ่กดิขนึจรงิ

ของลกูหนีสญัญาเชา่การเงนิ (169,495,293)         (66,660,786)           -                     -                     

กาํไรสุทธจิากสญัญาซอืขาย

เงนิตราต่างประเทศลว่งหน้า 30.3 (21,714,610)           (7,092,170)            -                     -                     

คา่เสอืมราคา 12,14 427,579,017          370,882,542          4,103,901             2,664,165             

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 10,027,118            14,351,238            -                     -                     

คา่ตดัจาํหน่าย 13,15 66,797,987            34,677,801            162,978                127,407                

ประมาณการคา่ซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทาน 20 11,855,710            5,947,845             -                     -                     

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 835,118                695,283                224,932                52,420                 

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ยโดยตรง 29 ค) -                     -                     (188,999,999)         (671,034,998)         

ดอกเบยีรบั (1,023,746)            (1,074,392)            (8,402)                  (99,143)                

กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนระยะสนั (92,394)                (133,591)               -                     -                     

ตน้ทุนทางการเงนิ

- ดอกเบยีจา่ยเงนิกูย้มื 94,489,447            70,417,307            -                     -                     

- ดอกเบยีจา่ยหนีสนิภายใตส้ญัญาเชา่ 849,172                629,616                197,097                46,996                 

- ตดัจาํหน่ายคา่ใชจ้า่ยทางตรงในการกูย้มืรอตดัจา่ย 9,470,934             4,821,263             -                     -                     

- คา่ธรรมเนียมผกูพนัวงเงนิกู้ 1,128,984             3,280,178             -                     -                     

1,653,963,888        1,731,361,841        (5,637,729)            (9,674,519)            

การเปลยีนแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน

- ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื (217,307,478)         91,049,480            (91,666)                (1,995,612)            

- ลกูหนีสญัญาเชา่การเงนิ 11,799,075            17,538,989            -                     -                     

- สนิคา้คงเหลอื (132,960,850)         (193,209,202)         -                     -                     

- ภาษมีลูคา่เพมิ (8,790,752)            (17,319,060)           1,448,517             2,532,177             

- สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื (242,868)               (2,717,093)            (1,200)                  185,005                

- เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 34,529,321            (101,116,862)         (3,074,927)            (1,000,881)            

- หนีสนิหมุนเวยีนอนื (3,978,112)            (4,672,687)            23,289                 (3,513,103)            

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงานกอ่นดอกเบยีรบั

และภาษเีงนิไดจ้า่ย 1,337,012,224        1,520,915,406        (7,333,716)            (13,466,933)           

ดอกเบยีรบั 775,438                1,055,146             7,786                   92,721                 

เงนิสดจา่ยภาษเีงนิได้ (46,590,460)           (19,610,499)           (1,819,878)            (1,072,977)            

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 1,291,197,202        1,502,360,053        (9,145,808)            (14,447,189)           

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิในหน้า 12 ถงึ 46 เป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจี์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบัสุทธจิากการขายเงนิลงทุนระยะสนั 92,394                 133,591                -                     -                     

เงนิฝากสถาบนัการเงนิตดิภาระคาํประกนั(เพมิขนึ)ลดลง (220,084,061)         175,246,543          -                     -                     

เงนิสดจา่ยเพมิทุนในบรษิทัยอ่ยโดยตรง -                     -                     -                     (160,000,000)         

เงนิสดจา่ยซอืธุรกจิ -                     (83,870,087)           -                     -                     

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

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ยโดยตรง 29 ค) -                     -                     188,999,999          671,034,998          

เงนิสดจา่ยซอื

- อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 11 (48,544,730)           (20,662,625)           -                     -                     

- สนิทรพัยถ์าวร (1,565,612,692)       (282,576,344)         (3,671,316)            (72,216,735)           

- สทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทาน -                     (721,648,613)         -                     -                     

- สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (9,216,321)            -                     -                     -                     

เงนิสดจา่ยดอกเบยีทถีอืเป็นตน้ทุนของสทิธใิน

การใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทาน -                     (1,565,381)            -                     -                     

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (1,843,365,410)       (1,200,498,236)       185,328,683          318,818,263          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 1,311,900,000        -                     -                     -                     

เงนิสดจา่ยเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ (1,388,000,000)       (133,980,961)         -                     -                     

เงนิสดจา่ยชาํระหนีสนิภายใตส้ญัญาเชา่ (1,384,783)            (2,731,875)            (706,924)               (223,004)               

ดอกเบยีจา่ยหนีสนิภายใตส้ญัญาเชา่ (849,172)               (629,616)               (197,097)               (46,996)                

เงนิสดรบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 22 1,247,661,245        1,827,042,164        -                     -                     

เงนิสดจา่ยเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 22 (462,960,293)         (1,086,880,538)       -                     -                     

เงนิสดจา่ยคา่ใชจ้า่ยทางตรงในการกูย้มื 17, 22 (3,481,741)            (15,383,681)           -                     -                     

เงนิสดจา่ยตน้ทุนทางการเงนิ - ดอกเบยีจา่ย (91,788,588)           (69,770,963)           -                     -                     

เงนิสดรบัจากการเปลยีนแปลงสดัสว่นการถอืหุน้

ในบรษิทัยอ่ยโดยออ้ม 10 27,500,000            -                     -                     -                     

เงนิสดรบัจากการเรยีกชาํระคา่หุน้เพมิจากสว่นไดเ้สยีทไีมม่ี

อาํนาจควบคุมในบรษิทัยอ่ยโดยออ้ม 10,010,000            -                     -                     -                     

เงนิปันผลจา่ยแกผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทั (183,204,923)         (305,039,157)         (183,204,923)         (305,039,157)         

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 465,401,745          212,625,373          (184,108,944)         (305,309,157)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ(ลดลง)สุทธิ (86,766,463)           514,487,190          (7,926,069)            (938,083)               

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

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดยอดคงเหลอืปลายงวด 396,126,082          586,407,601          5,643,576             12,943,422            

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิในหน้า 12 ถงึ 46 เป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจี์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายการทีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนีจากการซอืสนิทรพัยถ์าวร 19 27,697,860            57,712,517            -                     -                     

เงนิประกนัผลงาน 19

- สทิธสิมัปทาน -                     24,450,000            -                     -                     

- สนิทรพัยถ์าวร 3,331,568             1,785,252             -                     -                     

3,331,568             26,235,252            -                     -                     

จดัประเภทคา่ใชจ้า่ยทางตรงในการกูย้มืรอตดัจา่ย 22 (23,564,555)           -                     -                     -                     

จดัประเภทคา่ใชจ้า่ยทางตรงในการกูย้มืรอตดัจา่ยจากสนิทรพัย์

ไมห่มุนเวยีนอนืเป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 17 (2,981,859)            -                     -                     -                     

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิในหน้า 12 ถงึ 46 เป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บรษิทัมทีีอ่ยู่ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีน เลขที ่140/6 อำคำรไอทเีอฟ ทำวเวอร ์ชัน้ที ่7 ถนนสลีม แขวงสุรยิวงศ ์เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่ำเป็น “กลุ่มกจิกำร” 
 

กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิหลกัในกำรประกอบกจิกำรโรงไฟฟ้ำทัง้จำกเชือ้เพลงิชวีมวล ขยะ ก๊ำซธรรมชำต ิและพลงังำนแสงอำทติย ์
 

บรษิทัประกอบธุรกจิในกำรลงทุนในบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั โดยกำรลงทุนรอ้ยละ 100 และบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอร์จี ้จ ำกดั 
ลงทุนในบรษิทัย่อยอกีจ ำนวน 19 บรษิทั 
 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดร้บักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั เมื่อวนัที ่11 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564 
 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลทีน่ ำเสนอนี้ไดม้กีำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง กำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล และขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิอื่นเกี่ยวกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใต้พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 
 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทย
ทีจ่ดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีทีม่เีนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมแตกต่ำงกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบำยกำรบญัชี 
 

นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิ
ส ำหรบังวดปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ยกเว้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มกีำรปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใช้วนัที ่
1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
 

นอกจำกนี้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัปรบัปรุงทีม่ผีลบงัคบัใชส้ ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชใีนหรอืหลงัวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2565 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มกจิกำร กลุ่มกจิกำรยงัไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวมำถอืปฏบิตัก่ิอนวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้มดีงันี้ 
 

กำรปฏริปูอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิระยะที ่2 (กำรปรบัปรุงระยะที ่2) มกีำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9 (TFRS 9) มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่7 (TFRS 7) และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่16 (TFRS 16) โดยก ำหนดมำตรกำรผ่อนปรนส ำหรบั
รำยกำรที่อำจไดร้บัผลกระทบจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง รวมถึงผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงกระแสเงนิสด หรอืผลกระทบต่อ
ควำมสมัพนัธข์องกำรป้องกนัควำมเสีย่งทีอ่ำจจะเกดิขึน้เมื่อมกีำรเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยอำ้งองิ 
 

มำตรกำรผ่อนปรนทีส่ ำคญัของกำรปรบัปรุงระยะที ่2 ไดแ้ก่ 
• เมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในกำรก ำหนดกระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิหรอืหนี้สนิทำงกำรเงนิ (รวมถงึหนี้สินตำม

สญัญำเช่ำ) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจำกกำรปฏริูปอตัรำดอกเบี้ยอำ้งองิและเกณฑ์ใหม่ทีใ่ชใ้นกำรก ำหนดกระแสเงนิสดตำมสญัญำเทยีบเท่ำ
กบัเกณฑ์เดมิในเชงิเศรษฐกิจ กลุ่มกิจกำรจะไม่ต้องรบัรู้ผลก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวในงบก ำไรขำดทุนทนัที 
ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรที่เป็นผู้เช่ำตำม TFRS 16 ที่มกีำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญำเช่ำเนื่องจำกกำรเปลี่ยนเกณฑ์กำรก ำหนดค่ำเช่ำ
จ่ำยในอนำคตเนื่องจำกกำรปฏริูปอตัรำดอกเบีย้อ้ำงองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัติำมวธิปีฏบิตัขิำ้งตน้ดว้ย 

• ผ่อนปรนให้กลุ่มกิจกำรยงัสำมำรถใช้กำรบญัชป้ีองกนัควำมเสี่ยงส ำหรบัรำยกำรส่วนใหญ่ต่อไปได้ กรณีที่ควำมสมัพนัธ์ของกำร
ป้องกนัควำมเสีย่งไดร้บัผลกระทบจำกกำรปฏริูปอตัรำดอกเบี้ยอำ้งองิ ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรยงัคงตอ้งรบัรูส้่วนของควำมไม่มปีระสทิธผิล 
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ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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นอกจำกนี้ TFRS 7 ไดก้ ำหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบั 
• ลกัษณะและระดบัของควำมเสีย่งต่อกลุ่มกจิกำรจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบีย้อ้ำงองิ 
• กลุ่มกจิกำรมกีำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งเหล่ำนัน้อย่ำงไร 
• ควำมคบืหน้ำของแผนในกำรเปลีย่นไปใชอ้ตัรำดอกเบี้ยอำ้งองิอื่นและวธิกีำรบรหิำรจดักำรกำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวของกลุ่มกจิกำร

ในช่วงกำรเปลี่ยนแปลง 
 

ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรพจิำรณำว่ำกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวมำใชจ้ะไม่มผีลกระทบทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
 

4 กำรประมำณกำร 
 

ในกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรต้องใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อกำรน ำนโยบำยกำรบญัชี
มำใช ้และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัย์และหนี้สนิ รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร 
 

ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรจะใชดุ้ลยพนิิจทีม่นีัยส ำคญัมำใชใ้นกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรและแหล่งทีม่ำ
ของขอ้มลูทีส่ ำคญัของควำมไม่แน่นอนในประมำณกำรทีม่อียู่มำใชเ้ช่นเดยีวกบังบกำรเงนิรวมส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

