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ส่วนที ่1 หน้ำที ่1 

การประกอบธรุกิจ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บรษิัท แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี้ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัทฯ” หรอื “ACE”) ประกอบธุรกิจหลกัโดยกำรถือ
หุน้ในบรษิัทอื่น (Holding Company) ทีป่ระกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ และธุรกจิอื่นที่สนับสนุนหรอื
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัฯ ถอืหุน้ในบรษิทัย่อยรวม 20 บรษิทั ประกอบดว้ย บรษิทัย่อยโดยตรง 1 
บริษัท และบริษัทย่อยโดยอ้อม 19 บริษัท (รวมเรียกบริษัทฯ และบริษัทย่อยทัง้หมดว่ำ “กลุ่มบริษัทฯ”) โดยมี
รำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

บริษทัย่อย ช่ือย่อ 
สดัส่วนการ

ถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ประเภทธรุกิจ 

บริษทัย่อยโดยตรง 
1)  บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั ASCE 100.0 ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น 

(Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิต
และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ และธุรกจิอื่นที่
สนับสนุนหรอืเกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ โดยมุ่งเน้นกำรถอื
หุ้นในบรษิัทที่ด ำเนินธุรกิจในประเทศเป็น
หลกั  

บริษทัย่อยโดยอ้อม 
1)  บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั ACP 100.0 ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ 
2)  บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั ALCP 100.0 
3)  บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั AAPP 100.0 
4)  บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั AAP 100.0 
5)  บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชยี จ ำกดั ABA 100.0 
6)  บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ฟำรม์ ทร ีจ ำกดั AFT 100.0 
7)  บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั BPP 100.0 
8)  บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั ACE 

SOLAR 
100.0 

9)   บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี วอเตอร ์จ ำกดั 
(เดมิชื่อ บรษิทั ปรำสำทพรรุ่งเรอืง จ ำกดั (“PSPR”)) 

ACW 100.0 

10)  บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั AAA 100.0 
11) บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั  
(เดมิชื่อ บรษิทั ยดูบับลวิซ ีโกเมน ไบโอแมส จ ำกดั 
(“UKB”)) 

AAE 100.0 

12) บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 
(เดมิชื่อ บรษิทั ยดูบับลวิซ ีอ ำพนั ไบโอแมส จ ำกดั (“UAB”)) 

ABE 100.0 

13) บรษิทั สตกึ ไบโอแมส จ ำกดั SBM 100.0 
14) บรษิทั พลงังำนหมุนเวยีนภูมภิำค (ประเทศไทย) จ ำกดั PRE 100.0 เพื่อรองรบักำรขยำยธุรกจิ  
15) บรษิทั พลงังำนหมุนเวยีน (กลำง) จ ำกดั REC 100.0 
16) บรษิทั พลงังำนหมุนเวยีน (เหนือ) จ ำกดั REN 100.0 
17) บรษิทั พลงังำนหมุนเวยีน (ตะวนัออกเฉียงเหนือ) จ ำกดั RENE 100.0 
18) บรษิทั พลงังำนหมุนเวยีนสยำม จ ำกดั RESM 100.0 
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ส่วนที ่1 หน้ำที ่2 

19)  บรษิทั เพำเวอร ์ซพัพลำย แอนด ์เมนเทแนนซ์ 
เซอรว์สิ จ ำกดั 

PSMS 100.0 ธุรกิจด้ำนวิศวกรรมซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำ
พลงังำนทดแทน ซึ่งปัจจุบันให้บริกำรกำร
ซ่อมบ ำรุงแก่โครงกำรโรงไฟฟ้ำภำยในกลุ่ม
บรษิทัฯ เป็นหลกั 
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ส่วนที ่1 หน้ำที ่3 

