
บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมลูทำงกำรเงินรวมและข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
 



 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต 
 
 

เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน) 
 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และ
ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลของบรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวม
และงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวม
และงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อ 
ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลนี้
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุป
เกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตกำรสอบทำน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญช ี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไมส่ามารถไดค้วามเชือ่มัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นียัส าคญัทัง้หมดซึง่อาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ 
ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้ 
 

ข้อสรปุ 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าขึ้น 
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
กฤษณ์  ชชัวำลวงศ ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5016 
กรุงเทพมหานคร 
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจ์ี้ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 563,877,998        890,748,583       8,542,998            4,755,328           

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 7 1,183,573,902      1,069,039,049    3,580,426            2,450,846           

ลกูหน้ีสญัญาเชา่การเงนิ 

ทีถ่งึกาํหนดรบัชาํระภายในหนึ่งปี (สทุธ)ิ 8 110,510,197        110,073,198       -                    -                   

สนิคา้คงเหลอื 632,544,680        531,632,539       -                    -                   

ภาษมีลูคา่เพิม่ (สทุธ)ิ 55,435,969          53,909,836        -                    -                   

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิระยะสัน้ 30.3 221,981              104,598            -                    -                   

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 16,412,307          16,412,307        -                    -                   

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,562,577,034      2,671,920,110    12,123,424          7,206,174           

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 9 426,717,937        435,613,863       -                    -                   

ลกูหน้ีสญัญาเชา่การเงนิ (สทุธ)ิ 8 3,259,635,341      3,275,085,106    -                    -                   

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 10 -                    -                  10,999,999,980    9,326,999,980     

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน (สทุธ)ิ 11 193,395,830        210,684,140       -                    -                   

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (สทุธ)ิ 12 10,473,229,432    10,261,292,954   69,233,268          69,999,009         

เงนิจา่ยล่วงหน้าคา่ก่อสรา้งและซือ้สนิทรพัยถ์าวร 149,289,904        95,179,273        -                    -                   

สทิธใินการใหบ้รกิารจากขอ้ตกลงสมัปทาน (สทุธ)ิ 13 1,534,176,416      1,555,248,520    -                    -                   

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สทุธ)ิ 14 75,834,521          36,577,391        5,978,102            6,334,854           

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนจากเงือ่นไขตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 15 16,000,060          16,000,060        -                    -                   

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (สทุธ)ิ 16 58,634,307          58,479,551        1,725,190            1,778,919           

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 17 65,460,320          69,572,435        752,583              735,103             

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 18 40,018,138          54,547,108        5,148,745            4,527,745           

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 16,292,392,206    16,068,280,401   11,082,837,868    9,410,375,610     

รวมสินทรพัย์ 18,854,969,240    18,740,200,511   11,094,961,292    9,417,581,784     

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 45 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 19 99,500,000          214,500,000       -                    -                   

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 20 435,800,413        327,803,617       10,936,468          8,536,895           

สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปีของ

- หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (สทุธ)ิ 22 2,490,961            1,662,838          1,252,978            1,239,906           

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (สทุธ)ิ 23 676,896,314        702,118,153       -                    -                   

ประมาณการคา่ซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทาน 21 5,797,603            26,608,975        -                    -                   

ภาษมีลูคา่เพิม่ (สทุธ)ิ 31,047,838          42,276,829        471,722              355,708             

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 12,543,486          6,780,642          -                    -                   

หน้ีสนิอนุพนัธท์างการเงนิระยะสัน้ 30.3 286,332              -                  -                    -                   

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 8,858,568            5,444,011          737,238              715,508             

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 1,273,221,515      1,327,195,065    13,398,406          10,848,017         

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

ประมาณการคา่ซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทาน 21 8,763,929            5,400,543          -                    -                   

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (สทุธ)ิ 22 28,637,527          24,905,061        5,085,327            5,405,113           

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (สทุธ)ิ 23 3,663,160,840      3,836,935,824    -                    -                   

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 17 177,266,232        168,238,895       -                    -                   

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24 9,309,602            8,947,511          3,762,919            3,675,518           

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 3,887,138,130      4,044,427,834    8,848,246            9,080,631           

รวมหน้ีสิน 5,160,359,645      5,371,622,899    22,246,652          19,928,648         

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 45 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจ์ี้ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 10,975,999,960 หุน้

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 5,487,999,980      5,487,999,980    5,487,999,980      5,487,999,980     

ทุนทีอ่อกและชาํระเตม็มลูคา่แลว้

หุน้สามญั 10,175,999,960 หุน้

มลูคา่ทีช่าํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 5,087,999,980      5,087,999,980    5,087,999,980      5,087,999,980     

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

กาํไรสะสม

- จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 26 45,225,834          45,225,834        45,225,834          45,225,834         

- ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 4,631,695,853      4,308,984,695    2,043,481,848      368,420,344       

สว่นตํ่ากวา่ทุนจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั (22,886,961)         (22,886,961)       -                    -                   

รวมส่วนของผ ู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 13,638,041,684    13,315,330,526   11,072,714,640    9,397,653,136     

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 56,567,911          53,247,086        -                    -                   

รวมส่วนของเจ้าของ 13,694,609,595    13,368,577,612   11,072,714,640    9,397,653,136     

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 18,854,969,240    18,740,200,511   11,094,961,292    9,417,581,784     

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 45 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจ์ี้ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

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

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,518,697,395       1,214,879,410       20,700,000           20,220,000           

รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงนิ

ภายใตส้ญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 102,325,914          99,214,576           -                     -                     

ตน้ทนุขายและบรกิาร (1,149,445,106)      (874,683,493)         (15,876,386)          (14,811,278)          

กาํไรข ัน้ต้น 471,578,203          439,410,493          4,823,614             5,408,722             

กําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากอตัราแลกเปลีย่น (4,557,965)            55,152,394           -                     -                     

รายไดเ้งนิปันผลจากบรษิทัยอ่ย -                     -                     1,678,212,996       -                     

กําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากสญัญาซือ้ขาย

เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (168,949)               11,172,022           -                     -                     

รายไดอ้ื่น 3,731,757             2,006,963             820                     2,083                   

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 470,583,046          507,741,872          1,683,037,430       5,410,805             

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (91,145,127)          (84,721,727)          (7,925,332)            (8,078,844)            

ตน้ทนุทางการเงนิ (34,506,255)          (34,085,740)          (68,074)                (55,459)                

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 344,931,664          388,934,405          1,675,044,024       (2,723,498)            

รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษเีงนิได้ 27 (22,474,681)          (28,604,253)          17,480                 14,995                 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบังวด 322,456,983          360,330,152          1,675,061,504       (2,708,503)            

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 322,456,983          360,330,152          1,675,061,504       (2,708,503)            

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 322,711,158          360,330,152          1,675,061,504       (2,708,503)            

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม (254,175)               -                     -                     -                     

322,456,983          360,330,152          1,675,061,504       (2,708,503)            

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 322,711,158          360,330,152          1,675,061,504       (2,708,503)            

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม (254,175)               -                     -                     -                     

322,456,983          360,330,152          1,675,061,504       (2,708,503)            

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กําไร(ขาดทนุ)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 28 0.03                     0.04                     0.16                     (0.00)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 45 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจ์ี ้จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565

จดัสรรแล้ว ส่วนต ํา่กว่าทนุจาก รวมส่วน

ทนุที่ออก ส่วนเกิน  - ทนุสาํรอง การรวมธรุกิจภายใต้ ของผ ู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม ่มี รวมส่วนของ

หมายเหต ุ และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร การควบคมุเดียวกนั ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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   

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี พ.ศ . 2564

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

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

จดัสรรแล้ว ส่วนต ํา่กว่าทนุจาก รวมส่วน

ทนุที่ออก ส่วนเกิน  - ทนุสาํรอง การรวมธรุกิจภายใต้ ของผ ู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม ่มี รวมส่วนของ

หมายเหต ุ และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร การควบคมุเดียวกนั ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2565 5,087,999,980   3,896,006,978   45,225,834       4,308,984,695   (22,886,961)             13,315,330,526    53,247,086        13,368,577,612   

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด พ.ศ . 2565

การเพิม่ทุนในบรษิทัยอ่ยโดยออ้ม 10 -                 -                 -                 -                 -                        -                   3,575,000          3,575,000          

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                 -                 -                 322,711,158      -                        322,711,158        (254,175)            322,456,983       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565 5,087,999,980   3,896,006,978   45,225,834       4,631,695,853   (22,886,961)             13,638,041,684    56,567,911        13,694,609,595   

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 45 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

ส่วนของผ ู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

ส่วนของผ ู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม

6



บริษทั แอบ๊โซล ูท คลีน เอน็เนอรจ์ี ้จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

จดัสรรแล้ว

ทุนที่ออก ส่วนเกิน  - ทุนสาํรอง รวมส่วน

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร ของเจา้ของ

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

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                -                -                (2,708,503)             (2,708,503)        

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

จดัสรรแล้ว

ทุนที่ออก  ส่วนเกิน  - ทุนสาํรอง รวมส่วน

และชาํระแล้ว  มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร ของเจ้าของ

5,087,999,980  3,896,006,978  45,225,834      368,420,344           9,397,653,136    

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                -                -                1,675,061,504        1,675,061,504    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 5,087,999,980  3,896,006,978  45,225,834      2,043,481,848        11,072,714,640  

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 45 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

กาํไรสะสม

7



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจ์ี้ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565

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

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 344,931,664         388,934,405         1,675,044,024       (2,723,498)            

รายการปรบัปรงุ

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ

ของลกูหนี้สญัญาเชา่การเงนิ 4,665,994             (57,246,367)          -                     -                     

(กาํไร)ขาดทุนสทุธจิากสญัญาซื้อขาย

เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 30.3 168,949               (11,172,022)          -                     -                     

คา่เสือ่มราคา 12, 14 155,466,021         139,929,565         1,380,297             1,257,308             

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 2,965,456             4,371,196             -                     -                     

คา่ตดัจาํหน่าย 13,16 22,412,348           22,196,838           53,729                 53,729                 

จดัประเภทคา่ใชจ้า่ยทางตรงในการกูย้มืรอตดัจา่ย -                     (16,655,035)          -                     -                     

ประมาณการคา่ซ่อมบาํรงุโรงไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทาน 21 2,814,411             3,908,476             -                     -                     

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24 362,091               278,372               87,401                 74,977                 

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ยโดยตรง 29 ข) -                     -                     (1,678,212,996)      -                     

ดอกเบีย้รบั (333,270)              (358,930)              (820)                    (2,083)                 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนระยะสัน้ (47,579)                (46,592)                -                     -                     

ตน้ทุนทางการเงนิ

- ดอกเบีย้จา่ยเงนิกูย้มื 30,652,647           29,923,687           -                     -                     

- ดอกเบีย้จา่ยหนี้สนิภายใตส้ญัญาเชา่ 289,202               271,233               68,074                 55,459                 

- ตดัจาํหน่ายคา่ใชจ้า่ยทางตรงในการกูย้มืรอตดัจา่ย 3,194,545             3,175,186             -                     -                     

- คา่ธรรมเนียมผกูพนัวงเงนิกู้ 369,861               715,634               -                     -                     

567,912,340         508,225,646         (1,580,291)            (1,284,108)            

การเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมนุเวยีน

- ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ (95,289,340)          1,439,968             (1,128,760)            (307,972)              

- ลกูหนี้สญัญาเชา่การเงนิ 10,346,772           36,008,235           -                     -                     

- สนิคา้คงเหลอื (100,912,141)        (161,940,108)        -                     -                     

- ภาษมีลูคา่เพิม่ (12,755,124)          (9,141,183)            116,014               648,321               

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (244,609)              16,594,429           -                     -                     

- เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 113,630,202         72,363,505           2,399,573             214,133               