5 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 
 

กลุ่มกจิกำรแสดงสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมในแต่ละระดบั รวมถงึกำรแสดงมูลค่ำยุตธิรรมและมูลค่ำตำมบญัชี
ของสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิในแต่ละประเภทแต่ไม่รวมถงึรำยกำรทีร่ำคำตำมบญัชทีีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำยใกล้เคยีงกบั
มลูค่ำยุตธิรรม ซึง่ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
- เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
- เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีต่ดิภำระค ้ำประกนั 
- ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 
- ลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิ 

- เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
- ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 
- เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยโดยออ้ม 

 
  

หน้ีสินทำงกำรเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน 
- เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 
- เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 
- หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 

- เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 
- หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 

 

กำรวเิครำะห์เครื่องมอืทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำและเปิดเผยดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมจ ำแนกตำมวธิกีำรประมำณมูลค่ำ ควำมแตกต่ำงของระดบัขอ้มูล
สำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 

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

(ไดแ้ก่ ขอ้มลูรำคำตลำด) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่ ำนวณมำจำกรำคำตลำด) ส ำหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้ 
• ขอ้มลูระดบัที ่3: ไดแ้ก่ ขอ้มลูส ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิซึง่ไม่ไดม้ำจำกขอ้มลูทีส่ำมำรถสงัเกตไดจ้ำกตลำด (ขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตได)้ 
 

ข้อมูลเกี่ยวกบัมูลค่ำยุติธรรมของเงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (สุทธิ) และสญัญำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
เปิดเผยอยู่ในหมำยเหตุ 22 และ 30.3 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิใน 4 ส่วนงำน คอืส่วนงำนธุรกจิโรงไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลงิชวีมวล โรงไฟฟ้ำจำกเชือ้เพลงิขยะ โรงไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลงิก๊ำซธรรมชำต ิและโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ และกลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิในส่วนงำนทำง
ภูมศิำสตรเ์ดยีว คอืในประเทศไทย ดงันัน้ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน (คณะกรรมกำรบรหิำร) จงึพจิำรณำขอ้มลูจ ำแนกตำมส่วนงำนของกลุ่มกจิกำรส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ดงันี้ 
 

 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม (บำงส่วน) (บำท) 
 ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 โรงไฟฟ้ำชีวมวล โรงไฟฟ้ำขยะ โรงไฟฟ้ำกำ๊ซธรรมชำติ โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์ 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 
           

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร           
   - จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้ - เมื่อปฏบิตัติำมภำระที่ตอ้งปฏบิตัเิสรจ็สิ้น 2,402,348,783 2,105,686,990 355,470,321 201,506,451 1,091,172,227 1,122,386,240 13,095,112 8,381,923 3,862,086,443 3,437,961,604 
รำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำกำรเงนิภำยใตส้ญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ -       -       -       -       305,777,874 306,884,138 -       -       305,777,874 306,884,138 
รำยไดค้่ำก่อสรำ้งภำยใตข้อ้ตกลงสมัปทำน           
   - จงัหวะเวลำกำรรบัรูร้ำยได ้- ตลอดช่วงเวลำทีต่อ้งปฏบิตัติำมภำระที่ตอ้งปฏบิตัิ -       -       -       744,398,671 -       -       -       -       -       744,398,671 
ตน้ทุนขำยและบรกิำร (1,608,121,412) (1,307,045,036) (170,993,508) (95,236,621) (981,244,653) (1,001,359,554) (5,983,324) (4,206,320) (2,766,342,897) (2,407,847,531) 
ตน้ทุนค่ำก่อสรำ้งภำยใตข้อ้ตกลงสมัปทำน -       -       -       (744,398,671) -       -       -       -       -       (744,398,671) 
ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 794,227,371 798,641,954 184,476,813 106,269,830 415,705,448 427,910,824 7,111,788 4,175,603 1,401,521,420 1,336,998,211 
           

ก ำไรสุทธจิำกอตัรำแลกเปลีย่น         169,663,327 91,195,939 
ก ำไรจำกกำรซื้อธุรกจิ         -       2,178,074 
ก ำไรสุทธจิำกสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ         21,714,610 7,092,170 
รำยไดอ้ื่น         9,173,783 176,902,639 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร         (272,878,159) (232,420,888) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ         (105,938,537) (79,148,364) 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได้         (85,258,097) (49,215,963) 
ก ำไรส ำหรบังวด         1,137,998,347 1,253,581,818 
           

ค่ำเสื่อมรำคำ (หมำยเหตุ 12 และ 14) 395,725,802 345,345,061 9,263,169 4,593,453 18,044,745 17,738,502 4,545,301 3,205,526 427,579,017 370,882,542 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 13 และ 15) 2,976,182 2,643,985 63,295,793 31,662,047 441,098 268,161 84,914 103,608 66,797,987 34,677,801 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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 งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม (บำงส่วน) (บำท) 

 โรงไฟฟ้ำชีวมวล โรงไฟฟ้ำขยะ โรงไฟฟ้ำกำ๊ซธรรมชำติ โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์ รวม 

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

  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 

  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 

           
สนิทรพัย์ตำมส่วนงำน 10,568,344,338 9,536,734,685 2,183,853,197 1,768,190,324 4,637,148,302 4,277,506,962 321,623,602 278,457,562 17,710,969,439 15,860,889,533 
สนิทรพัยท์ี่ไม่ไดปั้นส่วน         479,724,471 568,798,715 
สนิทรพัยท์ัง้สิ้นตำมขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม         18,190,693,910 16,429,688,248 

           
หนี้สนิตำมส่วนงำน 1,583,476,984 2,065,828,796 979,076,432 963,940,010 2,428,669,649 1,227,180,681 1,702,704 3,227,919 4,992,925,769 4,260,177,406 
หนี้สนิที่ไม่ไดปั้นส่วน         212,593,634 176,677,736 
หนี้สนิทัง้สิน้ตำมขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม         5,205,519,403 4,436,855,142 

 
กลุ่มกิจกำรมีลูกค้ำหลักสองรำยที่มีรำยได้รวมกันส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 ร้อยละ 97.99 ของรำยได้ของกลุ่มกิจกำร (ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 ร้อยละ 96.93)  
ไดแ้ก่ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค ซึง่รบัซื้อไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำชวีมวล โรงไฟฟ้ำขยะ และกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย ซึง่รบัซื้อไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ  
 
 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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7 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

ลูกหน้ีกำรคำ้     
   - ออกใบแจง้หน้ีแลว้     
        - กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 313,023,274 288,269,148 -       -       
        - กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย 168,167,471 107,280,109 -       -       
        - กจิกำรอื่น 9,376,872 7,921,377 -       -       
        - กจิกำรที่เกีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 29 ก)) 6,069,957 7,917,744 -       -       
 496,637,574 411,388,378 -       -       
   - ยงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หน้ี     
        - กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 275,952,557 290,135,821 -       -       
        - กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย 150,788,453 77,979,608 -       -       
        - กจิกำรอื่น 1,111,066 899,273 -       -       
        - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 29 ก)) 3,313,203 3,390,121 -       -       
 431,165,279 372,404,823 -       -       
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 927,802,853 783,793,201 -       -       
     
ลูกหน้ีอื่น      
   - กจิกำรอื่น 2,001,485 492,362 3,611 -       
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 29 ก)) 6,746,496 5,882,170 -       -       
ดอกเบีย้คำ้งรบั - กจิกำรอื่น 264,059 15,751 805 189 
ค่ำเช่ำทีด่นิคำ้งรบั     
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 29 ก)) 14,263 54,925 -       -       
เงนิทดรองจ่ำย  159,210 207,466 -       -       
เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ่อมแซมและ 
   บ ำรุงรกัษำเครื่องจกัร 

    

   - กจิกำรอื่น 30,235,902 4,326,077 -       -       
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 29 ก)) 915,296 3,086,107 -       -       
เบีย้ประกนัจ่ำยล่วงหน้ำ 16,687,890 9,546,099 418,627 266,046 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ      
   - กจิกำรอื่น 4,893,019 5,727,615 1,422,908 1,629,200 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 29 ก)) 1,026,766 -       141,766 -       
เงนิมดัจ ำทีจ่ะไดร้บัคนืภำยในหน่ึงปี 55,822,820 15,882,500 -       -       
รวม 1,046,570,059 829,014,273 1,987,717 1,895,435 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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ลูกหนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 สำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

ลูกหนี้กำรคำ้      
   - กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค     
      - ส่วนทีอ่อกใบแจง้หนี้แล้ว     
           ส่วนทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 313,023,274 288,269,148 -       -       
      - ส่วนทีย่งัไม่ไดอ้อกใบแจง้หนี้ 275,952,557 290,135,821 -       -       
 588,975,831 578,404,969 -       -       
   - กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย     
      - ส่วนทีอ่อกใบแจง้หนี้แล้ว     
           ส่วนทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 19,168,673 -       -       -       
      - ส่วนทีย่งัไม่ไดอ้อกใบแจง้หนี้ 18,861,734 -       -       -       
 38,030,407 -       -       -       
   - กจิกำรอื่น     
      - ส่วนทีอ่อกใบแจง้หนี้แล้ว     
           ส่วนทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 9,376,872 7,921,377 -       -       
      - ส่วนทีย่งัไม่ไดอ้อกใบแจง้หนี้ 1,111,066 899,273 -       -       
 10,487,938 8,820,650 -       -       
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 29 ก))     
      - ส่วนทีอ่อกใบแจง้หนี้แล้ว     
           ส่วนทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 1,937,962 3,703,457 -       -       
           ส่วนทีเ่กนิก ำหนดน้อยกว่ำ 3 เดอืน 4,131,995 4,214,287 -       -       
      - ส่วนทีย่งัไม่ไดอ้อกใบแจง้หนี้ 3,313,203 3,390,121 -       -       
 9,383,160 11,307,865 -       -       
ลูกหนี้กำรคำ้จำกกำรใหบ้รกิำรภำยใต้      
   สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ     
   - กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย     
      - ส่วนทีอ่อกใบแจง้หนี้แล้ว     
           ส่วนทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 148,998,798 107,280,109 -       -       
      - ส่วนทีย่งัไม่ไดอ้อกใบแจง้หนี้ 131,926,719 77,979,608 -       -       
 280,925,517 185,259,717 -       -       
     

รวม 927,802,853 783,793,201 -       -       
 
กลุ่มกจิกำรมรีะยะเวลำช ำระหนี้ส ำหรบัลูกหนี้กำรคำ้ทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระตำมปกตคิอื 30 วนั 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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8 ลูกหน้ีสญัญำเช่ำกำรเงิน (สุทธิ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิ 9,619,177,833 9,408,527,198 -       -       
หกั  รำยไดท้ำงกำรเงนิรอกำรรบัรู้ (6,205,148,187) (6,152,193,770) -       -       
 3,414,029,646 3,256,333,428 -       -       
หกั  ส่วนทีถ่งึก ำหนดรบัช ำระ     
          ภำยในหนึ่งปี (สุทธ)ิ (108,791,624) (93,311,714) -       -       
 3,305,238,022 3,163,021,714 -       -       
หกั ส่วนทีถ่งึก ำหนดรบัช ำระ     
    เกนิกว่ำหนึ่งปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี (187,051,154) (160,696,884) -       -       
 ส่วนทีถ่งึก ำหนดรบัช ำระเกนิ 5 ปี     
    แต่ไม่เกนิ 25 ปี 3,118,186,868 3,002,324,830 -       -       
 