1.1 ประวติัความเป็นมา การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

เดิมกลุ่มทรงเมตตำซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจวจิยัและพฒันำด้ำนพนัธุ์พืช
พลงังำน ปลูกไม้โตเร็ว ธุรกิจผลติภณัฑ์จำกไมป้ลูก และเป็นผู้จ ำหน่ำยและส่งออกผลติภณัฑ์จำกไม้ปลูก เช่น ไม้อดั
แขง็ควำมหนำแน่นสูง (Hardboard) ไม้สบั (Wood chip) เป็นต้น โดยเป็นผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่รำยหนึ่งของโลก มี
ปรมิำณเปลอืกไม ้หรอื เศษไมส้บัทีไ่ม่ไดใ้ชป้ระโยชน์เป็นจ ำนวนมำกในแต่ละปี และมภีำระและค่ำใชจ้่ำยสูงในกำรทีจ่ะ
ก ำจดัเปลอืกไมท้ีเ่ป็นขยะเหลอืทิง้ของโรงงำนไมส้บัทุกโรงงำน อกีทัง้ยงัส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและชุมชนเมื่อกอง
เปลอืกไม้เหล่ำนัน้ถูกแดดถูกฝนหรอืกองทิ้งไวก้ลำงแจง้ จงึไดเ้ลง็เหน็ถงึโอกำสในกำรน ำเปลอืกไมแ้ละของเหลอืทำง
กำรเกษตรประเภทอื่นๆ มำแปรรูปใหเ้กดิประโยชน์ทำงเศรษฐกจิ กอปรกบัตำมทีส่ ำนักงำนนโยบำยและแผนพลงังำน 
(“สนพ.”) ไดก้ ำหนดแผนพฒันำพลงังำนทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551 - 2565) เพื่อใหป้ระเทศไทยใชพ้ลงังำนทดแทนเป็น
พลงังำนทำงเลอืกของประเทศและลดสดัส่วนกำรพึง่พงิกำรน ำเขำ้น ้ำมนัและก๊ำซธรรมชำต ิและเพื่อส่งเสรมิกำรวจิยัและ
พฒันำเทคโนโลยพีลงังำนทดแทนในประเทศ โดยในแผนพฒันำดงักล่ำวได้ตระหนักถึงมำตรกำรกำรส่งเสรมิกำรใช้
เชื้อเพลงิชวีมวล ด้วยกำรให้สทิธปิระโยชน์ทำงภำษี และกำรสนับสนุนส่วนเพิม่รำคำรบัซื้อไฟฟ้ำ (Adder) แก่ผู้ผลติ
ไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (“Very Small Power Producer” หรือ  “VSPP”) และผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็ก (“Small Power 
Producer” หรอื “SPP”) ท ำให้กลุ่มทรงเมตตำไดเ้ลง็เห็นถึงโอกำสทำงธุรกจิในอุตสำหกรรมโรงไฟฟ้ำจำกพลงังำนชวี
มวล จงึได้ท ำกำรจดัตัง้ บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ คลนี พำวเวอร์ จ ำกดั (“ACP”) ขึ้นในปี 2551 เพื่อยื่นค ำขอท ำสญัญำขำย
ไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (“กฟภ.”) และได้รบักำรพิจำรณำให้เข้ำท ำสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) กับ กฟภ. 
ปรมิำณไฟฟ้ำเสนอขำยตำมสญัญำ 8.0 เมกะวตัต ์เมื่อวนัที ่21 กรกฎำคม 2552  

หลงัจำกนัน้ เมื่อวนัที่ 5 สงิหำคม 2552 ACP จงึไดด้ ำเนินกำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนจำกทุนจดทะเบยีนเริม่ต้น 
5.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 500,000 หุ้น มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10.0 บำท เป็นทุนจดทะเบยีน 500.0 
ลำ้นบำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 50,000,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10.0 บำท (โดยเป็นทุนจดทะเบยีนช ำระ
แลว้ทัง้สิน้ 125.0 ล้ำนบำท) เพื่อเป็นเงนิทุนส ำหรบักำรพฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวลทีต่ ำบลหนองอริุณ อ ำเภอบำ้น
บงึ จงัหวดัชลบุร ีพรอ้มทัง้ด ำเนินกำรขอใบอนุญำตต่ำงๆ ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด โดยโครงกำรโรงไฟฟ้ำก่อสรำ้งแล้ว
เสรจ็และเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD) เมื่อวนัที ่24 เมษำยน 2555 ซึ่งนับเป็นโครงกำรโรงไฟฟ้ำแห่งแรกภำยใต้
กำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทัฯ   