- เงนิสดจา่ยประมาณการคา่ซ่อมบาํรงุโรงไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทาน (20,262,397)          -                     -                     -                     

- หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 3,414,557             (2,477,795)            21,730                 (68,868)                

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงานก่อนดอกเบีย้รบั

และภาษเีงนิไดจ้า่ย 465,840,260         461,072,697         (171,734)              (798,494)              

ดอกเบีย้รบั 201,257               154,184               -                     575                     

เงนิสดจา่ยภาษเีงนิได้ (4,337,306)            (10,478,874)          (621,000)              (606,606)              

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 461,704,211         450,748,007         (792,734)              (1,404,525)            

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 45 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจ์ี้ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565

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

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบัสทุธจิากการขายเงนิลงทุนระยะสัน้ 47,579                 46,592                 -                     -                     

เงนิสดรบัล่วงหน้าจากการจาํหน่ายเงนิลงทุน -                     27,500,090           -                     -                     

เงนิฝากสถาบนัการเงนิตดิภาระคํ้าประกนั(เพิม่ขึน้)ลดลง 8,895,926             (232,626,479)        -                     -                     

เงนิสดจา่ยเพิม่ทุนในบรษิทัยอ่ยโดยตรง -                     -                     (1,673,000,000)      -                     

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ยโดยตรง 29 ข) -                     -                     1,678,212,996       -                     

เงนิสดจา่ยซื้อ

- อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน -                     (48,544,730)          -                     -                     

- สนิทรพัยถ์าวร (414,584,329)        (523,525,683)        (257,804)              (999,173)              

- สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ (36,414,000)          -                     -                     -                     

- สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (1,495,000)            -                     -                     -                     

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (443,549,824)        (777,150,210)        4,955,192             (999,173)              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 416,500,000         -                     -                     -                     

เงนิสดจา่ยเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (531,500,000)        (98,300,000)          -                     -                     

เงนิสดจา่ยชาํระหนี้สนิภายใตส้ญัญาเชา่ (782,688)              (558,613)              (306,714)              (124,584)              

ดอกเบีย้จา่ยหนี้สนิภายใตส้ญัญาเชา่ (289,202)              (271,233)              (68,074)                (55,459)                

เงนิสดรบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 23 -                     912,661,243         -                     -                     

เงนิสดจา่ยเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 23 (197,579,336)        (199,621,893)        -                     -                     

เงนิสดจา่ยตน้ทุนทางการเงนิ - ดอกเบีย้จา่ย (31,373,746)          (28,535,904)          -                     -                     

เงนิปันผลจา่ยแก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั -                     (300)                    -                     (300)                    

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ (345,024,972)        585,373,300         (374,788)              (180,343)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ (326,870,585)        258,971,097         3,787,670             (2,584,041)            

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดยอดคงเหลอืตน้งวด 890,748,583         482,892,545         4,755,328             13,569,645           

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดยอดคงเหลอืปลายงวด 563,877,998         741,863,642         8,542,998             10,985,604           

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 45 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจ์ี้ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565

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

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายการที่ไมใ่ช่เงินสด

ลกูหนี้คา่หุน้สามญับรษิทัยอ่ยโดยออ้ม 7 3,575,000             -                     -                     -                     

เจา้หนี้จากการซื้อสนิทรพัยถ์าวร 20 55,284,540           22,876,174           -                     2,274,557             

เงนิประกนัผลงาน 20 2,354,508             3,266,570             -                     -                     

จดัประเภทคา่ใชจ้า่ยทางตรงในการกูย้มืรอตดัจา่ย -                     (16,655,035)          -                     -                     

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 45 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 

11 

 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

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

บรษิทัมทีีอ่ยูต่ำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีน เลขที ่140/6 อำคำรไอทเีอฟ ทำวเวอร ์ชัน้ที ่7 ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 
 

เพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยวำ่เป็น “กลุ่มกจิกำร” 
 

กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิหลกัในกำรประกอบกจิกำรโรงไฟฟ้ำทัง้จำกเชือ้เพลงิชวีมวล ขยะ ก๊ำซธรรมชำต ิและพลงังำนแสงอำทติย ์
 

บรษิทัประกอบธุรกจิในกำรลงทุนในบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั โดยกำรลงทุนรอ้ยละ 100 และบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 
ลงทุนในบรษิทัยอ่ยอกีจ ำนวน 19 บรษิทั 
 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหวำ่งกำลไดร้บักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั เมือ่วนัที ่11 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 
 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหวำ่งกำลทีน่ ำเสนอนี้ไดม้กีำรสอบทำนแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหวำ่งกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง กำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิระหวำ่งกำล และขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใตพ้ระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคูก่บังบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหวำ่งกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทย
ทีจ่ดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีทีม่เีนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมแตกต่ำงกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบำยกำรบญัชี 
 

นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิ
ส ำหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564  
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรุง ซึง่มผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2565 ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
 

4 กำรประมำณกำร 
 

ในกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อกำรน ำนโยบำยกำรบญัชี
มำใช ้และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร 
 

ในกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรจะใชดุ้ลยพนิิจทีม่นีัยส ำคญัมำใชใ้นกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรและแหล่งทีม่ำ
ของขอ้มลูทีส่ ำคญัของควำมไมแ่น่นอนในประมำณกำรทีม่อียูม่ำใชเ้ชน่เดยีวกบังบกำรเงนิรวมส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 กำรประมำณมูลค่ำยติุธรรม 
 
กลุ่มกจิกำรแสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมในแต่ละระดบั รวมถงึกำรแสดงมลูคำ่ยุตธิรรมและมลูค่ำตำมบญัชี
ของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิในแต่ละประเภทแต่ไมร่วมถงึรำยกำรทีร่ำคำตำมบญัชทีีว่ดัมลูคำ่ดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำยใกลเ้คยีงกบั
มลูคำ่ยุตธิรรม ซึง่ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 

- เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
- เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีต่ดิภำระค ้ำประกนั 
- ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 
- ลกูหนี้สญัญำเชำ่กำรเงนิ 

- เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
- ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 
- เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ยโดยออ้ม 

 
  

หน้ีสินทำงกำรเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน 
- เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 
- เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 
- หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 

- เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 
- หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 

 
กำรวเิครำะหเ์ครือ่งมอืทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำและเปิดเผยดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมจ ำแนกตำมวธิกีำรประมำณมลูค่ำ ควำมแตกต่ำงของระดบัขอ้มลู
สำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 
• ขอ้มลูระดบัที ่1: ไดแ้ก่ รำคำเสนอซือ้ขำย (ไมต่อ้งปรบัปรุง) ในตลำดทีม่สีภำพคล่องส ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอยำ่งเดยีวกนั  
• ขอ้มลูระดบัที ่2: ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดบัที่ 1 ทัง้ที่สำมำรถสงัเกตได้โดยตรง  

(ไดแ้ก่ ขอ้มลูรำคำตลำด) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่ ำนวณมำจำกรำคำตลำด) ส ำหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้ 
• ขอ้มลูระดบัที ่3: ไดแ้ก่ ขอ้มลูส ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิซึง่ไมไ่ดม้ำจำกขอ้มลูทีส่ำมำรถสงัเกตไดจ้ำกตลำด (ขอ้มลูทีไ่มส่ำมำรถสงัเกตได)้ 
 
ขอ้มูลเกี่ยวกบัมูลค่ำยุติธรรมของเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (สุทธ)ิ และสญัญำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
เปิดเผยอยูใ่นหมำยเหตุ 23 และ 30.3 
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6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

กลุ่มกจิกำรด ำเนนิธุรกจิใน 4 สว่นงำน คอืสว่นงำนธุรกจิโรงไฟฟ้ำจำกเชือ้เพลงิชวีมวล โรงไฟฟ้ำจำกเชือ้เพลงิขยะ โรงไฟฟ้ำจำกเชือ้เพลงิก๊ำซธรรมชำต ิและโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์และกลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิในสว่นงำนทำง
ภูมศิำสตรเ์ดยีว คอืในประเทศไทย ดงันัน้ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสดุดำ้นกำรด ำเนินงำน (คณะกรรมกำรบรหิำร) จงึพจิำรณำขอ้มลูจ ำแนกตำมสว่นงำนของกลุ่มกจิกำรส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ดงันี้ 
 

 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม (บำงส่วน) (บำท) 
 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 

 โรงไฟฟ้ำชีวมวล โรงไฟฟ้ำขยะ โรงไฟฟ้ำกำ๊ซธรรมชำติ โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ รวม 

 
(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ) 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
           

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร           
   - จงัหวะเวลำกำรรบัรูร้ำยได ้- เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 833,069,613 767,088,584 114,005,965 121,273,761 566,304,060 323,078,052 5,317,757 3,439,013 1,518,697,395 1,214,879,410 
รำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำกำรเงนิภำยใตส้ญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ -       -       -       -       102,325,914 99,214,576 -       -       102,325,914 99,214,576 
ตน้ทนุขำยและบรกิำร (569,928,895) (528,087,195) (48,789,760) (59,533,544) (528,353,785) (285,497,228) (2,372,666) (1,565,526) (1,149,445,106) (874,683,493) 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรด ำเนินงำนตำมสว่นงำน 263,140,718 239,001,389 65,216,205 61,740,217 140,276,189 136,795,400 2,945,091 1,873,487 471,578,203 439,410,493 
           

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธจิำกอตัรำแลกเปลีย่น         (4,557,965) 55,152,394 
ก ำไร(ขำดทุน)สุทธจิำกสญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศลว่งหน้ำ         (168,949) 11,172,022 
รำยไดอ้ื่น         3,731,757 2,006,963 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร         (91,145,127) (84,721,727) 
ตน้ทนุทำงกำรเงนิ         (34,506,255) (34,085,740) 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้         (22,474,681) (28,604,253) 

ก ำไรส ำหรบังวด         322,456,983 360,330,152 
           

ค่ำเสือ่มรำคำ (หมำยเหตุ 12 และ 14) 144,070,824 130,218,320 3,727,412 2,885,172 6,006,169 5,648,293 1,661,616 1,177,780 155,466,021 139,929,565 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 13 และ 16) 1,112,915 1,002,287 21,117,978 21,072,104 176,355 88,323 5,100 34,124 22,412,348 22,196,838 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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 งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม (บำงส่วน) (บำท) 

 โรงไฟฟ้ำชีวมวล โรงไฟฟ้ำขยะ โรงไฟฟ้ำกำ๊ซธรรมชำติ โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ รวม 

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

  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

           

สนิทรพัยต์ำมสว่นงำน 10,956,648,254 10,628,909,427 2,169,604,034 2,168,573,023 4,766,965,885 4,654,800,877 332,190,768 327,491,568 18,225,408,941 17,779,774,895 

สนิทรพัยท์ีไ่มไ่ดปั้นสว่น         629,560,299 960,425,616 

สนิทรพัยท์ัง้สิน้ตำมขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม         18,854,969,240 18,740,200,511 

           

หนี้สนิตำมสว่นงำน 1,457,230,198 1,619,288,667 856,001,100 940,267,613 2,596,541,900 2,587,910,726 11,193,739 8,176,935 4,920,966,937 5,155,643,941 

หนี้สนิทีไ่มไ่ดปั้นสว่น         239,392,708 215,978,958 

หนี้สนิทัง้สิน้ตำมขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม         5,160,359,645 5,371,622,899 

 
กลุ่มกิจกำรมีลูกค้ำหลักสองรำยที่มีรำยได้รวมกันส ำหรบังวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 ร้อยละ 98.37 ของรำยได้ของกลุ่มกิจกำร (ส ำหรบังวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 ร้อยละ 98.73)  
ไดแ้ก่ กำรไฟฟ้ำสว่นภูมภิำค ซึง่รบัซือ้ไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำชวีมวล โรงไฟฟ้ำขยะ และกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแหง่ประเทศไทย ซึง่รบัซือ้ไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำชวีมวล และโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำต ิ 
 