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรมีลูกหนี้สัญญำเช่ำกำรเงินค้ำงช ำระ 2 เดือน เป็นจ ำนวนเงิน 74,659,392 บำท  
(วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : คำ้งช ำระ 2 เดอืน เป็นจ ำนวน 63,988,488 บำท) 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีจ่ะไดร้บัทัง้สิ้นภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงนิขำ้งต้น 
ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ครบก ำหนดได้รบั     
ภำยใน 1 ปี  526,750,674 490,550,107 -       -       
ภำยหลงั 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 1,808,365,130 1,706,246,479 -       -       
ภำยหลงั 5 ปี แต่ไม่เกนิ 25 ปี 7,284,062,029 7,211,730,612 -       -       
 9,619,177,833 9,408,527,198 -       -       



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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9 เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีติดภำระค ำ้ประกนั 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิประเภทออมทรพัยท์ีต่ดิภำระค ้ำประกนั มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เพื่อค ้ำประกนัเงนิกูย้มืระยะยำว     
   จำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 22)     
   - เงนิฝำกธนำคำร 496,885,691 276,801,630 -       -       
เพื่อค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ (หมำยเหตุ 31.1)     
   - เงนิฝำกธนำคำร 800,000 800,000 -       -       
 497,685,691 277,601,630 -       -       
 
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิที่ตดิภำระค ้ำประกนัของกลุ่มกิจกำร ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 จ ำนวน 496,885,691 บำท (วนัที่ 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 : 276,801,630 บำท) เป็นบญัชเีงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีเ่ปิดไวเ้พื่อรบัช ำระเงนิตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำทีก่ลุ่มกจิกำรใชเ้พื่อ
เป็นหลกัทรพัย์ค ้ำประกนัตำมทีร่ะบุไวใ้นสญัญำเงนิกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิส ำหรบัส ำรองเงนิไวเ้พื่อใหเ้พยีงพอในกำรช ำระคนืเงนิต้น
และดอกเบี้ย และส ำรองเพื่อกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำโครงกำร เงนิส ำรองดงักล่ำวกนัจำกรำยได้ค่ำขำยไฟฟ้ำ อย่ำงไรก็ตำม กำรเบิกถอน
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิดงักล่ำวสำมำรถเบกิใชไ้ดห้ำกไดร้บัอนุมตัจิำกสถำบนักำรเงนิ 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีต่ดิภำระค ้ำประกนั มอีตัรำดอกเบีย้ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี 
     

เงนิฝำกธนำคำร - ประเภทออมทรพัย์  0.05 ถงึ 0.50  0.05 ถงึ 0.50 -       -       
 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  บำท 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด 8,999,999,980 
กำรลงทุนเพิม่ -       
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด 8,999,999,980 
 
กำรช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมในบริษทัย่อยโดยอ้อม 
 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่  30 กันยำยน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทของบริษัทย่อยโดยอ้อมจ ำนวน 15 แห่ง  
มมีติเห็นชอบให้บรษิัทย่อยโดยอ้อมจ ำนวน 15 แห่งเรยีกช ำระค่ำหุ้นเพิ่มเติมจำกบรษิัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยโดยตรง      
คดิเป็นจ ำนวนเงนิรวม 1,666,569,715 บำท 
 
กำรออกหุ้นใหม่ของบริษทัย่อยโดยอ้อม 
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั เพำเวอร ์ซพัพลำย แอนด ์เมนเทแนนซ์ เซอรว์สิ จ ำกดั 
 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้นของบรษิัทย่อยโดยอ้อมมีมติเห็นชอบให้บรษิัทย่อยโดยอ้อม
ดงักล่ำวเพิ่มทุนโดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิม่ทุน จ ำนวนเงนิ 280,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 28,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10.00 บำท 
บรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวไดเ้รยีกช ำระค่ำหุ้นเพิม่ทุนจ ำนวน 28,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 2.50 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงนิรวม 70,000,000 บำท ทัง้นี้
บรษิทัย่อยโดยออ้มไดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงพำณิชย์แลว้ในเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2564 
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 
 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้นของบรษิัทย่อยโดยอ้อมมีมติเห็นชอบให้บรษิัทย่อยโดยอ้อม
ดังกล่ำวเพิ่มทุนโดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จ ำนวนเงิน 750,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 75,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ  
10.00 บำท บรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวไดเ้รยีกช ำระค่ำหุน้เพิม่ทุนจ ำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10.00 บำท และจ ำนวน 55,000,000 หุน้ มูลค่ำ
หุน้ละ 2.50 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงนิรวม 337,500,000 บำท ทัง้นี้บรษิทัย่อยโดยออ้มไดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงพำณิชย์แลว้ในเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2564 
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั พลงังำนหมุนเวยีนภูมภิำค (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุ้นของบรษิัทย่อยโดยอ้อมมมีตเิหน็ชอบใหบ้รษิัทย่อยโดยอ้อม
ดังกล่ำวเพิ่มทุนโดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จ ำนวนเงิน 190,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 19,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 
10.00 บำท บริษัทย่อยโดยอ้อมดังกล่ำวได้เรียกช ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนจ ำนวน 19,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 2.50 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงินรวม 
47,500,000 บำท ทัง้นี้บรษิทัย่อยโดยออ้มไดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงพำณิชยแ์ล้วในเดอืนเมษำยน พ.ศ. 2564 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 

21 

 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั พลงังำนหมุนเวยีน (กลำง) จ ำกดั 
 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้นของบรษิัทย่อยโดยอ้อมมีมติเห็นชอบให้บรษิัทย่อยโดยอ้อม
ดงักล่ำวเพิ่มทุนโดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิม่ทุน จ ำนวนเงนิ 122,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 12,200,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10.00 บำท 
บรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวไดเ้รยีกช ำระค่ำหุ้นเพิม่ทุนจ ำนวน 12,200,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 2.50 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงนิรวม 30,500,000 บำท ทัง้นี้
บรษิทัย่อยโดยออ้มไดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงพำณิชย์แลว้ในเดอืนเมษำยน พ.ศ. 2564 
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั พลงังำนหมุนเวยีน (เหนือ) จ ำกดั 
 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้นของบรษิัทย่อยโดยอ้อมมีมติเห็นชอบให้บรษิัทย่อยโดยอ้อม
ดงักล่ำวเพิ่มทุนโดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิม่ทุน จ ำนวนเงนิ 100,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10.00 บำท 
บรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวไดเ้รยีกช ำระค่ำหุ้นเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 2.50 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงนิรวม 25,000,000 บำท ทัง้นี้
บรษิทัย่อยโดยออ้มไดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงพำณิชย์แลว้ในเดอืนเมษำยน พ.ศ. 2564 
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั พลงังำนหมุนเวยีน (ตะวนัออกเฉียงเหนือ) จ ำกดั 
 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้นของบรษิัทย่อยโดยอ้อมมีมติเห็นชอบให้บรษิัทย่อยโดยอ้อม
ดงักล่ำวเพิ่มทุนโดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุน จ ำนวนเงนิ 76,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 7,600,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10.00 บำท 
บรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวได้เรยีกช ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนจ ำนวน 7,600,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 2.50 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงนิรวม 19,000,000 บำท ทัง้นี้
บรษิทัย่อยโดยออ้มไดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงพำณิชย์แลว้ในเดอืนเมษำยน พ.ศ. 2564 
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั พลงังำนหมุนเวยีนสยำม จ ำกดั 
 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้นของบรษิัทย่อยโดยอ้อมมีมติเห็นชอบให้บรษิัทย่อยโดยอ้อม
ดงักล่ำวเพิ่มทุนโดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุน จ ำนวนเงนิ 76,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 7,600,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10.00 บำท 
บรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวได้เรยีกช ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนจ ำนวน 7,600,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 2.50 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงนิรวม 19,000,000 บำท ทัง้นี้
บรษิทัย่อยโดยออ้มไดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงพำณิชย์แลว้ในเดอืนเมษำยน พ.ศ. 2564 
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 
 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้นของบรษิัทย่อยโดยอ้อมมีมติเห็นชอบให้บรษิัทย่อยโดยอ้อม
ดงักล่ำวเพิ่มทุนโดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิม่ทุน จ ำนวนเงนิ 340,625,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 3,406,250 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100.00 บำท 
บรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวได้เรยีกช ำระค่ำหุน้เพิม่ทุนจ ำนวน 3,406,250 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 95.00 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงนิรวม 323,593,750 บำท ทัง้นี้
บรษิทัย่อยโดยออ้มไดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงพำณิชย์แลว้ในเดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2564 
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็จเินียรร์ิง่ แอนด ์เซอรว์สิ จ ำกดั (เดมิชื่อ บรษิทั สตกึไบโอแมส จ ำกดั) 
 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้นของบรษิัทย่อยโดยอ้อมมีมติเห็นชอบให้บรษิัทย่อยโดยอ้อม
ดงักล่ำวเพิ่มทุนโดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิม่ทุน จ ำนวนเงนิ 253,750,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 2,537,500 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100.00 บำท 
บรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวได้เรยีกช ำระค่ำหุน้เพิม่ทุนจ ำนวน 2,537,500 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 88.00 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงนิรวม 223,300,000 บำท ทัง้นี้
บรษิทัย่อยโดยออ้มไดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงพำณิชย์แลว้ในเดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2564 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั 
 

ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้นของบรษิัทย่อยโดยอ้อมมีมติเห็นชอบให้บรษิัทย่อยโดยอ้อม
ดงักล่ำวเพิ่มทุนโดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุน จ ำนวนเงนิ 60,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10.00 บำท 
บรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวได้เรยีกช ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนจ ำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 2.50 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงนิรวม 15,000,000 บำท ทัง้นี้
บรษิทัย่อยโดยออ้มไดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงพำณิชย์แลว้ในเดอืนสงิหำคม พ.ศ. 2564 
 

บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั 
 

ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้นของบรษิัทย่อยโดยอ้อมมีมติเห็นชอบให้บรษิัทย่อยโดยอ้อม
ดงักล่ำวเพิ่มทุนโดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิม่ทุน จ ำนวนเงนิ 230,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 23,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10.00 บำท 
บรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวไดเ้รยีกช ำระค่ำหุ้นเพิม่ทุนจ ำนวน 23,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 2.50 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงนิรวม 57,500,000 บำท ทัง้นี้
บรษิทัย่อยโดยออ้มไดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงพำณิชย์แลว้ในเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2564 
 

กำรน ำหุ้นไปเป็นหลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั 
 

หุน้ทัง้หมดของบรษิทัย่อยโดยออ้มจ ำนวนทัง้สิ้น 6 บรษิทั ไดน้ ำไปเป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนัวงเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 18 และ 22) 
 

กำรเปล่ียนแปลงสดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัย่อยโดยอ้อม 
 

กำรขำยหุน้ของบรษิทั เนชัน่แนล คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั ใหแ้ก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

บรษิัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกัด เข้ำท ำสญัญำซื้อขำยหุ้นดงักล่ำวกับบริษัท แอ๊ดวำนซ์ อัลไลแอนซ์ โลจสิติกส์ จ ำกัด ซึ่งเป็นกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน สัญญำมีผลวันที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นวันที่ประกำศผลกำรประมูลโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนขยะชุมชน โดยบริษัท 
อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั ไดข้ำยหุ้นของบรษิทัย่อยดงักล่ำวจ ำนวน 5,500,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ละ 10.00 บำท มูลค่ำทีช่ ำระแล้ว หุน้ละ 
2.50 บำท) ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 10.00 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมด ในรำคำหุน้ละ 2.50 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 13,750,000 บำท กำรขำยหุน้ดงักล่ำวท ำ
ใหบ้รษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั ลดสดัส่วนควำมเป็นเจำ้ของในบรษิทัย่อยดงักล่ำวจำกรอ้ยละ 100 เป็นรอ้ยละ 90 ซึง่กำรลดสดัส่วนดงักล่ำว
ไม่ท ำใหสู้ญเสยีกำรควบคุมในบรษิทัย่อยดงักล่ำวและกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมจำกกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวมมีูลค่ำเท่ำกบั
มลูค่ำยุตธิรรมของผลตอบแทนทีไ่ดร้บั ทัง้นี้บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั ไดร้บัช ำระเงนิเตม็จ ำนวนแล้ว 
 