 ช่วงกลำงปี 2558 กลุ่มทรงเมตตำได้เข้ำซื้อหุ้น บรษิัท เอเชีย คลนี เอ็นเนอร์จี้ จ ำกัด (“ASCE”) ซึ่งจดัตัง้
ขึ้นมำโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นอื่นเมื่อต้นปี 2551 และเปลี่ยนวตัถุประสงค์จำกเดมิเพื่อด ำเนินธุรกิจบรกิำรขนส่งมำเป็นเพื่อ
ประกอบธุรกจิถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) ทีป่ระกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ และธุรกจิอื่น
ที่สนับสนุนหรอืเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำภำยในประเทศไทย และในล ำดบัถัดมำได้ให้ 
ASCE เขำ้ซื้อหุน้ในบรษิทัย่อยจำกกลุ่มทรงเมตตำ ไดแ้ก่ ALCP AAP ABA BPP ACE SOLAR และ AAA ซึ่งเมื่อรวม
กบักิจกำรที่ ASCE เป็นเจ้ำของอยู่ก่อนแล้วได้แก่ AAPP ACP และ AFT ท ำให้ ASCE เป็นเจ้ำของกิจกำรโรงไฟฟ้ำ
ของกลุ่มทรงเมตตำ เพื่อเป็นกำรปรบัโครงสรำ้งของกลุ่มบรษิทัฯ ใหม้คีวำมชดัเจนในกำรด ำเนินธุรกจิ 

ในปลำยปี 2558 บรษิัท แอ๊บโซลูท คลนี เอ็นเนอร์จี้ จ ำกดั (“บรษิัทฯ” หรอื “ACE”) ได้ถูกจดัตัง้ขึ้น โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบรษิัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำและไอน ้ำ และธุรกจิอื่นทีส่นับสนุนหรอืเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ และเขำ้ถอืหุน้ ASCE 
ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 เพื่อเป็นกำรปรบัโครงสรำ้งของกลุ่มบรษิทัฯ  

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรจดัตัง้ PSMS ขึ้น เพื่อประกอบธุรกิจให้บรกิำรซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำ
ภำยในกลุ่มบรษิัทฯ รวมทัง้ได้มกีำรซื้อหุน้ของ ACW เพื่อเป็นกำรปรบัโครงสรำ้งของกลุ่มบรษิทัฯ อกีครัง้ นอกจำกนี้
บรษิทัฯ ยงัไดด้ ำเนินกำรแปรสภำพจำกบรษิทัจ ำกดัเป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่4 

 ในช่วงปลำยปี 2562 บรษิัทฯ ได้ด ำเนินกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนต่อประชำชนเป็นครัง้แรก 

(IPO) และหุน้สำมญัของบรษิทัฯ ไดเ้ขำ้จดทะเบยีนและเริม่ท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยครัง้แรก 

เมื่อวนัที ่13 พฤศจกิำยน 2562 

 ในเดอืนสงิหำคม 2563 ASCE ไดเ้ขำ้ซื้อหุน้สำมญัทัง้หมด ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของบรษิทัผูด้ ำเนินโครงกำร

โรงไฟฟ้ำชีวมวลจ ำนวน 3 บรษิัท คือ AAE ABE และ SBM ขนำดก ำลงักำรผลิตติดตัง้รวม 26.9 เมกะวตัต์ โดยมี

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค รวม 22.5 เมกะวตัต์ โดยกำรเขำ้ซื้อหุ้นดงักล่ำวท ำให้ AAE ABE และ 

SBM มฐีำนะเป็นบรษิทัย่อยโดยออ้มของบรษิทัฯ  

สรปุความเป็นมาและพฒันาการท่ีส าคญัของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

• บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ” หรือ “ACE”) 

ปี เหตุการณ์ 
2558 - 1 ธนัวำคม ACE ไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้โดยกลุ่มทรงเมตตำ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้

ในบรษิทัอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ และธุรกจิอื่นที่สนับสนุนหรอื
เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ  

- 21 ธนัวำคม ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตใิห้ ACE ลงทุนใน ASCE ซึง่ประกอบธุรกจิถอืหุน้ในบรษิทั
อื่นทีป่ระกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ โดยซื้อหุน้สำมญัของ ASCE จ ำนวนทัง้สิน้ 649,999,998 หุน้ 
เพื่อปรบัโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบรษิัทที่ท ำธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำในกลุ่มทรงเมตตำ เพื่อเตรยีมควำม
พรอ้มในกำรจะเขำ้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ฯ ส่งผลใหบ้รษิัทฯ ถือหุน้ ASCE ในสดัส่วนรอ้ยละ 
100 ของทุนจดทะเบยีน 