 
 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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7 ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

ลกูหนี้กำรคำ้     
   - ออกใบแจง้หนี้แลว้     
        - กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 293,194,000 317,157,509 -       -       
        - กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแหง่ประเทศไทย 204,914,784 174,303,331 -       -       
        - กจิกำรอื่น 9,753,119 11,086,141 -       -       
        - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 29 ก)) 12,733,233 9,091,403 -       -       
 520,595,136 511,638,384 -       -       
   - ยงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หนี้     
        - กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 315,703,047 318,581,003 -       -       
        - กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแหง่ประเทศไทย 235,817,338 168,550,836 -       -       
        - กจิกำรอื่น 975,064 934,406 -       -       
        - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 29 ก)) 4,025,011 4,743,334 -       -       
 556,520,460 492,809,579 -       -       
รวมลกูหนี้กำรคำ้ 1,077,115,596 1,004,447,963 -       -       
     

ลกูหนี้อื่น      
   - กจิกำรอื่น 3,582,691 3,473,051 -       300,000 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 29 ก)) 6,433,204 9,642,641 -       -       
ลกูหนี้คำ่หุน้สำมญับรษิทัยอ่ยโดยออ้ม     
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 29 ก)) 3,575,000 -       -       -       
ดอกเบีย้คำ้งรบั - กจิกำรอื่น 146,799 14,786 867 47 
คำ่เช่ำทีด่นิคำ้งรบั     
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 29 ก)) 100,793 58,003 -       -       
เงนิทดรองจ่ำย      
   - กจิกำรอื่น 1,054,096 695,133 610,000 286,386 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 29 ก)) 188,340 188,340 -       -       
เงนิจ่ำยล่วงหน้ำคำ่ซ่อมแซมและ 
   บ ำรุงรกัษำเครือ่งจกัร 

    

   - กจิกำรอื่น 6,603,104 8,974,165 -       -       
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 29 ก)) 732,237 777,477 -       -       
เบีย้ประกนัจ่ำยล่วงหน้ำ 30,009,805 10,020,499 187,450 297,449 
คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ      
   - กจิกำรอื่น 12,337,887 5,669,491 2,782,109 1,566,964 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 29 ก)) 1,078,350 -       -       -       
เงนิมดัจ ำทีจ่ะไดร้บัคนืภำยในหนึ่งปี 40,616,000 25,077,500 -       -       
รวม 1,183,573,902 1,069,039,049 3,580,426 2,450,846 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 

16 

 
ลกูหนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
ลกูหนี้กำรคำ้      
   - กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค     
      - สว่นทีอ่อกใบแจง้หนี้แลว้     
           ส่วนทีย่งัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 293,194,000 317,157,509 -       -       
      - สว่นทีย่งัไมไ่ดอ้อกใบแจง้หนี้ 315,703,047 318,581,003 -       -       
 608,897,047 635,738,512 -       -       
   - กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแหง่ประเทศไทย     
      - สว่นทีอ่อกใบแจง้หนี้แลว้     
           ส่วนทีย่งัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 14,179,394 17,310,007 -       -       
      - สว่นทีย่งัไมไ่ดอ้อกใบแจง้หนี้ 19,193,863 19,484,759 -       -       
 33,373,257 36,794,766 -       -       
   - กจิกำรอื่น     
      - สว่นทีอ่อกใบแจง้หนี้แลว้     
           ส่วนทีย่งัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 9,753,119 11,086,141 -       -       
      - สว่นทีย่งัไมไ่ดอ้อกใบแจง้หนี้ 975,064 934,406 -       -       
 10,728,183 12,020,547 -       -       
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 29 ก))     
      - สว่นทีอ่อกใบแจง้หนี้แลว้     
           ส่วนทีย่งัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 6,287,787 2,788,405 -       -       
           ส่วนทีเ่กนิก ำหนดน้อยกวำ่ 3 เดอืน 6,445,446 6,302,998 -       -       
      - สว่นทีย่งัไมไ่ดอ้อกใบแจง้หนี้ 4,025,011 4,743,334 -       -       
 16,758,244 13,834,737 -       -       
ลกูหนี้กำรคำ้จำกกำรใหบ้รกิำรภำยใต ้     
   สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ     
   - กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแหง่ประเทศไทย     
      - สว่นทีอ่อกใบแจง้หนี้แลว้     
           ส่วนทีย่งัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 190,735,390 156,993,324 -       -       
      - สว่นทีย่งัไมไ่ดอ้อกใบแจง้หนี้ 216,623,475 149,066,077 -       -       
 407,358,865 306,059,401 -       -       
     

รวม 1,077,115,596 1,004,447,963 -       -       
 

กลุ่มกจิกำรมรีะยะเวลำช ำระหนี้ส ำหรบัลกูหนี้กำรคำ้ทีย่งัไมถ่งึก ำหนดช ำระตำมปกตคิอื 30 วนั 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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8 ลกูหน้ีสญัญำเช่ำกำรเงิน (สทุธิ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ลกูหนี้สญัญำเชำ่กำรเงนิ 9,312,788,136 9,439,622,914 -       -       
หกั  รำยไดท้ำงกำรเงนิรอกำรรบัรู ้ (5,942,642,598) (6,054,464,610) -       -       
 3,370,145,538 3,385,158,304 -       -       
หกั  สว่นทีถ่งึก ำหนดรบัช ำระ     
          ภำยในหนึ่งปี (สทุธ)ิ (110,510,197) (110,073,198) -       -       
 3,259,635,341 3,275,085,106 -       -       
หกั สว่นทีถ่งึก ำหนดรบัช ำระ     
    เกนิกวำ่หนึ่งปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี (197,335,058) (191,631,867) -       -       
 สว่นทีถ่งึก ำหนดรบัช ำระเกนิ 5 ปี     
    แต่ไมเ่กนิ 25 ปี 3,062,300,283 3,083,453,239 -       -       
 
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจกำรมีลูกหนี้ส ัญญำเช่ำกำรเงินค้ำงช ำระ 2 เดือน เป็นจ ำนวนเงิน  74,501,406 บำท  
(วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 : คำ้งช ำระ 2 เดอืน เป็นจ ำนวนเงนิ 75,105,099 บำท) 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีจ่ะไดร้บัทัง้สิน้ภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิขำ้งต้น 
ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ครบก ำหนดได้รบั     
ภำยใน 1 ปี  522,556,054 523,866,568 -       -       
ภำยหลงั 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 1,792,218,590 1,795,045,877 -       -       
ภำยหลงั 5 ปี แต่ไมเ่กนิ 25 ปี 6,998,013,492 7,120,710,469 -       -       
 9,312,788,136 9,439,622,914 -       -       



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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9 เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีติดภำระค ำ้ประกนั 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิประเภทออมทรพัยท์ีต่ดิภำระค ้ำประกนั มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เพือ่ค ้ำประกนัเงนิกูย้มืระยะยำว     
   จำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 23)     
   - เงนิฝำกธนำคำร 426,281,437 435,177,363 -       -       
เพือ่ค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ (หมำยเหตุ 31.1)     
   - เงนิฝำกธนำคำร 436,500 436,500 -       -       
 426,717,937 435,613,863 -       -       
 
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีต่ดิภำระค ้ำประกนัของกลุ่มกจิกำร ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 จ ำนวน 426,281,437 บำท (วนัที ่31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 : 435,177,363 บำท) เป็นบญัชเีงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีเ่ปิดไวเ้พือ่รบัช ำระเงนิตำมสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำทีก่ลุ่มกจิกำรใชเ้พือ่
เป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนัตำมทีร่ะบุไวใ้นสญัญำเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิส ำหรบัส ำรองเงนิไวเ้พื่อใหเ้พยีงพอในกำรช ำระคนืเงนิตน้
และดอกเบี้ย และส ำรองเพื่อกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำโครงกำร เงนิส ำรองดงักล่ำวกนัจำกรำยไดค้่ำขำยไฟฟ้ำ อย่ำงไรกต็ำม กำรเบกิถอน
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิดงักล่ำวสำมำรถเบกิใชไ้ดห้ำกไดร้บัอนุมตัจิำกสถำบนักำรเงนิ 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีต่ดิภำระค ้ำประกนั มอีตัรำดอกเบีย้ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี 
     

เงนิฝำกธนำคำร - ประเภทออมทรพัย ์  0.05 ถงึ 0.50  0.05 ถงึ 0.50 -       -       
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10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  บำท 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด 9,326,999,980 
กำรลงทุนเพิม่ 1,673,000,000 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด 10,999,999,980 
 

กำรช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมและกำรเพ่ิมทุนในบริษทัย่อยโดยตรง 
 

ในระหว่ำงงวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565  ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั มมีตใิหเ้รยีก
ช ำระค่ำหุ้นสำมญัที่ออกใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นจ ำนวน 50,000,000 หุน้ (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.00 บำท)  เพิม่เตมิจำกเดมิ 6.54 บำทต่อหุ้น เป็น 
10.00 บำทต่อหุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 173,000,000 บำท 
 

ในระหว่ำงงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั มมีตเิหน็ชอบให้
เพิม่ทุนโดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวนเงนิ 1,500,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 150,000,000 หุน้ มลูคำ่หุน้ละ 10.00 บำท 
บรษิทัไดเ้รยีกช ำระคำ่หุน้เพิม่ทุนจ ำนวน 150,000,000 หุน้ มลูคำ่หุน้ละ 10.00 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงนิรวม 1,500,000,000 บำท 
 

กำรช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมในบริษทัย่อยโดยอ้อม 
 

ในระหว่ำงงวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทของบรษิัทย่อยโดยอ้อมจ ำนวน 6 แห่ง  
มมีตเิหน็ชอบใหบ้รษิทัยอ่ยโดยออ้มจ ำนวน 6 แหง่เรยีกช ำระคำ่หุน้เพิม่เตมิจำกบรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ย
โดยตรง คดิเป็นจ ำนวนเงนิรวม 337,728,000 บำท 
 

ในระหว่ำงงวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทของบรษิัทย่อยโดยอ้อมจ ำนวน 1 แห่ง  
มมีตเิหน็ชอบใหบ้รษิทัยอ่ยโดยออ้มจ ำนวน 1 แห่งเรยีกช ำระคำ่หุน้เพิม่เตมิจำกบรษิทั อลัไลแอนซ ์คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อย
โดยออ้ม และบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อลัไลแอนซ์ โลจสิตกิส ์จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 32,168,500 บำท และ 
3,575,000 บำท ตำมล ำดบั 
 

กำรออกหุ้นใหม่ของบริษทัย่อยโดยอ้อม 
 

ในระหว่ำงงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัแอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั มมีติ
เห็นชอบให้บรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวเพิม่ทุนโดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิม่ทุนจ ำนวนเงนิ 150,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญั
จ ำนวน 1,500,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 100.00 บำท บรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวไดเ้รยีกช ำระค่ำหุน้เพิม่ทุนจ ำนวน 1,500,000 หุน้ มูลค่ำ
หุ้นละ 25.00 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงนิรวม 37,500,000 บำท ทัง้นี้บรษิัทย่อยโดยอ้อมได้จดทะเบยีนกบักระทรวงพำณิชย์แล้วในเดอืน
มนีำคม พ.ศ. 2565 
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กำรลดทุนของบริษทัย่อยโดยอ้อม 
 