กำรขำยหุน้ของบรษิทั แอ๊บโซลูท เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั ใหแ้ก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกัด เข้ำท ำสัญญำซื้อขำยหุ้นดังกล่ำวกับบริษัท แอ๊ดวำนซ์ อัลไลแอนซ์ โลจิสติกส์ จ ำกัด ซึ่งเป็นกิจกำร 
ที่เกี่ยวข้องกัน สัญญำมีผลวันที่ 7 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นวันที่ประกำศผลกำรประมูลโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนขยะชุมชน โดยบริษัท 
อัลไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกัด ได้ขำยหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่ำวจ ำนวน 5,500,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.00 บำท มูลค่ำที่ช ำระแล้ว 
หุ้นละ 2.50 บำท) ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 10.00 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมด ในรำคำหุ้นละ 2.50 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงนิ 13,750,000 บำท กำรขำยหุ้น
ดงักล่ำวท ำให้บรษิัท อลัไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกดั ลดสดัส่วนควำมเป็นเจ้ำของในบรษิัทย่อยดงักล่ำวจำกร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 90 ซึ่งกำรลด
สดัส่วนดงักล่ำวไม่ท ำใหสู้ญเสยีกำรควบคุมในบรษิทัย่อยดงักล่ำวและกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมจำกกำรท ำรำยกำรดงักล่ำว 
มมีลูค่ำเท่ำกบัมลูค่ำยุตธิรรมของผลตอบแทนทีไ่ดร้บั ทัง้นี้บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั ไดร้บัช ำระเงนิเตม็จ ำนวนแล้ว 
 

ณ วนัที่ 16 สงิหำคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทของบรษิัท แอ๊บโซลูท เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั มมีติเห็นชอบให้บรษิัทย่อยโดยอ้อม
ดงักล่ำวเรยีกช ำระค่ำหุ้นเพิ่มเติมจำกบรษิัท อลัไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกดั ในจ ำนวน 49,490,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1.82 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 
90,071,800 บำท และจำกบริษัท แอ๊ดวำนซ์ อัลไลแอนซ์ โลจิสติกส์ จ ำกัด ในจ ำนวน 5,500,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1.82 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 
10,010,000 บำท โดยบรษิทั แอ๊บโซลูท เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้เพิม่เตมิดงักล่ำวเตม็จ ำนวนแลว้ 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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กำรเปล่ียนแปลงช่ือของบริษทัย่อยโดยอ้อม 
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็จเินียรร์ิง่ แอนด ์เซอรว์สิ จ ำกดั (เดมิชื่อ บรษิทั สตกึไบโอแมส จ ำกดั) 
 
ณ วนัที ่31 สงิหำคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยโดยอ้อมมมีตเิหน็ชอบใหบ้รษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวเปลีย่นแปลงชื่อบรษิัท
จำกเดมิชื่อ บรษิัท สตึกไบโอแมส จ ำกดั เป็นบรษิัท แอ๊บโซลูท คลนี เอ็นจเินียร์ริง่ แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกดั ทัง้นี้บรษิัทย่อยโดยอ้อมไดจ้ดทะเบียนกบั
กระทรวงพำณิชยแ์ล้วในเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2564 
 

11 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน (สุทธิ) 
 
อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน (สุทธ)ิ ของกลุ่มกจิกำร คอื ทีด่นิทีม่ไีวใ้หเ้ช่ำและทีด่นิทีย่งัไม่มวีตัถุประสงค์ในกำรใชง้ำน ซึ่งมรีำยกำรเคลื่อนไหว
ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 ดงันี้ 
  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  บำท 
  

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564   
รำคำตำมบญัชสีุทธติ้นงวด 144,851,100 
ซื้อสนิทรพัย์ 48,544,730 
รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยงวด 193,395,830 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรได้น ำอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนทีม่รีำคำทุนจ ำนวน 30,891,137 บำท (วนัที ่31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 : 30,891,137 บำท) ไปจดจ ำนองเพื่อเป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนัวงเงนิกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 22) 
 
จ ำนวนที่ร ับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนจำกอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 
ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บำท  บำท 
   

รำยไดค้่ำเช่ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  99,629 99,688 
 
กลุ่มกจิกำรไม่มคี่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรงทีเ่กดิจำกอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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12 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ (สุทธิ) 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ (สุทธ)ิ ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 บำท บำท 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564   
รำคำตำมบญัชสีุทธติ้นงวด 9,095,282,011 70,438,512 
ซื้อสนิทรพัย์ 1,477,005,827 3,685,896 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์(สุทธ)ิ (10,027,118) -       
ค่ำเสื่อมรำคำ (425,323,341) (3,182,166) 
รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยงวด 10,136,937,379 70,942,242 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรไดน้ ำทีด่นิ อำคำรและเครื่องจกัร (รวมทีด่นิ อำคำรและเครื่องจกัรภำยใต้สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำที่
จดัประเภทไปเป็นลูกหนี้สัญญำเช่ำกำรเงินและสิทธิในกำรให้บริกำรจำกข้อตกลงสัมปทำน) ที่มีรำคำทุนจ ำนวน 13,011,813,527 บำท  
(วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : 13,048,451,722 บำท) ไปจดจ ำนองและจ ำน ำเพื่อเป็นหลักทรพัย์ค ้ำประกนัวงเงนิกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิ 
(หมำยเหตุ 18 และ 22) ตำมเงื่อนไขในสญัญำเงินกู้ยืมที่ก ำหนดให้กลุ่มกิจกำรต้องน ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงบนที่ดินไปจดจ ำนองและ 
น ำเครื่องจกัรทีใ่ชใ้นโรงไฟฟ้ำไปจดจ ำน ำกบัสถำบนักำรเงนิ 
 

13 สิทธิในกำรให้บริกำรจำกข้อตกลงสมัปทำน (สุทธิ) 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัสทิธใินกำรใหบ้รกิำรจำกขอ้ตกลงสมัปทำน (สุทธ)ิ ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 บำท 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564   
รำคำตำมบญัชสีุทธติ้นงวด 1,639,536,935 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (63,216,311) 
รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยงวด 1,576,320,624 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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14 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ (สุทธิ) 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้(สุทธ)ิ ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

  
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 บำท บำท 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564   
รำคำตำมบญัชสีุทธติน้งวด 37,406,032 5,380,021 
เพิม่ระหว่ำงงวด  2,241,248 2,241,248 
ค่ำเสื่อมรำคำ (2,255,676) (921,735) 
รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยงวด 37,391,604 6,699,534 
 
ค่ำเช่ำทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสนิทรพัยท์ีม่มีลูค่ำต ่ำจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง สญัญำเช่ำระยะสัน้ คอืสญัญำเช่ำ
ทีม่อีำยุสญัญำเช่ำน้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั 12 เดอืน สนิทรพัย์ทีม่มีูลค่ำต ่ำประกอบดว้ยอุปกรณ์ส ำนักงำนขนำดเล็ก ค่ำเช่ำส ำหรบังวดเก้ำเดอืน
สิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 
 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ค่ำเช่ำ 309,000 1,965,814 -       372,214 
 

15 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (สุทธ)ิ ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 บำท บำท 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564    
รำคำตำมบญัชสีุทธติ้นงวด 49,545,486 1,996,820 
ซื้อสนิทรพัย์ 9,216,321 -       
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (3,581,676) (162,978) 
รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยงวด 55,180,131 1,833,842 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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16 สินทรพัย/์(หน้ีสิน)ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (สุทธิ) 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัสนิทรพัย์/(หนี้สนิ)ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชี (สุทธ)ิ ส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และ
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ดงันี้  
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
  ส ำหรบังวดเก้ำเดือน  (ตรวจสอบแล้ว)  ส ำหรบังวดเก้ำเดือน  (ตรวจสอบแล้ว) 
  ส้ินสุดวนัท่ี  ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี (23,987,274) 17,517,320 699,179 203,383 
เพิม่/(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน (หมำยเหตุ 27) (65,874,583) (17,960,356) 44,986 13,978 
รบัโอนจำกกำรซื้อธุรกจิ  -       (24,186,098) -       -       
เพิม่ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น -       641,860 -       481,818 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด/ปี (89,861,857) (23,987,274) 744,165 699,179 

 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 สนิทรพัย์/(หนี้สนิ)ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัช ี(สุทธิ) แสดงในงบแสดง
ฐำนะกำรเงนิดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน   31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

   - สนิทรพัยภ์ำษเีงนิได ้     
        รอกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ 73,977,055 85,906,170 744,165 699,179 
   - หนี้สนิภำษเีงนิได ้     
        รอกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ (163,838,912) (109,893,444) -       -       
 (89,861,857) (23,987,274) 744,165 699,179 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 สนิทรพัย/์(หนี้สนิ)ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ ค ำนวณจำกผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวตำมวธิหีนี้สนิโดยใชอ้ตัรำภำษรีอ้ยละ 20 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูส้นิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัขำดทุนสะสมทำงภำษไีม่เกนิจ ำนวนทีเ่ป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมกี ำไรทำงภำษี
ในอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทำงภำษีนัน้  



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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17 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 บรษิัทย่อยโดยอ้อมแห่งหนึ่ง ได้จ่ำยช ำระเงนิกู้ยมืระยะยำวก่อนก ำหนดทัง้จ ำนวน และไดเ้ขำ้ท ำสญัญำแก้ไขสญัญำ
สนิเชื่อ ทัง้นี้บรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวมคี่ำใชจ้่ำยทำงตรงในกำรกู้ยมืรอตดัจ่ำย ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 เป็นจ ำนวนเงนิ 2,981,859 บำท 
แสดงเป็นสนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น (ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : 26,546,414 บำท แสดงเป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น)  
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยโดยตรงอยู่ระหว่ำงกำรเขำ้ท ำสญัญำสนิเชื่อ และมคี่ำใชจ้่ำยทำงตรงในกำรกู้ยมืรอตดัจ่ำย ณ วนัที ่30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 เป็นจ ำนวนเงนิ 3,481,741 บำท แสดงเป็นสนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 
 

18 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ 189,200,000 265,300,000 -       -       
 
ตัว๋สญัญำใชเ้งนิคงคำ้ง ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เป็นตัว๋สญัญำใชเ้งนิในสกุลเงนิบำททีใ่ชห้ลกัทรพัย์
ค ้ำประกนัร่วมกบัเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 22) มดีอกเบี้ยในอตัรำรอ้ยละ MLR ลบ 2.50 ต่อปี และมกี ำหนดช ำระคนื
ภำยใน 90 วนั 
 
ตัว๋สญัญำใชเ้งนิมรีำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ดงันี้ 
 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  

  ส ำหรบังวดเก้ำเดือน  (ตรวจสอบแล้ว)  ส ำหรบังวดเก้ำเดือน  (ตรวจสอบแล้ว) 

  ส้ินสุดวนัท่ี  ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 

  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 265,300,000 227,400,000 -       -       
รบัโอนจำกกำรซื้อธุรกจิ  -       39,980,950 -       -       
กูเ้งนิเพิม่ 1,311,900,000 1,856,400,000 -       -       
จ่ำยช ำระ (1,388,000,000) (1,858,480,950) -       -       
ยอดคงเหลอืปลำยงวด/ปี 189,200,000 265,300,000 -       -       



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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19 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 

เจำ้หนี้กำรคำ้     
   - กจิกำรอื่น 126,178,588 86,450,675 -       -       

   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 29 ก)) 16,190,794 18,388,791 -       -       

เจำ้หนี้อื่น     

   - กจิกำรอื่น 26,303,812 32,540,746 912,681 734,390 

   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 29 ก)) 4,867,878 6,140,549 -       -       