ในระหว่ำงงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เพำเวอร ์ซพัพลำย แอนด ์เมนเทแนนซ ์
เซอรว์สิ จ ำกดั มมีตเิหน็ชอบใหบ้รษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่ำวลดทุนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรด ำเนินกจิกำร โดยลดทุนทีถ่อืโดยบรษิทัย่อย
โดยตรง จ ำนวน 22,800,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 10.00 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 228,000,000 บำท ทัง้นี้บรษิทัย่อยโดยออ้มไดจ้ดทะเบยีน
กบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ในเดอืนเมษำยน พ.ศ. 2565 กำรลดทุนดงักล่ำวไมท่ ำใหส้ดัสว่นกำรถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ยโดยออ้มเปลีย่นแปลงไป 
 

กำรน ำหุ้นไปเป็นหลกัทรพัยค์ ำ้ประกนั 
 

หุน้ทัง้หมดของบรษิทัยอ่ยโดยออ้มจ ำนวนทัง้สิน้ 6 บรษิทั ไดน้ ำไปเป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนัวงเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 19 และ 23) 
 
 

11 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน (สทุธิ) 
 

อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน (สุทธ)ิ ของกลุ่มกจิกำร คอื ทีด่นิทีม่ไีวใ้หเ้ช่ำและทีด่นิทีย่งัไม่มวีตัถุประสงคใ์นกำรใชง้ำน ซึง่มรีำยกำรเคลื่อนไหว
ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 ดงันี้ 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  บำท 

  

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565   
รำคำตำมบญัชสีทุธติน้งวด 210,684,140 
โอนไปเป็นทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (หมำยเหตุ 12) (17,288,310) 
รำคำตำมบญัชสีทุธปิลำยงวด 193,395,830 
 

ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิกำรไดน้ ำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนทีม่รีำคำทุนจ ำนวน 30,891,137 บำท (วนัที ่31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 : 30,891,137 บำท) ไปจดจ ำนองเพือ่เป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนัวงเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 23) 
 

จ ำนวนที่รบัรู้ในก ำไรหรือขำดทุนจำกอสังหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุนส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 
ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  บำท  บำท 

   
รำยไดค้ำ่เชำ่ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  32,845 32,845 
 

กลุ่มกจิกำรไมม่คีำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรงทีเ่กดิจำกอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 
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12 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ (สทุธิ) 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ (สทุธ)ิ ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 บำท บำท 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565   
รำคำตำมบญัชสีทุธติน้งวด 10,261,292,954 69,999,009 
ซือ้สนิทรพัย ์ 350,579,498 257,804 
รบัโอนจำกอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน (หมำยเหตุ 11) 17,288,310 -       
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์(สุทธ)ิ (2,965,456) -       
คำ่เสือ่มรำคำ (152,965,874) (1,023,545) 
รำคำตำมบญัชสีทุธปิลำยงวด 10,473,229,432 69,233,268 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิกำรไดน้ ำทีด่นิ อำคำรและเครือ่งจกัร (รวมทีด่นิ อำคำรและเครือ่งจกัรภำยใตส้ญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำทีจ่ดั
ประเภทไปเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงินและสิทธิในกำรให้บริกำรจำกข้อตกลงสมัปทำน) ที่มีรำคำทุนจ ำนวน 13,094,043,107 บำท  
(วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 : 13,029,772,706 บำท) ไปจดจ ำนองและจ ำน ำเพื่อเป็นหลกัทรพัย์ค ้ำประกนัวงเงนิกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิ 
(หมำยเหตุ 19 และ 23) ตำมเงื่อนไขในสญัญำเงนิกู้ยืมที่ก ำหนดให้กลุ่มกิจกำรต้องน ำที่ดินและสิง่ปลูกสร้ำงบนที่ดินไปจดจ ำนองและ 
น ำเครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นโรงไฟฟ้ำไปจดจ ำน ำกบัสถำบนักำรเงนิ 
 

13 สิทธิในกำรให้บริกำรจำกข้อตกลงสมัปทำน (สทุธิ) 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัสทิธใินกำรใหบ้รกิำรจำกขอ้ตกลงสมัปทำน (สทุธ)ิ ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 บำท 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565   
รำคำตำมบญัชสีทุธติน้งวด 1,555,248,520 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (21,072,104) 
รำคำตำมบญัชสีทุธปิลำยงวด 1,534,176,416 
 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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14 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ (สทุธิ) 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้(สทุธ)ิ ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 

  
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 บำท บำท 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565   
รำคำตำมบญัชสีทุธติน้งวด 36,577,391 6,334,854 
เพิม่ระหว่ำงงวด  41,757,277 -       
คำ่เสือ่มรำคำ (2,500,147) (356,752) 
รำคำตำมบญัชสีทุธปิลำยงวด 75,834,521 5,978,102 
 

คำ่เชำ่ทีจ่่ำยตำมสญัญำเชำ่ระยะสัน้และสญัญำเชำ่สนิทรพัยท์ีม่มีลูคำ่ต ่ำจะรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง สญัญำเชำ่ระยะสัน้ คอืสญัญำเชำ่
ทีม่อีำยุสญัญำเชำ่น้อยกวำ่หรอืเท่ำกบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่ำต ่ำประกอบดว้ยอุปกรณ์ส ำนักงำนขนำดเลก็ คำ่เชำ่ส ำหรบังวดสำมเดอืน
สิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 
 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม  

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

คำ่เชำ่ 110,800 99,600 -       -       
 

15 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนจำกเง่ือนไขตำมสญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 
 
เมื่อวนัที ่23 กนัยำยน พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยโดยออ้มจ ำนวน 18 บรษิทัไดร้บัคดัเลอืกจำกคณะกรรมกำรก ำกบักจิกำรพลงังำน ใหเ้ขำ้ร่วม
โครงกำรโรงไฟฟ้ำชุมชนเพื่อเศรษฐกจิฐำนรำก (โครงกำรน ำร่อง) โดยมเีงื่อนไขใหบ้รษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่ำวร่วมทุนกบับรษิทัวสิำหกจิ
ชุมชนและแบ่งปันผลประโยชน์ใหแ้ก่บรษิทัวสิำหกจิชุมชนและชุมชนรอบโรงไฟฟ้ำตำมรำยละเอยีดดงันี้ 
 

1) ให้หุ้นบุรมิสทิธริอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิัทย่อยโดยอ้อม โดยเป็นหุ้นบุรมิสทิธทิี่บรษิทัวสิำหกจิชุมชนมสีทิธิ
ไดร้บัเงนิปันผลเป็นประจ ำทุกปีในจ ำนวนขัน้ต ่ำตำมอตัรำทีต่กลงกนัไว ้หำกปีใดที่บรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่ำวไม่ประกำศ
จ่ำยเงนิปันผลใหก้บับรษิทัวสิำหกจิชุมชน บรษิทัวสิำหกจิชุมชนจะไดร้บัเงนิปันผลของปีทีไ่ม่ประกำศจ่ำยเงนิปันผลสะสมไป
ดว้ยทุกปี จนกว่ำบรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวจะมกีำรประกำศจ่ำยเงนิปันผล และจะต้องจ่ำยเงนิปันผลที่สะสมทัง้หมดจน
ครบจ ำนวนจงึจะสำมำรถจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สำมญัได ้

2) ให้ผลประโยชน์อื่น ๆ ส ำหรบัชุมชนรอบโรงไฟฟ้ำที่บรษิัทย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวและชุมชนรอบโรงไฟฟ้ำท ำควำมตกลงกนั โดยมี
วตัถุประสงคเ์พือ่ประโยชน์ในกำรพฒันำชุมชนและสวสัดกิำรสงัคม 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2564 บรษิทัยอ่ยโดยออ้มดงักล่ำวไดใ้หหุ้น้บุรมิสทิธแิก่บรษิทัวสิำหกจิชุมชนแลว้เป็นจ ำนวนรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน
เป็นจ ำนวน 16,000,060 บำท ซึ่ง ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยโดยออ้มไดร้บัรูร้ำยกำรดงักล่ำวเป็นสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนจำก
เงือ่นไขตำมสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำและจะตดัจ ำหน่ำยตลอดอำยุสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ  
 
บรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่ำวไดล้งนำมในสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำในส่วนของผูผ้ลติไฟฟ้ำเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่วนัที ่14 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2565 
โดยสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำดงักล่ำวอยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนภำยในของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 
 

16 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (สทุธิ) 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (สทุธ)ิ ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 บำท บำท 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565    
รำคำตำมบญัชสีทุธติน้งวด 58,479,551 1,778,919 
ซือ้สนิทรพัย ์ 1,495,000 -       
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (1,340,244) (53,729) 
รำคำตำมบญัชสีทุธปิลำยงวด 58,634,307 1,725,190 
 

17 สินทรพัย/์(หน้ีสิน)ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (สทุธิ) 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัสนิทรพัย/์(หนี้สนิ)ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และ
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ดงันี้  
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
  ส ำหรบังวดสำมเดือน  (ตรวจสอบแล้ว)  ส ำหรบังวดสำมเดือน  (ตรวจสอบแล้ว) 
  ส้ินสุดวนัท่ี  ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี (98,666,460) (23,987,274) 735,103 699,179 
(เพิม่)/ลดในก ำไรหรอืขำดทุน (หมำยเหตุ 27) (13,139,452) (74,683,249) 17,480 59,981 
(เพิม่)/ลดในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น -       4,063 -       (24,057) 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด/ปี (111,805,912) (98,666,460) 752,583 735,103 
 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 สนิทรพัย์/(หนี้สนิ)ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ แสดงในงบแสดง
ฐำนะกำรเงนิดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม   31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

   - สนิทรพัยภ์ำษเีงนิได ้     
        รอกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ 65,460,320 69,572,435 752,583 735,103 
   - หนี้สนิภำษเีงนิได ้     
        รอกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ (177,266,232) (168,238,895) -       -       
 (111,805,912) (98,666,460) 752,583 735,103 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 สนิทรพัย/์(หนี้สนิ)ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ ค ำนวณจำกผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวตำมวธิหีนี้สนิโดยใชอ้ตัรำภำษรีอ้ยละ 20 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูส้นิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัขำดทุนสะสมทำงภำษไีมเ่กนิจ ำนวนทีเ่ป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่วำ่จะมกี ำไรทำงภำษี
ในอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทำงภำษนีัน้  
 

18 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

  

   

ภำษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 35,962,370 35,197,449 4,748,368 4,127,368 
คำ่ธรรมเนียมจดสทิธกิำรเชำ่จ่ำยล่วงหน้ำ 191,108 193,339 -       -       
เงนิมดัจ ำ 3,864,660 19,156,320 400,377 400,377 
 40,018,138 54,547,108 5,148,745 4,527,745 
 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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19 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

  

   

ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ 99,500,000 214,500,000 -       -       
 
ตัว๋สญัญำใชเ้งนิคงคำ้ง ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 เป็นตัว๋สญัญำใชเ้งนิในสกุลเงนิบำททีใ่ชห้ลกัทรพัย์
ค ้ำประกนัร่วมกบัเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 23) มดีอกเบี้ยในอตัรำรอ้ยละ MLR ลบ 2.50 ต่อปี และมกี ำหนดช ำระคนื
ภำยใน 90 วนั 
 
ตัว๋สญัญำใชเ้งนิมรีำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  

  ส ำหรบังวดสำมเดือน  (ตรวจสอบแล้ว)  ส ำหรบังวดสำมเดือน  (ตรวจสอบแล้ว) 

  ส้ินสดุวนัท่ี  ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี  ส้ินสดุวนัท่ี  ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 

  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

  บำท  บำท  บำท  บำท 

     

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 214,500,000 265,300,000 -       -       
กูเ้งนิเพิม่ 416,500,000 1,718,300,000 -       -       
จ่ำยช ำระ (531,500,000) (1,769,100,000) -       -       
ยอดคงเหลอืปลำยงวด/ปี 99,500,000 214,500,000 -       -       
 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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20 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

  บำท  บำท  บำท  บำท 

เจำ้หนี้กำรคำ้     
   - กจิกำรอื่น 216,359,973 147,729,740 -       -       
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 29 ก)) 20,282,263 14,575,668 -       -       
เจำ้หนี้อื่น     
   - กจิกำรอื่น 49,405,763 16,831,316 1,695,747 518,524 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 29 ก)) 4,426,656 9,373,576 -       -       
เจำ้หนี้จำกกำรซือ้สนิทรพัยถ์ำวร     
   - กจิกำรอื่น 26,780,167 17,893,225 -       -       
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 29 ก)) 28,504,373 15,708,518 -       -       
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 44,334,601 43,346,832 1,539,687 1,817,337 
โบนสัคำ้งจ่ำย 12,140,270 9,703,095 7,500,000 6,000,000 
คำ่ตอบแทนกรรมกำรคำ้งจ่ำย (หมำยเหตุ 29 ก)) 822,600 202,200 -       -       
คำ่ซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำคำ้งจ่ำย - กจิกำรอื่น 24,900,205 17,481,893 -       -       
ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย - สถำบนักำรเงนิ 4,872,461 611,667 -       -       
เงนิปันผลคำ้งจ่ำย 201,034 201,034 201,034 201,034 
เงนิรบัล่วงหน้ำ     
   - คำ่เช่ำพืน้ทีต่ ัง้เสำสญัญำณ - กจิกำรอื่น 6,579 13,158 -       -       
   - คำ่เช่ำทีด่นิ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 29 ก)) 85,293 87,358 -       -       
เงนิประกนัผลงำน     
   - กจิกำรอื่น 2,127,469 2,054,466 -       -       
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 29 ก)) 227,039 31,877,039 -       -       
เงนิค ้ำประกนัพนกังำน 323,667 112,832 -       -       
 435,800,413 327,803,617 10,936,468 8,536,895 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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21 ประมำณกำรค่ำซ่อมบ ำรงุโรงไฟฟ้ำตำมสญัญำสมัปทำน 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัประมำณกำรคำ่ซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำตำมสญัญำสมัปทำนส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และ
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
  ส ำหรบังวดสำมเดือน  (ตรวจสอบแล้ว)  ส ำหรบังวดสำมเดือน  (ตรวจสอบแล้ว) 
  ส้ินสดุวนัท่ี  ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี  ส้ินสดุวนัท่ี  ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     
ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 32,009,518 32,413,601 -       -       
ประมำณกำรหนี้สนิสว่นทีเ่พิม่ขึน้ 2,814,411 12,536,942 -       -       
กลบัรำยกำรประมำณกำรหนี้สนิ -       (12,941,025) -       -       
จ่ำยช ำระระหว่ำงงวด (20,262,397) -       -       -       
ยอดคงเหลอืปลำยงวด/ปี 14,561,532 32,009,518 -       -       
หกั  สว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (5,797,603) (26,608,975) -       -       
 8,763,929 5,400,543 -       -       
 

22 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (สทุธิ) 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ (สทุธ)ิ ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

     
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 42,445,772 37,757,661 6,991,652 7,366,440 
หกั  ดอกเบีย้จ่ำยรอกำรตดับญัช ี (11,317,284) (11,189,762) (653,347) (721,421) 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ (สทุธ)ิ 31,128,488 26,567,899 6,338,305 6,645,019 
หกั  สว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (สทุธ)ิ (2,490,961) (1,662,838) (1,252,978) (1,239,906) 
 28,637,527 24,905,061 5,085,327 5,405,113 
 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ (สุทธ)ิ ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
  ส ำหรบังวดสำมเดือน  (ตรวจสอบแล้ว)  ส ำหรบังวดสำมเดือน  (ตรวจสอบแล้ว) 
  ส้ินสดุวนัท่ี  ส ำหรบัปีส้ินสดุ  ส้ินสดุวนัท่ี  ส ำหรบัปีส้ินสดุ 
  31 มีนำคม  วนัท่ี 31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

     
ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 26,567,899 25,798,032 6,645,019 5,412,648 
กระแสเงนิสด:     
     เพิม่ระหว่ำงงวด/ปี 5,343,277 2,241,248 -       2,241,248 
     จ่ำยช ำระระหว่ำงงวด/ปี (1,071,890) (2,608,744) (374,788) (1,278,810) 
กำรเปลีย่นแปลงรำยกำรทีม่ใิชเ่งนิสด:     
     ดอกเบีย้จ่ำยหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 289,202 1,137,363 68,074 269,933 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด/ปี 31,128,488 26,567,899 6,338,305 6,645,019 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยทัง้สิน้ตำมสญัญำเชำ่ ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

     
ครบก ำหนดช ำระ     
ภำยใน 1 ปี 3,217,198 2,405,030 1,509,904 1,510,654 
ภำยหลงั 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 15,635,062 12,145,517 5,481,748 5,855,786 
เกนิ 5 ปี 23,593,512 23,207,114 -       -       
 42,445,772 37,757,661 6,991,652 7,366,440 
 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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23 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (สทุธิ) 
 

ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (สทุธ)ิ ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 4,386,582,842 4,584,162,178 -       -       
ผลกระทบจำกกำรค ำนวณเงนิกูย้มื     
   ตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 4,877,285 9,489,317 -       -       
หกั  คำ่ใชจ้่ำยทำงตรงในกำรกูย้มืรอตดัจ่ำย (51,402,973) (54,597,518) -       -       
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (สทุธ)ิ 4,340,057,154 4,539,053,977 -       -       
หกั  สว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (สทุธ)ิ (676,896,314) (702,118,153) -       -       
 3,663,160,840 3,836,935,824 -       -       
 

รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (สุทธ)ิ ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และ
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
  ส ำหรบังวดสำมเดือน  (ตรวจสอบแล้ว)  ส ำหรบังวดสำมเดือน  (ตรวจสอบแล้ว) 
  ส้ินสดุวนัท่ี  ส ำหรบัปีส้ินสดุ  ส้ินสดุวนัท่ี  ส ำหรบัปีส้ินสดุ 
  31 มีนำคม  วนัท่ี 31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 4,539,053,977 3,657,157,322 -       -       
กระแสเงนิสด:     
     กูเ้งนิเพิม่ระหว่ำงงวด/ปี -       1,492,233,243 -       -       
     จ่ำยช ำระระหว่ำงงวด/ปี (174,179,336) (532,561,400) -       -       
     จ่ำยช ำระก่อนครบก ำหนดสญัญำ (23,400,000) (64,962,693) -       -       
     คำ่ใชจ้่ำยทำงตรงในกำรกูย้มืจ่ำย -       (17,780,000) -       -       
กำรเปลีย่นแปลงรำยกำรทีม่ใิชเ่งนิสด:     
     ตดัจ ำหน่ำยคำ่ใชจ้่ำยทำงตรงในกำร     
       กูย้มืรอตดัจ่ำย 3,194,545 12,592,298 -       -       
     จดัประเภทคำ่ใชจ้่ำยทำงตรงในกำร     
       กูย้มืรอตดัจ่ำย -       (10,134,107) -       -       
     ผลกระทบจำกกำรค ำนวณเงนิกูย้มื     
       ตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ (4,612,032) 2,509,314 -       -       
ยอดคงเหลอืปลำยงวด/ปี 4,340,057,154 4,539,053,977 -       -       



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 หลกัทรพัยค์ ้ำประกนั ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของสญัญำเงนิกู้อื่นๆ นอกเหนือจำกสญัญำเงนิกูด้งักล่ำวขำ้งต้น
ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปจำกทีเ่คยรำยงำนไวใ้นงบกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่้องจ่ำยทัง้สิน้ภำยใต้สญัญำเงนิกู้ยมืระยะยำวจำก
สถำบนักำรเงนิขำ้งตน้ ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ครบก ำหนดช ำระ     
ภำยใน 1 ปี 680,577,854 706,091,291 -        -        
ภำยหลงั 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 3,414,426,988 3,560,817,099 -        -        
เกนิ 5 ปี 291,578,000 317,253,788 -        -        
 4,386,582,842 4,584,162,178 -        -        
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 เงนิกูย้มืระยะยำวมรีำคำตำมบญัชแีละมลูคำ่ยุตธิรรม ดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

เงนิกูย้มืระยะยำว - รำคำตำมบญัช ี 4,340,057,154 4,539,053,977 -        -        
เงนิกูย้มืระยะยำว - มลูคำ่ยุตธิรรม 4,095,574,537 4,273,491,528 -        -        
 
มูลค่ำยุติธรรมของเงนิกู้ยืมระยะยำวค ำนวณจำกกระแสเงนิสดในอนำคตซึ่งคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยเงนิกู้ยืมที่ฝ่ำยบริหำรคำดว่ำ  
กลุ่มบรษิทัจะตอ้งจ่ำย ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยเป็นอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิของธนำคำรพำณิชยแ์ละจดัอยู่ในขอ้มูลระดบั 2 ของ
ล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรม 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 

31 

 
ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ของเงนิกูย้มืของกลุ่มกจิกำร ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

  บำท  บำท  บำท  บำท 

     
เงนิกูย้มืทีม่อีตัรำดอกเบีย้ลอยตวั 4,386,582,842 4,584,162,178 -        -        

 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ มดีงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 
     

เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ  2.88 ถงึ 4.02  2.75 ถงึ 4.02 -        -        
 
วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ได้เบิกออกมำใช้ 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 วงเงนิสนิเชือ่ทีย่งัไมไ่ดเ้บกิออกมำใช ้ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

      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 

           
อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั           
   - ระยะเวลำเบกิถอน           
    ภำยใน 1 ปี -       -       -       -       3,593,583,214 -       -       -       -       3,743,482,288 
   - ระยะเวลำเบกิถอน           
    เกนิกว่ำ 1 ปี 50,000,000 400,374,575 1,252,000,000 19,466,231 -       50,000,000 285,347,575 1,252,000,000 19,466,231 -      

 50,000,000 400,374,575 1,252,000,000 19,466,231 3,593,583,214 50,000,000 285,347,575 1,252,000,000 19,466,231 3,743,482,288 

 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไมม่สีญัญำเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิจงึ
ไมม่วีงเงนิสนิเชือ่ทีย่งัไมไ่ดเ้บกิออกมำใช ้



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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24 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 

   ข้อมูลทำงกำรเงิน 

  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม  เฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  บำท  บำท 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565   
ยอดคงเหลอืตน้งวด 8,947,511 3,675,518 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 312,631 68,251 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 49,460 19,150 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด 9,309,602 3,762,919 
 

25 เงินปันผลจ่ำย 
 
เมื่อวนัที ่28 เมษำยน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2564 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัจ่ำยเงนิปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนของ
บรษิทัส ำหรบังวดเดอืนเมษำยนถงึธนัวำคม พ.ศ. 2563 และก ำไรสะสมทีย่งัไมจ่ดัสรร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัรำ
หุน้ละ 0.018 บำท เป็นจ ำนวนเงนิรวม 183,166,946 บำท โดยไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ในวนัที ่13 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
 

26 ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั บรษิทัจะตอ้งจดัสรรก ำไรสทุธปิระจ ำปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกวำ่รอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธิ
ประจ ำปีหกัดว้ยเงนิขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้ม)ี จนกวำ่ทุนส ำรองนี้จะมจี ำนวนไม่น้อยกวำ่รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ซึง่ทุนส ำรองตำม
กฎหมำยนี้จะไมส่ำมำรถน ำไปจ่ำยเงนิปันผลได ้ทุนส ำรองตำมกฎหมำยตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมสำมญัประจ ำปีผูถ้อืหุน้ 
 

ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 ก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรในขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมไดร้วมทุนส ำรองตำมกฎหมำยของบรษิทัย่อย 9 แห่ง 
เป็นจ ำนวนเงนิรวม 986,023,899 บำท (วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 : บรษิทัยอ่ย 9 แหง่ เป็นจ ำนวนเงนิรวม 791,153,899 บำท) 
 