เจำ้หนี้จำกกำรซื้อสนิทรพัยถ์ำวร     

   - กจิกำรอื่น 26,347,892 14,695,554 -       -       

   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 29 ก)) 1,349,968 33,902,063 -       -       

ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 39,194,807 32,965,726 2,026,189 3,905,707 

โบนัสคำ้งจ่ำย 11,098,285 15,000,000 4,126,300 5,500,000 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรคำ้งจ่ำย (หมำยเหตุ 29 ก)) 264,900 17,000 -       -       

ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำคำ้งจ่ำย - กจิกำรอื่น 27,666,574 25,806,314 -       -       

ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย - สถำบนักำรเงนิ 185,292 432,896 -       -       

เงนิปันผลคำ้งจ่ำย 202,494 240,471 202,494 240,471 

เงนิรบัล่วงหน้ำ     

   - ค่ำเช่ำพื้นทีต่ัง้เสำสญัญำณ - กจิกำรอื่น 19,737 13,158 -       -       

   - ค่ำเช่ำทีด่นิ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 29 ก)) 125,939 57,154 -       -       

เงนิประกนัผลงำน     

   - กจิกำรอื่น 2,052,466 2,012,788 -       -       

   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 29 ก)) 1,279,102 227,039 -       -       

เงนิค ้ำประกนัพนักงำน 70,600 72,480 -       -       

 283,399,128 268,963,404 7,267,664 10,380,568 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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20 ประมำณกำรค่ำซ่อมบ ำรงุโรงไฟฟ้ำตำมสญัญำสมัปทำน 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัประมำณกำรค่ำซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำตำมสญัญำสมัปทำนส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
และส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
  ส ำหรบังวดเก้ำเดือน  (ตรวจสอบแล้ว)  ส ำหรบังวดเก้ำเดือน  (ตรวจสอบแล้ว) 
  ส้ินสุดวนัท่ี  ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

     
ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 32,413,601 25,220,655 -       -       
ประมำณกำรหนี้สนิส่วนทีเ่พิม่ขึน้ 11,855,710 7,192,946 -       -       
ยอดคงเหลอืปลำยงวด/ปี 44,269,311 32,413,601 -       -       
หกั  ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (38,266,380) (32,326,916) -       -       
 6,002,931 86,685 -       -       
 

21 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (สุทธิ) 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ (สุทธ)ิ ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 38,132,450 37,840,204 7,741,229 6,119,050 
หกั  ดอกเบี้ยจ่ำยรอกำรตดับญัช ี (11,477,953) (12,042,172) (794,257) (706,402) 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ (สุทธ)ิ 26,654,497 25,798,032 6,946,972 5,412,648 
หกั  ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (สุทธ)ิ (1,497,288) (1,330,493) (1,226,688) (816,379) 
 25,157,209 24,467,539 5,720,284 4,596,269 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 

30 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ (สุทธ)ิ ส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
  ส ำหรบังวดเก้ำเดือน  (ตรวจสอบแล้ว)  ส ำหรบังวดเก้ำเดือน  (ตรวจสอบแล้ว) 
  ส้ินสุดวนัท่ี  ส ำหรบัปีส้ินสุด  ส้ินสุดวนัท่ี  ส ำหรบัปีส้ินสุด 
  30 กนัยำยน  วนัท่ี 31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

     
ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 25,798,032 557,404 5,412,648 -       
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำน     
     กำรรำยงำนทำงกำรเงนิมำใช ้ณ วนัที่     
     1 มกรำคม พ.ศ. 2563 -       18,241,980 -       1,487,616 
กระแสเงนิสด:     
     เพิม่ระหว่ำงงวด/ปี 2,241,248 10,187,621 2,241,248 4,264,773 
     จ่ำยช ำระระหว่ำงงวด/ปี (2,233,955) (4,071,605) (904,021) (413,015) 
กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรทีม่ใิช่เงนิสด:     
     ดอกเบีย้จ่ำยหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 849,172 882,632 197,097 73,274 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด/ปี 26,654,497 25,798,032 6,946,972 5,412,648 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยทัง้สิน้ตำมสญัญำเช่ำ ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

     
ครบก ำหนดช ำระ     
ภำยใน 1 ปี 2,131,363 2,329,630 1,511,404 1,011,178 
ภำยหลงั 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 12,274,288 10,461,105 5,984,616 4,128,709 
เกนิ 5 ปี 23,726,799 25,049,469 245,209 979,163 
 38,132,450 37,840,204 7,741,229 6,119,050 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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22 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (สุทธิ) 
 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (สุทธ)ิ ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 4,474,153,980 3,689,453,028 -       -       
ผลกระทบจำกกำรค ำนวณเงนิกูย้มื     
   ตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 11,057,450 6,980,003 -       -       
หกั  ค่ำใชจ้่ำยทำงตรงในกำรกู้ยมืรอตดัจ่ำย (53,369,330) (39,275,709) -       -       
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (สุทธ)ิ 4,431,842,100 3,657,157,322 -       -       
หกั  ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (สุทธ)ิ (650,903,182) (575,293,722) -       -       
 3,780,938,918 3,081,863,600 -       -       
 

รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (สุทธ)ิ ส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และ
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
  ส ำหรบังวดเก้ำเดือน  (ตรวจสอบแล้ว)  ส ำหรบังวดเก้ำเดือน  (ตรวจสอบแล้ว) 
  ส้ินสุดวนัท่ี  ส ำหรบัปีส้ินสุด  ส้ินสุดวนัท่ี  ส ำหรบัปีส้ินสุด 
  30 กนัยำยน  วนัท่ี 31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 3,657,157,322 2,767,499,681 -       -       
กระแสเงนิสด:     
     กูเ้งนิเพิม่ระหว่ำงงวด/ปี 1,247,661,245 1,854,238,757 -       -       
     รบัโอนจำกกำรซื้อธุรกจิ  -       291,615,938 -       -       
     จ่ำยช ำระระหว่ำงงวด/ปี (397,997,600) (546,592,543) -       -       
     จ่ำยช ำระก่อนครบก ำหนดสญัญำ (64,962,693) (727,985,295) -       -       
     ค่ำใชจ้่ำยทำงตรงในกำรกูย้มืจ่ำย -       (15,383,682) -       -       
กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรทีม่ใิช่เงนิสด:     
     ตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ้่ำยทำงตรงในกำร     
       กูย้มืรอตดัจ่ำย 9,470,934 7,714,866 -       -       
     จดัประเภทค่ำใชจ้่ำยทำงตรงในกำร     
       กูย้มืรอตดัจ่ำย (23,564,555) 19,375,975 -       -       
     ผลกระทบจำกกำรค ำนวณเงนิกูย้มื     
       ตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 4,077,447 6,673,625 -       -       
ยอดคงเหลอืปลำยงวด/ปี 4,431,842,100 3,657,157,322 -       -       



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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เมื่อวนัที ่5 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 บรษิทั เอซอี ีโซลำร์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยโดยอ้อม ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำสนิเชื่อระยะยำวกบัสถำบนักำรเงนิ 
วงเงนิรวม 52,000,000 บำท เพื่อน ำไปใชใ้นกำรสนับสนุนค่ำใชจ้่ำยในกำรก่อสรำ้งโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์แบบตดิตัง้บนหลงัคำ 
(Solar Rooftop) ทัง้นี้ ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยโดยออ้มยงัไม่ไดเ้บกิใชว้งเงนิดงักล่ำว 
 
เมื่อวนัที ่15 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยโดยอ้อม ช ำระคนืเงนิกู้ยมืคงคำ้ง
บำงส่วนก่อนถงึวนัครบก ำหนดใหแ้ก่สถำบนักำรเงนิเป็นจ ำนวน 64,962,693 บำท 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 หลกัทรพัย์ค ้ำประกนั ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของสญัญำเงนิกู้อื่นๆ นอกเหนือจำกสญัญำเงนิกู้ดงักล่ำวขำ้งต้น
ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไปจำกทีเ่คยรำยงำนไวใ้นงบกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำที่ต้องจ่ำยทัง้สิ้นภำยใต้สญัญำเงนิกู้ยมืระยะยำวจำก
สถำบนักำรเงนิขำ้งตน้ ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ครบก ำหนดช ำระ     
ภำยใน 1 ปี 655,924,091 588,138,800 -       -       
ภำยหลงั 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 3,461,653,299 2,633,546,840 -       -       
เกนิ 5 ปี 356,576,588 467,767,388 -       -       
 4,474,153,978 3,689,453,028 -       -       
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิกูย้มืระยะยำวมรีำคำตำมบญัชแีละมลูค่ำยุตธิรรม ดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เงนิกูย้มืระยะยำว - รำคำตำมบญัช ี 4,431,842,100 3,657,157,322 -        -        
เงนิกูย้มืระยะยำว - มลูค่ำยุตธิรรม 4,170,914,065 3,531,678,844 -        -        
 
มูลค่ำยุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยำวค ำนวณจำกกระแสเงินสดในอนำคตซึ่งคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ฝ่ำยบริหำรคำดว่ำ  
กลุ่มบรษิัทจะต้องจ่ำย ณ วนัที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยเป็นอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงองิของธนำคำรพำณิชย์และจดัอยู่ในขอ้มูลระดบั 2 ของ
ล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ของเงนิกูย้มืของกลุ่มกจิกำร ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เงนิกูย้มืทีม่อีตัรำดอกเบี้ยลอยตวั 4,474,153,978 3,689,453,028 -        -        

 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ มดีงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 

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

  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 
     

เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ  2.88 ถงึ 4.04  3.02 ถงึ 4.05 -        -        
 
วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ได้เบิกออกมำใช้ 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 วงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิออกมำใช ้ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) 

 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

      หนังสือ      หนังสือ 

 เงินเบิก     ค ำ้ประกนั  เงินเบิก     ค ำ้ประกนั 

 เกินบญัชี  ตัว๋สญัญำ  เงินกู้ยืม  หนังสือ  และเงินกู้ยืม  เกินบญัชี  ตัว๋สญัญำ  เงินกู้ยืม หนังสือ  และเงินกู้ยืม 

 ธนำคำร  ใช้เงิน  ระยะยำว  ค ำ้ประกนั  ระยะสัน้  ธนำคำร  ใช้เงิน  ระยะยำว ค ำ้ประกนั  ระยะสัน้ 

 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท บำท  บำท 

           
อตัรำดอกเบี้ยลอยตวั           
   - ระยะเวลำเบิกถอน           
    ภำยใน 1 ปี -       -       -       -       3,569,715,437 -       -       -       -       3,262,987,335 
   - ระยะเวลำเบิกถอน           
    เกินกว่ำ 1 ปี 50,000,000 310,647,575 232,734,000 19,698,631 -       50,000,000 254,547,575 1,536,881,243 20,035,131 -       

 50,000,000 310,647,575 232,734,000 19,698,631 3,569,715,437 50,000,000 254,547,575 1,536,881,243 20,035,131 3,262,987,335 

 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไม่มสีญัญำเงนิกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิ
จงึไม่มวีงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิออกมำใช ้



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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23 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

   ข้อมูลทำงกำรเงิน 

  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม  เฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  บำท  บำท 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564   
ยอดคงเหลอืตน้งวด 7,813,701 3,495,896 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 745,283 186,734 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 89,835 38,198 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด 8,648,819 3,720,828 
 

24 เงินปันผลจ่ำย 
 
เมื่อวนัที ่28 เมษำยน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2564 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัจ่ำยเงนิปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำน
ของบรษิทัส ำหรบังวดเดอืนเมษำยนถงึธนัวำคม พ.ศ. 2563 และก ำไรสะสมทีย่งัไม่จดัสรร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
ในอตัรำหุน้ละ 0.018 บำท หรอืคดิเป็นเงนิปันผลจ่ำยทัง้สิ้นไม่เกนิ 183,167,999 บำท โดยในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 บรษิทัไดจ้่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แล้วเป็นจ ำนวนเงนิ 183,166,946 บำท 
 
เมื่อวนัที ่15 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที ่4/2563 ไดม้มีติอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรสะสม
ทีย่งัไม่จดัสรร ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 ในอตัรำหุน้ละ 0.03 บำท เป็นจ ำนวนเงนิรวม 305,279,807 บำท โดยไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้แล้ว
ในวนัที ่15 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 
 

25 ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั บรษิทัจะต้องจดัสรรก ำไรสุทธปิระจ ำปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 5 ของก ำไร
สุทธปิระจ ำปีหกัดว้ยเงนิขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำม)ี จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ซึง่ทุนส ำรอง
ตำมกฎหมำยนี้จะไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงนิปันผลได ้ทุนส ำรองตำมกฎหมำยตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมสำมญัประจ ำปีผูถ้อืหุน้ 
 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 ก ำไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรรในข้อมูลทำงกำรเงนิรวมไดร้วมทุนส ำรองตำมกฎหมำยของบรษิัทย่อย 9 แห่ง 
เป็นจ ำนวนเงนิรวม 676,377,969 บำท (วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : บรษิทัย่อย 8 แห่ง เป็นจ ำนวนเงนิรวม 515,014,269 บำท) 
 

26 รำยได้อ่ืน 
 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 รำยได้อื่นได้รวมค่ำเคลมประกนัจำกอำคำร เครื่องจกัร และอุปกรณ์เสยีหำย  
ซึ่งบรษิทัย่อยโดยอ้อมแห่งหนึ่งได้รบัเงนิชดเชยจำกบรษิทัประกนัภยัทัง้หมด 171.95 ล้ำนบำท โดยเป็นค่ำสนิไหมทดแทนจำกกรณีทีเ่กิด
เหตุควำมเสียหำยของเครื่องจักรโรงไฟฟ้ำในช่วงที่มีกำรทดสอบกำรเดินเครื่องจักร (Commissioning & Test Run) ในปี พ.ศ. 2559  
ซึง่บรษิทัย่อยโดยออ้มไดด้ ำเนินกำรซ่อมแซมใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกตแิล้ว 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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27 รำยได้(ค่ำใช้จ่ำย)ภำษีเงินได้ 
 

 ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั (19,383,514) (14,955,145) -       -       
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(หมำยเหตุ 16) (65,874,583) (34,260,818) 44,986 10,484 
 (85,258,097) (49,215,963) 44,986 10,484 
 

28 ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน 
 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมญัของบรษิทัใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วง
น ้ำหนักทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ 
 

 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

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

ก ำไร(ขำดทุน)ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้     
   ของบรษิทัใหญ่ (บำท) 411,246,153 410,230,108 (3,895,767) 37,019,833 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก     
   ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 10,175,999,960 10,175,999,960 10,175,999,960 10,175,999,960 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขัน้พื้นฐำน (บำทต่อหุน้)  0.04  0.04  (0.00)  0.00 
 

 ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
ก ำไรทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้     
   ของบรษิทัใหญ่ (บำท) 1,138,032,404 1,253,581,818 178,726,750 658,579,118 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก     
   ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 10,175,999,960 10,175,999,960 10,175,999,960 10,175,999,960 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐำน (บำทต่อหุน้)  0.11  0.12  0.02  0.06 
 
บรษิทัไม่มกีำรออกหุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดในระหว่ำงทีน่ ำเสนอรำยงำน ดงันัน้จงึไม่มกีำรน ำเสนอก ำไรต่อหุน้ปรบัลด 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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29 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 หุ้นของบริษัทส่วนใหญ่ถือโดยสมำชิกในตระกูลทรงเมตตำ ในสัดส่วนร้อยละ 75.62 (วันที่ 31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 78.18) ท ำใหก้ลุ่มกจิกำรอยู่ในกำรควบคุมของตระกูลทรงเมตตำ 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัถูกถอืหุน้โดยบุคคลและบรษิทัดงัต่อไปนี้ 
 
  จ ำนวนหุ้นท่ีถือ ร้อยละจ ำนวนถือ 

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

   30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 

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

สมำชกิในตระกูลทรงเมตตำ  ไทย 7,695,037,940 7,955,582,520 75.62  78.18 
ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) ไทย 363,451,540 363,451,540 3.57  3.57 
บุคคลและกจิกำรอื่นๆ - 2,117,510,480 1,856,965,900 20.81  18.25 
  10,175,999,960 10,175,999,960 100.00  100.00 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
ก) ยอดคงเหลอืทีเ่กดิจำกกำรซื้อ/ขำยสนิคำ้ บรกิำรและอื่นๆ ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

ลูกหน้ีกำรค้ำ - ออกใบแจ้งหน้ีแล้ว (หมำยเหตุ 7)      
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  6,069,957 7,917,744 -       -       
ลูกหน้ีกำรค้ำ - ยงัไม่ได้ออกใบแจ้งหน้ี (หมำยเหตุ 7)     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  3,313,203 3,390,121 -       -       

ลูกหน้ีอ่ืน (หมำยเหตุ 7)     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  6,746,496 5,882,170 -       -       
ค่ำเช่ำท่ีดินค้ำงรบั (หมำยเหตุ 7)     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  14,263 54,925 -       -       
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ่อมแซมและ     
   บ ำรุงรกัษำเครื่องจกัร (หมำยเหตุ 7)     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  915,296 3,086,107 -       -       
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ (หมำยเหตุ 7)     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,026,766 -       141,766 -       
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำงและซื้อสินทรพัยถ์ำวร     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10,788,067 9,044,500 -       -       

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ (หมำยเหตุ 19)     
   กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั  16,190,794 18,388,791 -       -       
เจ้ำหน้ีอ่ืน (หมำยเหตุ 19)     
   กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั  4,867,878 6,140,549 -       -       
เจ้ำหน้ีจำกกำรซื้อสินทรพัยถ์ำวร (หมำยเหตุ 19)     
   กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั  1,349,968 33,902,063 -       -       
โบนัสค้ำงจ่ำย     
   คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำร  3,585,000 4,217,350 3,472,500 3,548,850 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรค้ำงจ่ำย (หมำยเหตุ 19)     
   บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนั 264,900 17,000 -       -       
ค่ำเช่ำท่ีดินรบัล่วงหน้ำ (หมำยเหตุ 19)     
   กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั 125,939 57,154 -       -       
เงินประกนัผลงำน (หมำยเหตุ 19)     
   กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั  1,279,102 227,039 -       -       

 
ข) กำรเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยโดยอ้อมส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และส ำหรบัปี

สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี  -       -       120,000,000 -       
เพิม่ขึน้จำกกำรรบัซื้อหนี้ -       -       -       120,000,000 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด/ปี -       -       120,000,000 120,000,000 
 
เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บรษิัทย่อยโดยอ้อมคงค้ำง ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เป็นเงนิให้กู้ยืม 
ไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบำทและไม่มดีอกเบี้ย โดยมกี ำหนดช ำระคนืเมื่อทวงถำม บรษิัทรบัซื้อเงนิใหกู้้ยมืดงักล่ำวจำกกจิกำรอื่น
แห่งหนึ่งตำมสญัญำรบัโอนหนี้โดยรบัซื้อมำในมลูค่ำยุตธิรรม 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค) รำยไดแ้ละรำยจ่ำยกบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีำระส ำคญัส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 

 

 ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ      
   กจิกำรที่เกีย่วขอ้งกนั  28,251,401 20,785,025 -       -       

รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ำ      
   กจิกำรที่เกีย่วขอ้งกนั  6,481,459 11,061,533 -       -       

รำยได้ค่ำบริหำรจดักำร      

   บรษิทัย่อยโดยตรง -       -       2,610,000 3,780,000 

   บรษิทัย่อยโดยออ้ม -       -       58,050,000 51,280,000 
 -       -       60,660,000 55,060,000 

รำยได้เงินปันผลรบั     
   บรษิทัย่อยโดยตรง -       -       188,999,999 671,034,998 

รำยได้ค่ำเช่ำ      
   กจิกำรที่เกีย่วขอ้งกนั  252,577 232,522 -       -       

ต้นทุนค่ำก่อสร้ำงภำยใต้สญัญำสมัปทำน     
   กจิกำรที่เกีย่วขอ้งกนั -       720,856,594 -       -       

ซื้อวตัถดิุบเช้ือเพลิงและวสัดส้ิุนเปลือง     
   กจิกำรที่เกีย่วขอ้งกนั 503,045,028 411,296,285 -       -       

ซื้อสินค้ำและบริกำรอ่ืน     
   กจิกำรที่เกีย่วขอ้งกนั 14,443,814 9,151,226 48,974 -       

ค่ำบริกำรซ่อมแซมบ ำรงุรกัษำจ่ำย     
   กจิกำรที่เกีย่วขอ้งกนั -       525,568 -       -       
ค่ำเช่ำและบริกำรอำคำรส ำนักงำนจ่ำย     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 561,004 834,782 561,004 834,782 
ค่ำบริหำรจดักำรเช้ือเพลิงจ่ำย      
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  70,996,573 50,290,055 -       -       
ค่ำเช่ำจ่ำย     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 278,583 286,368 -       -       
   บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 96,659 99,361 -       -       
 375,242 385,729 -       -       
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร     
   ผลประโยชน์ระยะสัน้ 38,162,439 50,849,962 23,243,200 26,878,350 
   ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2,481,946 388,818 197,841 46,981 
 40,644,385 51,238,780 23,441,041 26,925,331 
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ง) รำยกำรซื้อ/ก่อสรำ้งทรพัย์สนิกบักจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัทีม่สีำระส ำคญัส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 

มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 

ซื้อช้ินส่วนอะไหล่     
   กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั 58,043,817 30,715,864 -       -       
ซื้อ/ก่อสร้ำงทรพัยสิ์น     
   กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั 485,326,259 157,960,553 -       71,592,800 

 
30 ภำระผกูพนั 

 
30.1 ภำระผกูพนัจำกสญัญำท่ีส ำคญัท่ีไม่สำมำรถยกเลิกได้ 

 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัในสญัญำบรกิำรทีไ่ม่สำมำรถยกเลกิได ้ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (ตรวจสอบแล้ว) 

  ค่ำบริกำรภำยใต้   ค่ำบริกำรภำยใต้  

 สญัญำบริกำร สมัปทำนบริกำร รวม สญัญำบริกำร สมัปทำนบริกำร รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

       
ครบก ำหนดช ำระ       

ภำยใน 1 ปี 5,331,905 8,224,637 13,556,542 5,120,442 1,210,000 6,330,442 
ภำยหลงั 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 7,225,001 34,873,201 42,098,202 8,735,502 5,297,263 14,032,765 
เกนิ 5 ปี 638,000 197,695,252 198,333,252 1,363,500 8,680,696 10,044,196 

 13,194,906 240,793,090 253,987,996 15,219,444 15,187,959 30,407,403 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (ตรวจสอบแล้ว) 

  ค่ำบริกำรภำยใต้   ค่ำบริกำรภำยใต้  

 สญัญำบริกำร สมัปทำนบริกำร รวม สญัญำบริกำร สมัปทำนบริกำร รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

       
ครบก ำหนดช ำระ       

ภำยใน 1 ปี 3,290,401 -       3,290,401 3,423,001 -       3,423,001 
ภำยหลงั 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 1,249,001 -       1,249,001 2,759,502 -       2,759,502 

 4,539,402 -       4,539,402 6,182,503 -       6,182,503 

 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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30.2 ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัเกี่ยวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนทีย่งัไม่ถงึเวลำรบัรู้
ในข้อมูลทำงกำรเงนิที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อที่ดิน เครื่องจกัรและอุปกรณ์ และกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ และสินทรพัย์ภำยใต้โครงกำร
สมัปทำนโรงไฟฟ้ำ ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ซื้อทีด่นิ เครื่องจกัรและอุปกรณ์และกำรกอ่สรำ้งโรงไฟฟ้ำ 656,116,832 959,972,965 130,000 -       
สนิทรพัยภ์ำยใตโ้ครงกำรสมัปทำนโรงไฟฟ้ำ 1,185,158 -       -       -       