27 รำยได้(ค่ำใช้จ่ำย)ภำษีเงินได้ 
 

 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั (9,335,229) (5,184,352) -        -        
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(หมำยเหตุ 17) (13,139,452) (23,419,901) 17,480 14,995 
 (22,474,681) (28,604,253) 17,480 14,995 
 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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28 ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน 
 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสทุธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมญัของบรษิทัใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วง
น ้ำหนกัทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ 
 

 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
     

ก ำไร(ขำดทุน)ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้     
   ของบรษิทัใหญ่ (บำท) 322,711,158 360,330,152 1,675,061,504 (2,708,503) 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั     
   ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 10,175,999,960 10,175,999,960 10,175,999,960 10,175,999,960 
ก ำไร(ขำดทนุ)ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุน้)  0.03  0.04  0.16 (0.00) 
 
บรษิทัไมม่กีำรออกหุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดในระหว่ำงทีน่ ำเสนอรำยงำน ดงันัน้จงึไมม่กีำรน ำเสนอก ำไรต่อหุน้ปรบัลด 
 

29 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 หุ้นของบริษัทส่วนใหญ่ถือโดยสมำชิกในตระกูลทรงเมตตำ ในสดัส่วนร้อยละ 75.96 (วันที่ 31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 75.84) ท ำใหก้ลุ่มกจิกำรอยูใ่นกำรควบคุมของตระกลูทรงเมตตำ 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัถูกถอืหุน้โดยบุคคลและบรษิทัดงัต่อไปนี้ 
 
  จ ำนวนหุ้นท่ีถือ ร้อยละจ ำนวนถอื 

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

   31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 

 สญัชำติ  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
      

สมำชกิในตระกูลทรงเมตตำ  ไทย 7,729,803,340 7,717,752,740 75.96  75.84 
ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) ไทย 363,451,540 363,451,540 3.57  3.57 
บุคคลและกจิกำรอื่นๆ - 2,082,745,080 2,094,795,680 20.47  20.59 
  10,175,999,960 10,175,999,960 100.00  100.00 
 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
ก) ยอดคงเหลอืทีเ่กดิจำกกำรซือ้/ขำยสนิคำ้ บรกิำรและอื่นๆ ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

  บำท  บำท  บำท  บำท 

ลูกหน้ีกำรค้ำ - ออกใบแจ้งหน้ีแล้ว (หมำยเหตุ 7)      

   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  12,733,233 9,091,403 -       -       

ลูกหน้ีกำรค้ำ - ยงัไม่ได้ออกใบแจ้งหน้ี (หมำยเหตุ 7)     

   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  4,025,011 4,743,334 -       -       

ลูกหน้ีอ่ืน (หมำยเหตุ 7)     

   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  6,433,204 9,642,641 -       -       

ลูกหน้ีค่ำหุ้นสำมญับริษทัย่อยโดยอ้อม (หมำยเหตุ 7)     

   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3,575,000 -       -       -       

ค่ำเช่ำท่ีดินค้ำงรบั (หมำยเหตุ 7)     

   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  100,793 58,003 -       -       

เงินทดรองจ่ำย (หมำยเหตุ 7)     

   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 188,340 188,340 -       -       

เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ่อมแซมและ     

   บ ำรงุรกัษำเครื่องจกัร (หมำยเหตุ 7)     

   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  732,237 777,477 -       -       

ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ (หมำยเหตุ 7)     

   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,078,350 -       -       -       

เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำงและซ้ือสินทรพัยถ์ำวร     

   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 94,263,217 8,445,436 -       -       



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

  บำท  บำท  บำท  บำท 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ (หมำยเหตุ 20)     

   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  20,282,263 14,575,668 -       -       

เจ้ำหน้ีอ่ืน (หมำยเหตุ 20)     

   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  4,426,656 9,373,576 -       -       

เจ้ำหน้ีจำกกำรซ้ือสินทรพัยถ์ำวร (หมำยเหตุ 20)     

   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  28,504,373 15,708,518 -       -       

โบนัสค้ำงจ่ำย     

   คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำร  5,981,250 4,735,000 5,556,250 4,395,000 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรค้ำงจ่ำย (หมำยเหตุ 20)     

   บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 822,600 202,200 -       -       

ค่ำเช่ำท่ีดินรบัล่วงหน้ำ (หมำยเหตุ 20)     

   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 85,293 87,358 -       -       

เงินประกนัผลงำน (หมำยเหตุ 20)     

   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  227,039 31,877,039 -       -       
 

ข) รำยไดแ้ละรำยจ่ำยกบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีำระส ำคญัส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ      
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  10,567,040 8,769,190 -       -       
รำยได้จำกกำรขำยน ้ำดิบและน ้ำอตุสำหกรรม     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  948,328 -       -       -       

รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ำ      
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  1,405,705 2,490,937 -       -       

รำยได้ค่ำบริหำรจดักำร      

   บรษิทัยอ่ยโดยตรง -       -       1,230,000 870,000 

   บรษิทัยอ่ยโดยออ้ม -       -       19,470,000 19,350,000    

 -       -       20,700,000 20,220,000 

รำยได้เงินปันผลรบั     
   บรษิทัยอ่ยโดยตรง -       -       1,678,212,996 -       



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

รำยได้ค่ำเช่ำ     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 92,209 75,635 -       -       

ซ้ือวตัถดิุบเช้ือเพลิงและวสัดส้ิุนเปลือง     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 220,220,390 216,439,479 -       -       

ซ้ือสินค้ำและบริกำรอ่ืน     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,857,050 3,761,972 60,960 -       
ค่ำเช่ำและบริกำรอำคำรส ำนักงำนจ่ำย     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 250,649 134,524 250,649 134,524 
ค่ำบริหำรจดักำรเช้ือเพลิงจ่ำย      
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  24,077,491 25,680,911 -       -       
ค่ำเช่ำจ่ำย     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,753,591 91,841 -       -       
   บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31,866 31,866 -       -       
 1,785,457 123,707 -       -       
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร     
   ผลประโยชน์ระยะสัน้ 11,676,331 14,404,896 7,598,400 7,932,000 
   ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 184,252 827,316 84,094 65,947 
 11,860,583 15,232,212 7,682,494 7,997,947 
 

ค) รำยกำรซื้อ/ก่อสรำ้งทรพัยส์นิกบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีำระส ำคญัส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 
มรีำยละเอยีดดงันี้ 

 

 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม  

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

  บำท  บำท  บำท  บำท 

ซ้ือช้ินส่วนอะไหล่     

   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 161,484 36,666,434 -       -       

ซ้ือ/ก่อสร้ำงทรพัยสิ์น     

   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 41,983,615 145,682,455 -       -       
 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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30 ภำระผกูพนั 

 

30.1 ภำระผกูพนัจำกสญัญำท่ีส ำคญัท่ีไม่สำมำรถยกเลิกได้ 
 

ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรมภีำระผกูพนัในสญัญำบรกิำรทีไ่มส่ำมำรถยกเลกิได ้ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 (ตรวจสอบแลว้) 

  ค่ำบริกำรภำยใต้   ค่ำบริกำรภำยใต้  

 สญัญำบริกำร สมัปทำนบริกำร รวม สญัญำบริกำร สมัปทำนบริกำร รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

ครบก ำหนดช ำระ       

ภำยใน 1 ปี 4,744,031 8,285,137 13,029,168 4,276,442 8,254,887 12,531,329 
ภำยหลงั 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 6,398,801 34,939,751 41,338,552 6,794,901 34,906,476 41,701,377 
เกนิ 5 ปี -       196,963,202 196,963,202 434,500 197,329,227 197,763,727 

 11,142,832 240,188,090 251,330,922 11,505,843 240,490,590 251,996,433 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 (ตรวจสอบแลว้) 

  ค่ำบริกำรภำยใต้   ค่ำบริกำรภำยใต้  

 สญัญำบริกำร สมัปทำนบริกำร รวม สญัญำบริกำร สมัปทำนบริกำร รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

ครบก ำหนดช ำระ       

ภำยใน 1 ปี 1,940,401 -       1,940,401 2,615,401 -       2,615,401 
ภำยหลงั 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 926,801 -       926,801 988,901 -       988,901 

 2,867,202 -       2,867,202 3,604,302 -       3,604,302 

 

30.2 ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 

ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนทีย่งัไม่ถงึเวลำรบัรู้
ในขอ้มูลทำงกำรเงนิที่เกี่ยวข้องกบักำรซื้อที่ดนิ เครื่องจกัรและอุปกรณ์ และกำรก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำ และสนิทรพัย์ภำยใต้โครงกำร
สมัปทำนโรงไฟฟ้ำ ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 

  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

  บำท  บำท  บำท  บำท 
     

ซือ้ทีด่นิ เครือ่งจกัรและอปุกรณ์และกำรก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำ 1,145,640,693 589,822,773 -       -       

ซือ้โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 1,693,000 4,584,500 130,000 130,000 

สนิทรพัยภ์ำยใตโ้ครงกำรสมัปทำนโรงไฟฟ้ำ 605,022 706,612 -       -       

 1,147,938,715 595,113,885 130,000 130,000 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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30.3 สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั บรษิทั 
แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั บรษิทั เพำเวอร ์ซพัพลำย แอนด ์เมนเทแนนซ ์
เซอรว์สิ จ ำกดั บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั และบรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี เอน็จเินียรร์ิง่ แอนด ์เซอรว์สิ จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยโดย
ออ้มไดท้ ำสญัญำขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อป้องกนัควำมเสีย่งส ำหรบัเจำ้หนี้กำรคำ้สกุลเงนิตรำต่ำงประเทศ ณ วนัที ่
31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 มสีญัญำขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำทีเ่ปิดสถำนะไวแ้ละยงัไม่ได้
ใชด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 

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

ดอลลำรส์หรฐั 696,273  32.28 - 33.16 22,743,551 22,965,532 221,981 
ดอลลำรส์หรฐั 1,050,000  32.94 - 33.46 34,904,000 34,617,668 (286,332) 
 
 งบกำรเงินรวม (ตรวจสอบแลว้) 

 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

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

ดอลลำรส์หรฐั 473,928  32.72 - 33.46 15,724,420 15,829,018 104,598 
 
มูลค่ำยติุธรรม 
 
มูลค่ำยุตธิรรมของสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำค ำนวณโดยใชป้ระมำณกำรกระแสเงนิสดคดิลด โดยกระแสเงนิสด 
ในอนำคตประมำณจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (จำกอตัรำกำรแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
ที่สำมำรถสงัเกตได้ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน) และอตัรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำตำมสญัญำซึ่งคดิลดด้วยอตัรำที่สะท้อนถึง 
ควำมเสีย่งดำ้นสนิเชือ่ของคูส่ญัญำต่ำงๆ กำรวดัมลูคำ่ดงักล่ำวจดัอยูใ่นขอ้มลูระดบัที ่2 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรม 
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31 กำรค ำ้ประกนั 
 
31.1 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรมหีนังสอืค ้ำประกนัจำกธนำคำรเพื่อค ้ำประกนักำร
ด ำเนินงำนตำมปกตขิองธุรกจิ ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

     
ค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ 13,298,900 13,298,900 -       -       
ค ้ำประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำ 
   ซือ้ขำยไฟฟ้ำ 

 
677,280,000 

 
681,280,000 

 
-       

 
-       

ค ้ำประกนักำรขอยืน่ประมลู 
   และเสนอขำยไฟฟ้ำ 

 
107,500,000 

 
107,500,000 

 
-       

 
-       

ค ้ำประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำ 
   ก่อสรำ้งอำคำร เชำ่อำคำรและ 

    

   สิง่ก่อสรำ้ง เชำ่ทีด่นิและจำ้งท ำงำน 
   ก ำจดัขยะตำมโครงกำรบรหิำรจดักำร 

    