 657,301,990 959,972,965 130,000 -       

 
30.3 สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั บรษิัท อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั บรษิัท 
แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั บรษิทั เพำเวอร์ ซพัพลำย แอนด ์เมนเทแนนซ์ 
เซอร์วสิ จ ำกัด บรษิัท เอซีอี โซลำร์ จ ำกัด และบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นจเินียร์ริง่ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด (เดิมชื่อ บรษิัท 
สตึกไบโอแมส จ ำกดั) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยโดยอ้อมได้ท ำสญัญำขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงส ำหรบั
เจำ้หนี้กำรค้ำสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มสีญัญำขำยเงนิตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำทีเ่ปิดสถำนะไวแ้ละยงัไม่ไดใ้ชด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 

   อตัรำแลกเปล่ียน     มูลค่ำยุติธรรม 
  จ ำนวนเงิน  ตำมสญัญำ  มูลค่ำตำมสญัญำ  มูลค่ำยุติธรรม  เชิงบวก (เชิงลบ) 
สกลุเงินต่ำงประเทศ  ตำมสญัญำ  บำท  บำท  บำท  บำท 
      

ดอลลำรส์หรฐั 4,179,291  31.37 - 33.26 132,226,575 141,847,909 9,621,334 
 
 งบกำรเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว) 

 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

   อตัรำแลกเปล่ียน     มูลค่ำยุติธรรม 
  จ ำนวนเงิน  ตำมสญัญำ  มูลค่ำตำมสญัญำ  มูลค่ำยุติธรรม  เชิงบวก (เชิงลบ) 
สกลุเงินต่ำงประเทศ  ตำมสญัญำ  บำท  บำท  บำท  บำท 
      

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



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
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มูลค่ำยุติธรรม 
 
มูลค่ำยุตธิรรมของสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำค ำนวณโดยใช้ประมำณกำรกระแสเงนิสดคดิลด โดยกระแสเงนิสดใน
อนำคตประมำณจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (จำกอตัรำกำรแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำทีส่ำมำรถ
สงัเกตได ้ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน) และอตัรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำตำมสญัญำซึ่งคดิลดดว้ยอตัรำทีส่ะทอ้นถงึควำมเสีย่งดำ้น
สนิเชื่อของคู่สญัญำต่ำงๆ กำรวดัมลูค่ำดงักล่ำวจดัอยู่ในขอ้มูลระดบัที ่2 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม 

 

31 กำรค ำ้ประกนั 
 
31.1 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 
ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมีหนังสอืค ้ำประกนัจำกธนำคำรเพื่อค ้ำประกันกำร
ด ำเนินงำนตำมปกตขิองธุรกจิ ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 

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

  บำท  บำท  บำท  บำท 

     
ค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ 15,666,500 14,430,000 -       -       
ค ้ำประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำ 
   ซื้อขำยไฟฟ้ำ 

 
681,280,000 

 
339,780,000 

 
-       

 
-       

ค ้ำประกนักำรขอยื่นประมลู 
   และเสนอขำยไฟฟ้ำ 

 
107,500,000 

 
38,155,000 

 
-       

 
-       

ค ้ำประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำ 
   ก่อสรำ้งอำคำร เช่ำอำคำรและ 

    

   สิง่ก่อสรำ้ง เช่ำทีด่นิและจำ้งท ำงำน 
   ก ำจดัขยะตำมโครงกำรบรหิำรจดักำร 

    

   และก ำจดัขยะมลูฝอยดว้ยวธิกีำร     
   แปรรปูขยะมลูฝอยเป็นพลงังำนไฟฟ้ำ 166,734,869 68,634,869 -       -       
ค ้ำประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำ 
   บรกิำรเสน้ใยแก้วน ำแสง 

 
152,425 

 
152,425 

 
-       

 
-       

 971,333,794 461,152,294 -       -       
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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31.2 กำรค ำ้ประกนัระหว่ำงกลุ่มกิจกำร 

 

บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 บรษิัทมหีนังสอืค ้ำประกนัจำกสถำบนักำรเงนิเพื่อค ้ำประกนักำรด ำเนินงำนตำมปกติของธุรกิจ
ใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยออ้ม 5 แห่ง (วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : บรษิทัย่อยโดยออ้ม 1 แห่ง) ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน   31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
ค ้ำประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ     
     - บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั 278,480,000 -       278,480,000 -       
     - บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั 172,000,000 -       172,000,000 -       
     - บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 
ค ้ำประกนักำรขอยื่นประมลูและเสนอขำยไฟฟ้ำ     
     - บรษิทั แอ๊บโซลูท เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั 97,500,000 -       97,500,000 -       
ค ้ำประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำก่อสรำ้งอำคำร
และด ำเนินโครงกำรบรหิำรและจดักำรขยะมลูฝอย 

    

     - บรษิทั เนชัน่แนล คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 98,100,000 -       98,100,000 -       
 650,080,000 4,000,000 650,080,000 4,000,000 
 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมสีญัญำค ้ำประกนักบัสถำบนักำรเงนิแห่งหนึ่ง โดยมวีตัถุประสงค์
ในกำรค ้ำประกนักำรช ำระหนี้ของบรษิัท แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั บรษิัท อลัไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกดั และบรษิัท 
แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั วงเงนิรวม 80,000,000 บำท 
 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมสีญัญำค ้ำประกนัสญัญำสนิเชื่อหมุนเวยีนกบัสถำบนักำรเงนิแห่งหนึ่ง 
โดยมวีตัถุประสงคใ์นกำรค ้ำประกนักำรช ำระหนี้ของบรษิทัย่อย จ ำนวน 15 บรษิทั วงเงนิรวม 100,000,000 บำท และ 100,000,000 ดอลลำรส์หรฐั 
 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมสีญัญำค ้ำประกนัสญัญำสนิเชื่อหมุนเวยีนกบัสถำบนักำรเงนิแห่งหนึ่ง โดย
มวีตัถุประสงคใ์นกำรค ้ำประกนักำรช ำระหนี้ของ บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั และบรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั วงเงนิรวม 279,000,000 บำท และ 
172,000,000 บำท ตำมล ำดบั 
 

ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิัทมีสญัญำค ้ำประกันเงนิกู้ยมืระยะยำวกับกับสถำบันกำรเงนิแห่งหนึ่ง 
จ ำนวน 180,000,000 บำท โดยมวีตัถุประสงค์ในกำรค ้ำประกนักำรช ำระหนี้ของ บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั วงเงนิรวม 180,000,000 บำท 
 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 บรษิทัมสีญัญำค ้ำประกนัสญัญำสนิเชื่อระยะยำวกบัสถำบนักำรเงนิแห่งหนึ่ง โดยมวีตัถุประสงค์ในกำรค ้ำประกนั
กำรช ำระหนี้ของบรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั วงเงนิรวม 52,000,000 บำท  
 

ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 บรษิัทมสีญัญำค ้ำประกันสญัญำสนิเชื่อหมุนเวยีนกับสถำบันกำรเงนิแห่งหนึ่ง โดยมีวตัถุประสงค์ในกำรค ้ำ
ประกนักำรช ำระหนี้ของบรษิทัย่อยโดยออ้ม จ ำนวน 2 บรษิทั วงเงนิรวม 200,000,000 บำท  
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บรษิทัย่อยโดยตรง - บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 
 
ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ำกัด มีสญัญำค ้ำประกันกำรช ำระหนี้ของ
บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั ภำยใตส้ญัญำสนิเชื่อกบัสถำบนักำรเงนิแห่งหนึ่ง จ ำนวน 807,400,000 บำท  
 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 
 
ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพำเวอร์ จ ำกัด มีหนังสือค ้ำประกันจำกสถำบัน
กำรเงนิเพื่อค ้ำประกนักำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองธุรกจิใหแ้ก่บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั และบรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

กำรค ้ำประกนักำรยื่นค ำเสนอขำยไฟฟ้ำ     
   - บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั 10,000,000 20,750,000 -       -       
   - บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั -       17,405,000 -       -       
 10,000,000 38,155,000 -       -       
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ 
เอเชยี เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั และบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั มสีญัญำค ้ำประกนัร่วมกนัเพื่อสนับสนุนทำงกำรเงนิส ำหรบั
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิของบรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั ในสญัญำวงเงนิสนิเชื่อจ ำนวน 682,000,000 บำท  

 

32 หน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึ้น 
 
32.1 กำรท ำสญัญำจดัหำและติดตัง้เคร่ืองจกัร 

 
บรษิทัย่อยโดยอ้อมจ ำนวน 6 บรษิทั ไดม้กีำรท ำสญัญำจดัหำและตดิตัง้เครื่องจกัรโรงไฟฟ้ำจ ำนวน 9 โครงกำรกบัผูข้ำยซึง่เป็นกจิกำร
ทีเ่กี่ยวขอ้งกนั โดยบรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวยงัไม่สำมำรถด ำเนินกำรก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำใหแ้ล้วเสร็จ และไม่สำมำรถจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำ
ระบบเชิงพำณิชย์ได้ตำมก ำหนดระยะเวลำที่ระบุในสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (SCOD) ได้ เนื่องจำกมีเหตุสุดวิสยัเกิดขึ้นกับโครงกำร  
ซึ่งบรษิัทย่อยโดยอ้อมอยู่ในระหว่ำงกำรประชุมร่วมกนักบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคเกี่ยวกบัรำยละเอียดของกำรปฏิบตัิตำมค ำชี้ขำด 
ของคณะอนุญำโตตุลำกำร (หมำยเหตุ 33) ซึ่งหำกในทีสุ่ดถ้ำบรษิัทย่อยโดยอ้อมไม่สำมำรถขอสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำคนืได ้บรษิัทย่อย
โดยอ้อมอำจจ ำเป็นต้องยกเลิกสญัญำจดัหำและติดตัง้เครื่องจกัรโรงไฟฟ้ำที่ท ำไว้กับผู้ขำย ซึ่งท ำให้ผู้ขำยมีสทิธิเรยีกค่ำปรบัจำก
บรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวไดมู้ลค่ำไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของมลูค่ำสญัญำ หรอืคดิเป็นมลูค่ำโครงกำรละ 63.3 ลำ้นบำท 
 
อย่ำงไรกต็ำม บรษิัทย่อยโดยอ้อมไดท้ ำกำรเจรจำและขอขยำยเวลำกำรปฏบิตัติำมสญัญำกบัผูข้ำยเนื่องจำกเหตุสุดวสิยัทีเ่กดิขึน้แล้ว 
ซึง่ผูข้ำยตกลงใหข้ยำยระยะเวลำกำรปฏบิตัติำมสญัญำตำมทีบ่รษิทัย่อยโดยออ้มรอ้งขอเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไม่ไดร้บัรูป้ระมำณกำรหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ดงักล่ำวขำ้งตน้ 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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32.2 คดีควำมท่ีถกูฟ้องร้อง 

 
บรษิทัย่อยโดยออ้ม 
 
1) บรษิทัย่อยโดยออ้มแห่งหนึ่งไดถู้กฟ้องโดยกลุ่มบุคคลในเขตจงัหวดัล ำปำงต่อศำลปกครองเชยีงใหม่ ขอใหศ้ำลเพกิถอนใบอนุญำต

ประกอบกจิกำรโรงงำนผลติไฟฟ้ำ (ร.ง.4) ของบรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวโดยมไิดฟ้้องเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยเป็นจ ำนวนเงนิแต่อย่ำงใด 
และขอให้ศำลมคี ำสัง่ให้บรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวระงบักำรประกอบกิจกำรและกำรก่อสร้ำงตำมใบอนุญำตประกอบกิจกำร
โรงงำนผลิตไฟฟ้ำ (ร.ง.4) ก่อนพพิำกษำ ซึ่งศำลไต่สวนแล้วมคี ำสัง่ยกค ำขอดงักล่ำว ต่อมำเมื่อวนัที ่30 มนีำคม พ.ศ. 2559  
ศำลปกครองเชยีงใหม่มคี ำพพิำกษำควำมสรุปว่ำ กำรออกใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนผลติไฟฟ้ำ (ร.ง.4) ใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยออ้ม
ดงักล่ำวชอบดว้ยกฎหมำยแล้ว จงึพพิำกษำยกฟ้อง อย่ำงไรกต็ำมเมื่อวนัที ่29 เมษำยน พ.ศ. 2559 ผูฟ้้องไดย้ื่นอุทธรณ์คดัคำ้น
ค ำพพิำกษำของศำลปกครองเชยีงใหม่ต่อศำลปกครองสงูสุด ซึ่งเมื่อวนัที ่20 มกรำคม พ.ศ. 2560 บรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่ำวได้
ยื่นค ำแกอุ้ทธรณ์แลว้ควำมสรุปว่ำกำรออกใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนผลติไฟฟ้ำ (ร.ง.4) ใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่ำว
ชอบดว้ยกฎหมำยแลว้ ขอใหศ้ำลปกครองสงูสุดพพิำกษำยนืตำมค ำพพิำกษำของศำลปกครองเชยีงใหม่และยกอุทธรณ์ของผูฟ้้องคด ี
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 คดอียู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำของศำลปกครองสูงสุด 

 
2) บรษิทัย่อยโดยอ้อมแห่งหนึ่งไดถู้กฟ้องโดยกลุ่มบุคคลในเขตจงัหวดัฉะเชงิเทรำต่อศำลปกครองระยอง ขอใหศ้ำลเพกิถอนใบอนุญำต

ประกอบกจิกำรโรงงำนผลติไฟฟ้ำ (ร.ง.4) และขอใหเ้พกิถอนใบรบัแจง้ก่อสรำ้งอำคำร ดดัแปลงอำคำร หรอืรือ้ถอนอำคำรหรอืเคลื่อนยำ้ย
อำคำรหรอืเปลี่ยนกำรใชอ้ำคำร ตำมมำตรำ 39 ทว ิแห่งพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 โดยมไิดฟ้้องเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำย
เป็นจ ำนวนเงนิแต่อย่ำงใด และขอใหศ้ำลมคี ำสัง่ทุเลำกำรบงัคบัตำมใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนผลติไฟฟ้ำ (ร.ง.4) และใบรบัแจง้
ก่อสรำ้งอำคำร (39 ทว)ิ ก่อนพพิำกษำ ซึ่งศำลไต่สวนแล้วมคี ำสัง่ยกค ำขอดงักล่ำว ต่อมำเมื่อวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 ศำลได้
ท ำกำรไต่สวนค ำขอและพจิำรณำค ำชีแ้จงของบรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่ำวแลว้เหน็ว่ำกรณียงัไม่ปรำกฏในชัน้นี้ว่ำกำรออกใบอนุญำต
ประกอบกจิกำรโรงงำนผลติไฟฟ้ำ (ร.ง.4) และใบรบัแจ้งก่อสรำ้งอำคำร (39 ทว)ิ ไม่ชอบดว้ยกฎหมำย จงึมคี ำสัง่ยกค ำขอทุเลำกำร
บงัคบัตำมค ำสัง่และกำรบรรเทำทุกขช์ัว่ครำว 
 
เมื่อวนัที่ 8 เมษำยน พ.ศ. 2563 ศำลปกครองระยองมคี ำพพิำกษำยกฟ้อง ทัง้นี้ผูฟ้้องคดมีสีทิธยิื่นอุทธรณ์ต่อศำลปกครองสูงสุด
ไดต้ำมหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมำยก ำหนด โดยต่อมำเมื่อวนัที ่7 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 ผูฟ้้องคดยีื่นอุทธรณ์ต่อศำลปกครองสงูสุด  
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 คดอียู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำของศำลปกครองสูงสุด 

 
3) บรษิทัย่อยโดยอ้อมสองแห่งซึ่งเป็นบรษิทัทีก่ลุ่มกจิกำรรบัโอนหุน้ทัง้หมดจำกผูถ้อืหุน้เดมิเมื่อวนัที ่21 สงิหำคม พ.ศ. 2563 และ

กรรมกำรบรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวไดถู้กฟ้องเป็นคดแีพ่งโดยกลุ่มบุคคลในเขตจงัหวดับุรรีมัย์ต่อศำลจงัหวดับุรรีมัย์ เมื่อวนัที ่
29 กนัยำยน พ.ศ. 2563 ซึง่กำรฟ้องรอ้งดงักล่ำวเกดิขึน้ภำยหลงักำรรบัโอนหุน้เสรจ็สิน้แล้ว โดยผูฟ้้องอ้ำงว่ำบรษิทัย่อยโดยอ้อม
ดงักล่ำวได้กระท ำละเมดิตำมพระรำชบญัญตัิส่งเสรมิและรกัษำคุณภำพสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2535 และพระรำชบญัญตัสิำธำรณสุข 
พ.ศ. 2535 ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2563 และเรยีกค่ำเสยีหำยเป็นเงนิจ ำนวน 129,415,000 บำท พร้อมด้วยดอกเบี้ยใน
อตัรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี นับถดัจำกวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกว่ำจะช ำระเสรจ็ ทัง้นี้กำรกระท ำทีอ่้ำงว่ำเป็นกำรกระท ำละเมดิตำมทีถู่ก
ฟ้องนัน้เกดิขึน้ก่อนทีก่ลุ่มกจิกำรจะรบัโอนหุน้ของบรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่ำวจำกผูถ้อืหุน้เดมิ 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 คดอียู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำของศำลจงัหวดับุรรีมัย ์
 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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33 สญัญำท่ีส ำคญั 
 

กลุ่มกจิกำรมสีญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำทีอ่ยู่ในระหว่ำงกำรพจิำรณำยกเลกิกำรบอกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำและคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำพรอ้มขยำย
วนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชย ์ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ดงันี้ 

 

  
 

จ ำนวนสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 

  ท่ีอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำ 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 

   30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 

   พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
หน่วยงำนท่ีพิจำรณำ บริษทัย่อยโดยอ้อม  สญัญำ  สญัญำ 
    

ศำลปกครองชัน้ตน้ บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 1 1 
  1 1 
    

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

 

ศำลปกครองชัน้ตน้ 
 

บรษิทัย่อยโดยออ้ม - บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 
 

เมื่อวนัที่ 5 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 ผู้บรหิำรของกลุ่มกิจกำรพิจำรณำควำมคบืหน้ำของกำรยื่นหนังสอืต่อกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) 
ของบรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั ส ำหรบัสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำจ ำนวน 1 สญัญำ และตดัสนิใจยื่นหนังสอืต่อคณะกรรมกำรก ำกบั
กจิกำรพลงังำน (กกพ.) เพื่อขอใหม้คี ำสัง่ใหย้กเลกิกำรบอกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำและคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำพรอ้มขยำยวนัก ำหนดจ่ำย
ไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชย์ใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่ำว 
 

เมื่อวนัที่ 22 มนีำคม พ.ศ. 2561 ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรพจิำรณำควำมคบืหน้ำของกำรยื่นหนังสอืของบรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวต่อ กกพ. 
ส ำหรบัสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำจ ำนวน 1 สญัญำ และตดัสนิใจยื่นค ำฟ้องต่อศำลปกครองชัน้ต้นเพื่อขอให้มคี ำพพิำกษำหรอืค ำสัง่ให้ยกเลิก 
กำรบอกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำและคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำพรอ้มขยำยวนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชย์ตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ
ใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่ำว 
 

นอกจำกนี้ เมื่อวนัที ่3 เมษำยน พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวไดส้่งหนังสอืถงึ กฟภ. เพื่อขอเจรจำตกลงระงบัขอ้พพิำทตำมสญัญำ
ซื้อขำยไฟฟ้ำ โดย กฟภ.ไดม้หีนังสอืตอบกลบัเพื่อแจง้เงื่อนไขและหลกัเกณฑ์กำรเจรจำ ทัง้นี้บรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่ำวไดป้ฏบิตัติำมเงื่อนไข
และหลกัเกณฑ์ดงักล่ำวและด ำเนินกำรเจรจำร่วมกนั 
 

ต่อมำเมื่อวนัที ่9 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 กฟภ. ไดส้่งหนังสอืแจง้มำยงับรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่ำว เพื่อขอพจิำรณำทบทวนเงื่อนไข หลกัเกณฑ ์
และขัน้ตอนกำรเจรจำ เพื่อให้เกิดควำมชดัเจนในกำรด ำเนินกำร ทัง้นี้กำรทบทวนเงื่อนไขไม่กระทบขัน้ตอนด ำเนินกำรทำงกฎหมำยที่อยู่
ระหว่ำงกำรพจิำรณำของศำล 



บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 
 
บรษิทัย่อยโดยอ้อม - บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร์ 
จ ำกดั บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ฟำรม์ ทร ีจ ำกดั บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั และบรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี วอเตอร ์จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที ่14 มนีำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกจิกำรยื่นค ำเสนอขอ้พพิำทต่อคณะอนุญำโตตุลำกำรเพื่อขอใหม้คี ำชี้ขำดให้ กฟภ. ยกเลิกกำรบอกเลิก
สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำและคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำพร้อมขยำยวนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชงิพำณิชย์ให้แก่บรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำว
จ ำนวนรวมทัง้สิ้น 8 สญัญำ (8 คด)ี ต่อมำเมื่อวนัที ่29 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยโดยอ้อมไดร้บัค ำชีข้ำดของคณะอนุญำโตตุลำกำรลงวนัที ่
21 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 จ ำนวน 4 สญัญำ (4 คด)ี คอื บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั จ ำนวน 2 คด ีบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์
แพลนท์ จ ำกดั จ ำนวน 1 คด ีและบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ฟำรม์ ทร ีจ ำกดั จ ำนวน 1 คด ีและเมื่อวนัที ่26 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยโดยออ้ม
ไดร้บัค ำชี้ขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร ลงวนัที ่19 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 อกีจ ำนวน 4 สญัญำ (4 คด)ี คอื บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั 
จ ำนวน 1 คด ีบรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั จ ำนวน 1 คด ีบรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั จ ำนวน 1 คด ีและบรษิทั แอ๊บโซลูท 
คลนี วอเตอร ์จ ำกดั จ ำนวน 1 คด ีซึง่ทัง้ 8 คดดีงักล่ำวคณะอนุญำโตตุลำกำรชีข้ำดควำมสรุปว่ำให ้กฟภ. คนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำในรปูแบบ FiT 
พร้อมขยำยวนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชย์ให้แก่บรษิัทย่อยโดยอ้อมทัง้ 8 สญัญำ โดยในเดอืนกรกฎำคม พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อย
โดยออ้มทัง้หมดไดส้่งหนังสอืแจง้ให ้กฟภ. ปฏบิตัติำมค ำชีข้ำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร  
 
ปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงกำรประชุมร่วมกนักบั กฟภ. เกีย่วกบัรำยละเอยีดของกำรปฏบิตัติำมค ำชีข้ำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร 
 

34 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในข้อมูลทำงกำรเงิน 
 

34.1 กำรเรียกช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมเติม  
 

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบรษิัท แอ๊บโซลูท คลนี วอเตอร์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยโดยอ้อม มมีตเิห็นชอบให้บรษิัทย่อยโดยอ้อม
ดงักล่ำวเรยีกช ำระค่ำหุน้เพิม่เตมิ คดิเป็นจ ำนวนเงนิรวม 13,930,000 บำท 
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