   และก ำจดัขยะมลูฝอยดว้ยวธิกีำร     
   แปรรปูขยะมลูฝอยเป็นพลงังำนไฟฟ้ำ 264,234,869 166,734,869 -       -       
ค ้ำประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำ 
   บรกิำรเสน้ใยแกว้น ำแสง 

 
152,425 

 
152,425 

 
-       

 
-       

 1,062,466,194 968,966,194 -       -       
 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
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31.2 กำรค ำ้ประกนัระหว่ำงกลุ่มกิจกำร 

 

บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัมหีนงัสอืค ้ำประกนัจำกสถำบนักำรเงนิเพื่อค ้ำประกนักำร
ด ำเนินงำนตำมปกตขิองธุรกจิใหแ้ก่บรษิทัยอ่ยโดยออ้ม 5 แหง่ ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม   31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

ค ้ำประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ     
     - บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั 278,480,000 278,480,000 278,480,000 278,480,000 
     - บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั 172,000,000 172,000,000 172,000,000 172,000,000 
     - บรษิทั แอ๊ดวำนซ ์คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั -       4,000,000 -       4,000,000 
ค ้ำประกนักำรขอยืน่ประมลูและเสนอขำยไฟฟ้ำ     
     - บรษิทั แอ๊บโซลทู เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั 97,500,000 97,500,000 97,500,000 97,500,000 
ค ้ำประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำก่อสรำ้งอำคำร
และด ำเนินโครงกำรบรหิำรและจดักำรขยะมลูฝอย 

    

     - บรษิทั เนชัน่แนล คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 98,100,000 98,100,000 98,100,000 98,100,000 
     - บรษิทั แอ๊บโซลทู เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั 97,500,000 -       97,500,000 -       
 743,580,000 650,080,000 743,580,000 650,080,000 
 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บริษัทมีวงเงนิสญัญำค ้ำประกันกับสถำบันกำรเงนิแห่งหนึ่ง โดยมี
วตัถุประสงคใ์นกำรค ้ำประกนักำรช ำระหนี้ของบรษิทัยอ่ย ดงันี้ 
 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม   31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

ค ้ำประกนักำรช ำระหนี้สญัญำสนิเชือ่หมนุเวยีน     
     - บรษิทัยอ่ยโดยตรง และบรษิทัยอ่ยโดยออ้ม     
          จ ำนวน 16 บรษิทั     
          สกุลเงนิ : บำท 1,026,600,000 1,026,600,000 1,026,600,000 1,026,600,000 
          สกุลเงนิ : ดอลลำรส์หรฐั 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 
ค ้ำประกนักำรช ำระหนี้สญัญำสนิเชือ่ระยะยำว     
     - บรษิทัยอ่ยโดยตรง และบรษิทัยอ่ยโดยออ้ม     
          จ ำนวน 1 บรษิทั     
          สกุลเงนิ : บำท 232,000,000 232,000,000 232,000,000 232,000,000 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บรษิทัยอ่ยโดยตรง - บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 
 

ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั มสีญัญำค ้ำประกนักำรช ำระหนี้ของบรษิทั 
อลัไลแอนซ ์คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั ภำยใตส้ญัญำสนิเชือ่กบัสถำบนักำรเงนิแห่งหนึ่ง จ ำนวน 807,400,000 บำท  
 
บรษิทัยอ่ยโดยออ้ม - บรษิทั อลัไลแอนซ ์คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 
 

ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บรษิทั อลัไลแอนซ ์คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั มหีนงัสอืค ้ำประกนัจำกสถำบนักำรเงนิ
เพือ่ค ้ำประกนักำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองธุรกจิใหแ้ก่บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  บำท  บำท  บำท  บำท 

กำรค ้ำประกนักำรยืน่ค ำเสนอขำยไฟฟ้ำ     
   - บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั 10,000,000 10,000,000 -       -       
 10,000,000 10,000,000 -       -       
 

ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั บรษิทั แอ๊ดวำนซ ์
เอเชยี เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั และบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั มสีญัญำค ้ำประกนัร่วมกนัเพื่อสนับสนุนทำงกำรเงนิส ำหรบั
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิของบรษิทั อลัไลแอนซ ์คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั ในสญัญำวงเงนิสนิเชือ่จ ำนวน 682,000,000 บำท  

 

32 หน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึน้ 
 
32.1 กำรท ำสญัญำจดัหำและติดตัง้เครื่องจกัร 

 
บรษิทัยอ่ยโดยออ้มจ ำนวน 6 บรษิทั ไดม้กีำรท ำสญัญำจดัหำและตดิตัง้เครือ่งจกัรโรงไฟฟ้ำจ ำนวน 9 โครงกำรกบัผูข้ำยซึง่เป็นกจิกำร
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั โดยบรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่ำวยงัไม่สำมำรถด ำเนินกำรก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำใหแ้ลว้เสรจ็ และไม่สำมำรถจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้
ระบบเชงิพำณิชย์ได้ตำมก ำหนดระยะเวลำที่ระบุในสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (SCOD) ได้ เนื่องจำกมเีหตุสุดวสิยัเกิดขึ้นกบัโครงกำร  
ซึ่งบรษิทัย่อยโดยอ้อมอยู่ในระหว่ำงกำรประชุมร่วมกนักบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคเกี่ยวกบัรำยละเอยีดของกำรปฏบิตัติำมค ำชี้ขำด 
ของคณะอนุญำโตตุลำกำร (หมำยเหตุ 33) ซึง่หำกในทีสุ่ดถำ้บรษิทัย่อยโดยออ้มไมส่ำมำรถขอสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำคนืได ้บรษิทัยอ่ย
โดยอ้อมอำจจ ำเป็นต้องยกเลกิสญัญำจดัหำและตดิตัง้เครื่องจกัรโรงไฟฟ้ำที่ท ำไวก้บัผู้ขำย ซึ่งท ำให้ผูข้ำยมสีทิธเิรยีกค่ำปรบัจำก
บรษิทัยอ่ยโดยออ้มดงักล่ำวไดม้ลูคำ่ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของมลูคำ่สญัญำ หรอืคดิเป็นมลูคำ่โครงกำรละ 63.3 ลำ้นบำท 
 
อยำ่งไรกต็ำม บรษิทัย่อยโดยออ้มไดท้ ำกำรเจรจำและขอขยำยเวลำกำรปฏบิตัติำมสญัญำกบัผูข้ำยเนื่องจำกเหตุสุดวสิยัทีเ่กดิขึน้แลว้ 
ซึง่ผูข้ำยตกลงใหข้ยำยระยะเวลำกำรปฏบิตัติำมสญัญำตำมทีบ่รษิทัยอ่ยโดยออ้มรอ้งขอเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรไมไ่ดร้บัรูป้ระมำณกำรหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ดงักล่ำวขำ้งตน้ 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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32.2 คดีควำมท่ีถกูฟ้องร้อง 

 
บรษิทัยอ่ยโดยออ้ม 
 
1) บรษิทัยอ่ยโดยออ้มแห่งหนึ่งไดถู้กฟ้องโดยกลุ่มบุคคลในเขตจงัหวดัล ำปำงต่อศำลปกครองเชยีงใหม่ ขอใหศ้ำลเพกิถอนใบอนุญำต

ประกอบกจิกำรโรงงำนผลติไฟฟ้ำ (ร.ง.4) ของบรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่ำวโดยมไิดฟ้้องเรยีกรอ้งคำ่เสยีหำยเป็นจ ำนวนเงนิแต่อยำ่งใด 
และขอให้ศำลมคี ำสัง่ให้บรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวระงบักำรประกอบกจิกำรและกำรก่อสรำ้งตำมใบอนุญำตประกอบกจิกำร
โรงงำนผลติไฟฟ้ำ (ร.ง.4) ก่อนพพิำกษำ ซึ่งศำลไต่สวนแลว้มคี ำสัง่ยกค ำขอดงักล่ำว ต่อมำเมื่อวนัที ่30 มนีำคม พ.ศ. 2559  
ศำลปกครองเชยีงใหมม่คี ำพพิำกษำควำมสรุปว่ำ กำรออกใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนผลติไฟฟ้ำ (ร.ง.4) ใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยออ้ม
ดงักล่ำวชอบดว้ยกฎหมำยแลว้ จงึพพิำกษำยกฟ้อง อยำ่งไรกต็ำมเมือ่วนัที ่29 เมษำยน พ.ศ. 2559 ผูฟ้้องไดย้ืน่อุทธรณ์คดัคำ้น
ค ำพพิำกษำของศำลปกครองเชยีงใหม่ต่อศำลปกครองสูงสุด ซึ่งเมื่อวนัที ่20 มกรำคม พ.ศ. 2560 บรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่ำวได้
ยื่นค ำแกอุ้ทธรณ์แลว้ควำมสรุปว่ำกำรออกใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนผลติไฟฟ้ำ (ร.ง.4) ใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่ำว
ชอบดว้ยกฎหมำยแลว้ ขอใหศ้ำลปกครองสงูสดุพพิำกษำยนืตำมค ำพพิำกษำของศำลปกครองเชยีงใหมแ่ละยกอุทธรณ์ของผูฟ้้องคด ี
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 คดอียูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำของศำลปกครองสงูสดุ 

 
2) บรษิทัย่อยโดยออ้มแห่งหนึ่งไดถู้กฟ้องโดยกลุ่มบุคคลในเขตจงัหวดัฉะเชงิเทรำต่อศำลปกครองระยอง ขอใหศ้ำลเพกิถอนใบอนุญำต

ประกอบกจิกำรโรงงำนผลติไฟฟ้ำ (ร.ง.4) และขอใหเ้พกิถอนใบรบัแจง้ก่อสรำ้งอำคำร ดดัแปลงอำคำร หรอืรือ้ถอนอำคำรหรอืเคลื่อนยำ้ย
อำคำรหรอืเปลีย่นกำรใชอ้ำคำร ตำมมำตรำ 39 ทว ิแห่งพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 โดยมไิดฟ้้องเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำย
เป็นจ ำนวนเงนิแต่อยำ่งใด และขอใหศ้ำลมคี ำสัง่ทุเลำกำรบงัคบัตำมใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนผลติไฟฟ้ำ (ร.ง.4) และใบรบัแจง้
ก่อสรำ้งอำคำร (39 ทว)ิ ก่อนพพิำกษำ ซึง่ศำลไต่สวนแลว้มคี ำสัง่ยกค ำขอดงักล่ำว ต่อมำเมื่อวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 ศำลได้
ท ำกำรไต่สวนค ำขอและพจิำรณำค ำชีแ้จงของบรษิทัยอ่ยโดยออ้มดงักล่ำวแลว้เหน็วำ่กรณียงัไมป่รำกฏในชัน้นี้วำ่กำรออกใบอนุญำต
ประกอบกจิกำรโรงงำนผลติไฟฟ้ำ (ร.ง.4) และใบรบัแจง้ก่อสรำ้งอำคำร (39 ทว)ิ ไม่ชอบดว้ยกฎหมำย จงึมคี ำสัง่ยกค ำขอทุเลำกำร
บงัคบัตำมค ำสัง่และกำรบรรเทำทุกขช์ัว่ครำว 
 
เมือ่วนัที ่8 เมษำยน พ.ศ. 2563 ศำลปกครองระยองมคี ำพพิำกษำยกฟ้อง ทัง้นี้ผูฟ้้องคดมีสีทิธยิืน่อุทธรณ์ต่อศำลปกครองสงูสุด
ไดต้ำมหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมำยก ำหนด โดยต่อมำเมือ่วนัที ่7 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 ผูฟ้้องคดยีืน่อุทธรณ์ต่อศำลปกครองสงูสดุ  
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 คดอียูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำของศำลปกครองสงูสดุ 

 
3) บรษิทัย่อยโดยออ้มสองแห่งซึ่งเป็นบรษิทัทีก่ลุ่มกจิกำรรบัโอนหุน้ทัง้หมดจำกผูถ้อืหุน้เดมิเมื่อวนัที ่21 สงิหำคม พ.ศ. 2563 และ

กรรมกำรบรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่ำวไดถู้กฟ้องเป็นคดแีพ่งโดยกลุ่มบุคคลในเขตจงัหวดับุรรีมัยต์่อศำลจงัหวดับุรรีมัย ์เมื่อวนัที ่
29 กนัยำยน พ.ศ. 2563 ซึ่งกำรฟ้องรอ้งดงักล่ำวเกดิขึน้ภำยหลงักำรรบัโอนหุน้เสรจ็สิน้แลว้ โดยผูฟ้้องอำ้งว่ำบรษิทัย่อยโดยออ้ม
ดงักล่ำวไดก้ระท ำละเมดิตำมพระรำชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษำคุณภำพสิง่แวดล้อม 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 นับถดัจำกวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่ำจะช ำระเสรจ็ ทัง้นี้กำรกระท ำทีอ่ำ้งว่ำเป็นกำรกระท ำละเมดิตำมทีถู่ก
ฟ้องนัน้เกดิขึน้ก่อนทีก่ลุ่มกจิกำรจะรบัโอนหุน้ของบรษิทัยอ่ยโดยออ้มดงักล่ำวจำกผูถ้อืหุน้เดมิ 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 คดอียูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำของศำลจงัหวดับุรรีมัย ์
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33 สญัญำท่ีส ำคญั 
 

กลุ่มกจิกำรมสีญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำทีอ่ยู่ในระหวำ่งกำรพจิำรณำยกเลกิกำรบอกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำและคนืสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำพรอ้มขยำย
วนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชย ์ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ดงันี้ 

 

  
 

จ ำนวนสญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 

  ท่ีอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำ 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 

   31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 

   พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
หน่วยงำนท่ีพิจำรณำ บริษทัย่อยโดยอ้อม  สญัญำ  สญัญำ 
    

ศำลปกครองชัน้ตน้ บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 1 1 
  1 1 
    

กำรไฟฟ้ำสว่นภูมภิำค (“กฟภ.”) บรษิทั แอ๊ดวำนซ ์คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 3 3 
 บรษิทั แอ๊ดวำนซ ์อะโกร เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั 1 1 
 บรษิทั อลัไลแอนซ ์คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 1 1 
 บรษิทั แอ๊ดวำนซ ์ฟำรม์ ทร ีจ ำกดั 1 1 
 บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั 1 1 
 บรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี วอเตอร ์จ ำกดั 1 1 
  8 8 

 

ศำลปกครองชัน้ตน้ 
 

บรษิทัยอ่ยโดยออ้ม - บรษิทั อลัไลแอนซ ์คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 
 

เมื่อวนัที ่5 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรพจิำรณำควำมคบืหน้ำของกำรยื่นหนังสอืต่อกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค (กฟภ.) 
ของบรษิทั อลัไลแอนซ ์คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั ส ำหรบัสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำจ ำนวน 1 สญัญำ และตดัสนิใจยืน่หนงัสอืต่อคณะกรรมกำรก ำกบั
กจิกำรพลงังำน (กกพ.) เพื่อขอใหม้คี ำสัง่ใหย้กเลกิกำรบอกเลกิสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำและคนืสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำพรอ้มขยำยวนัก ำหนดจ่ำย
ไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชยใ์หแ้ก่บรษิทัยอ่ยโดยออ้มดงักล่ำว 
 

เมื่อวนัที ่22 มนีำคม พ.ศ. 2561 ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรพจิำรณำควำมคบืหน้ำของกำรยื่นหนังสอืของบรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่ำวต่อ กกพ. 
ส ำหรบัสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำจ ำนวน 1 สญัญำ และตดัสนิใจยื่นค ำฟ้องต่อศำลปกครองชัน้ต้นเพื่อขอให้มคี ำพพิำกษำหรอืค ำสัง่ใหย้กเลกิ 
กำรบอกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำและคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำพรอ้มขยำยวนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชยต์ำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ
ใหแ้ก่บรษิทัยอ่ยโดยออ้มดงักล่ำว 
 

นอกจำกนี้ เมื่อวนัที ่3 เมษำยน พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยโดยออ้มดงักล่ำวไดส้่งหนังสอืถงึ กฟภ. เพื่อขอเจรจำตกลงระงบัขอ้พพิำทตำมสญัญำ
ซือ้ขำยไฟฟ้ำ โดย กฟภ.ไดม้หีนงัสอืตอบกลบัเพือ่แจง้เงือ่นไขและหลกัเกณฑก์ำรเจรจำ ทัง้นี้บรษิทัยอ่ยโดยออ้มดงักล่ำวไดป้ฏบิตัติำมเงื่อนไข
และหลกัเกณฑด์งักล่ำวและด ำเนินกำรเจรจำรว่มกนั 
 

ต่อมำเมือ่วนัที ่9 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 กฟภ. ไดส้ง่หนงัสอืแจง้มำยงับรษิทัยอ่ยโดยออ้มดงักล่ำว เพือ่ขอพจิำรณำทบทวนเงือ่นไข หลกัเกณฑ ์
และขัน้ตอนกำรเจรจำ เพื่อให้เกดิควำมชดัเจนในกำรด ำเนินกำร ทัง้นี้กำรทบทวนเงื่อนไขไม่กระทบขัน้ตอนด ำเนินกำรทำงกฎหมำยที่อยู่
ระหวำ่งกำรพจิำรณำของศำล 
 

เมือ่วนัที ่25 เมษำยน พ.ศ. 2565 ศำลปกครองกลำงมคี ำพพิำกษำยกฟ้อง ซึง่บรษิทัยอ่ยโดยออ้มดงักลำ่วจะยืน่อทุธรณ์ค ำพพิำกษำต่อศำล
ปกครองสงูสดุตอ่ไป
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กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 
 

บรษิทัยอ่ยโดยออ้ม - บรษิทั แอ๊ดวำนซ ์คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั บรษิทั แอ๊ดวำนซ ์อะโกร เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั บรษิทั อลัไลแอนซ ์คลนี เพำเวอร ์
จ ำกดั บรษิทั แอ๊ดวำนซ ์ฟำรม์ ทร ีจ ำกดั บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั และบรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี วอเตอร ์จ ำกดั 
 

เมื่อวนัที ่14 มนีำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกจิกำรยืน่ค ำเสนอขอ้พพิำทต่อคณะอนุญำโตตุลำกำรเพือ่ขอใหม้คี ำชีข้ำดให ้กฟภ. ยกเลกิกำรบอกเลกิ
สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำและคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำพรอ้มขยำยวนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชย์ใหแ้ก่บรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่ำว
จ ำนวนรวมทัง้สิน้ 8 สญัญำ (8 คด)ี ต่อมำเมื่อวนัที ่29 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยโดยออ้มไดร้บัค 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 ์
แพลนท ์จ ำกดั จ ำนวน 1 คด ีและบรษิทั แอ๊ดวำนซ ์ฟำรม์ ทร ีจ ำกดั จ ำนวน 1 คด ีและเมือ่วนัที ่26 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัยอ่ยโดยออ้ม
ไดร้บัค ำชีข้ำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร ลงวนัที ่19 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 อกีจ ำนวน 4 สญัญำ (4 คด)ี คอื บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 
จ ำนวน 1 คด ีบรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั จ ำนวน 1 คด ีบรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั จ ำนวน 1 คด ีและบรษิทั แอ๊บโซลูท 
คลนี วอเตอร ์จ ำกดั จ ำนวน 1 คด ีซึง่ทัง้ 8 คดดีงักล่ำวคณะอนุญำโตตุลำกำรชีข้ำดควำมสรุปวำ่ให ้กฟภ. คนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำในรปูแบบ FiT 
พรอ้มขยำยวนัก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชยใ์หแ้ก่บรษิทัย่อยโดยออ้มทัง้ 8 สญัญำ โดยในเดอืนกรกฎำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อย
โดยออ้มทัง้หมดไดส้ง่หนงัสอืแจง้ให ้กฟภ. ปฏบิตัติำมค ำชีข้ำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร  
 

เมื่อวนัที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2565 บรษิัทย่อยโดยอ้อมทัง้หมดยื่นค ำร้องต่อศำลปกครองกลำงเพื่อขอให้บงัคบัตำมค ำชี้ขำดของคณะ
อนุญำโตตุลำกำร ปัจจุบนัคดอียูร่ะหว่ำงกำรพจิำรณำของศำลปกครองกลำง 
 

34 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในข้อมูลทำงกำรเงิน 
 

34.1 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 

บรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน)  
 

เมื่อวนัที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2565 ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2565 มมีตอินุมตัใิห้บรษิัทจ่ำยเงนิปันผลจำกก ำไร
สะสมของบรษิทัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรำหุน้ละ 0.02 บำท หรอืคดิ
เป็นเงนิปันผลจ่ำยทัง้สิน้ไมเ่กนิ 203,519,999 บำท โดยมกี ำหนดจ่ำยเงนิปันผลในวนัที ่11 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 

 
บรษิทัยอ่ย - กำรจ่ำยเงนิปันผลระหวำ่งกำลซึง่ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

 
 
 

บริษทัย่อย 

 
จ่ำยปันผล 

ระหว่ำงกำลจำก 

อตัรำกำรจ่ำย 
เงินปันผล 
(บำท/หุ้น) 

 
จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

จดัสรรทุนส ำรอง 
ตำมกฎหมำย 

(บำท) 
     

บรษิทัยอ่ยโดยตรง     

บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั ก ำไรสะสม ณ วนัที ่ 
   31 มนีำคม พ.ศ. 2565 

0.181 199,100,000 10,500,000 

     
บรษิทัยอ่ยโดยออ้ม     
บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั ก ำไรสะสม ณ วนัที ่  

   31 มกรำคม พ.ศ. 2565 
0.180 44,455,500 7,200,000 

     

 
 



บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์้ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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34.2 กำรเรียกช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมเติม  

 

บริษทัย่อย จ ำนวนหุ้น 
รำคำหุ้นก่อน
กำรเรียกช ำระ 

รำคำหุ้นท่ีเรียก
ช ำระเพ่ิมเติม 

รำคำหุ้นหลงั
กำรเรียกช ำระ 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

      

บรษิทัยอ่ยของบรษิทั เอเชยี คลนี  
   เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 

     

บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั 23,000,000 4.55 3.02 7.57 69,460,000 
บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั 6,000,000 3.17 0.70 3.87 4,200,000 
      
รำยละเอยีดกำรเรยีกช ำระคำ่หุน้เพิม่เตมิ
ต่อบรษิทั 

 
10,000 

 
2.50 

 
7.50 

 
10.00 

 
75,000 

บรษิทัยอ่ยของบรษิทั พลงังำนหมุนเวยีน    
   (เหนือ) จ ำกดั จ ำนวน 2 บรษิทั 

     

บรษิทัยอ่ยของบรษิทั พลงังำนหมุนเวยีน   
   (กลำง) จ ำกดั จ ำนวน 1 บรษิทั 

     

บรษิทัยอ่ยของบรษิทั พลงังำนหมุนเวยีน 
   ภูมภิำค (ประเทศไทย) จ ำกดั จ ำนวน 2 บรษิทั 

     

บรษิทัยอ่ยของบรษิทั พลงังำนหมุนเวยีน 
   สยำม จ ำกดั จ ำนวน 3 บรษิทั 

     

บรษิทัยอ่ยของบรษิทั พลงังำนหมุนเวยีน  
   (ตะวนัออกเฉียงเหนือ) จ ำกดั จ ำนวน 3 บรษิทั 
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