2559 - 6 มิถุนำยน ที่ประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 300,500,000 บำท เป็น 
4,502,499,980 บำท โดยเสนอขำยหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ 

- 30 สงิหำคม กลุ่มทรงเมตตำได้ขำยหุน้สำมญัเดมิจ ำนวนทัง้สิน้ 34,500,000 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 7.66 
ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมดของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ กลุ่มผูถ้อืหุน้ใหม่ ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกนั ไดแ้ก่ ธนำคำรไทย
พำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) กลุ่มจริำธวิฒัน์ และนำงวลัยำ ด ำเนินชำญวนิชย ์ 
ท ำให้สดัส่วนกำรถือหุ้นของกลุ่มทรงเมตตำภำยหลงักำรขำยหุ้นดงักล่ำวลดลงเหลือ ร้อยละ 92.34 ของทุนจด
ทะเบยีนทัง้หมดของบรษิทัฯ  

2560 - 29 มถิุนำยน ACE ด ำเนินกำรเพิม่ทุนจดทะเบียนจำกเดิม 4,502,499,980 บำท เป็น 4,578,999,980 บำท โดย
เสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบรษิัทฯ จ ำนวน 7,650,000 หุ้น ตำมมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
10.00 บำท โดยสดัส่วนกำรถอืหุน้ของกลุ่มทรงเมตตำภำยหลงักำรเพิม่ทุนดงักล่ำวเพิม่ขึน้เป็น รอ้ยละ 92.47 ของ
ทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ของบรษิทัฯ 

- 29 มถิุนำยน ที่ประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 1/2560 มมีตอินุมตัแิต่งตัง้กรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ได้แก่ นำงสำว
ชลธิชำ จิตรำอำภรณ์ นำงพัชนี สุธีวิตำนันท์ และนำยนึกรกั ใบเงิน เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัทและ
กรรมกำรอสิระ และมอบหมำยใหก้รรมกำรทัง้ 3 ท่ำน เป็นกรรมกำรตรวจสอบเพื่อเตรยีมควำมพรอ้มในกำรจะเขำ้
เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

- ในช่วงเดอืนตุลำคม - เดอืนธนัวำคม กลุ่มทรงเมตตำไดท้ ำกำรขำยหุน้สำมญัเดมิบำงส่วนจ ำนวนทัง้สิน้ 6,719,126 
หุน้ หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 1.47 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมดของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ นักลงทุนรำยย่อย รวมทัง้สิ้น 
19 รำย ท ำให้สดัส่วนกำรถือหุน้ของกลุ่มทรงเมตตำภำยหลงักำรขำยหุน้ดงักล่ำวลดลงเหลือ รอ้ยละ 91.00 ของ
ทุนจดทะเบยีนทัง้หมดของบรษิทัฯ 

2561 - ในช่วงเดอืนมนีำคม กลุ่มทรงเมตตำได้ท ำกำรขำยหุน้สำมญัเดิมบำงส่วนจ ำนวนทัง้สิ้น 20,043,374 หุ้น หรอืคดิ
เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 4.37 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมดของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กลุ่มผูถ้อืหุน้ใหม่ และซื้อหุน้สำมญัคนืจำกผู้
ถอืหุ้นหนึ่งรำย จ ำนวนทัง้สิ้น 12,500,000 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 2.73 ของทุนจดทะเบียนทัง้หมดของ
บรษิทัฯ ท ำใหส้ดัส่วนกำรถอืหุน้ของกลุ่มทรงเมตตำภำยหลงักำรซื้อ-ขำยหุน้ดงักล่ำวลดลงเป็น รอ้ยละ 89.35 ของ



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่5 

ปี เหตุการณ์ 
ทุนจดทะเบยีนทัง้หมดของบรษิทัฯ 

- 14 กรกฎำคม ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ของ ACE ครัง้ที ่1/2561 มมีตอินุมตัใิห ้
- ด ำเนินกำรแปรสภำพบรษิทั 
- เปลีย่นแปลงมลูค่ำทีต่รำไวข้องหุน้สำมญัของ ACE เป็น 0.50 บำทต่อหุน้  
- เพิม่ทุนจดทะเบยีนจำกเดมิ 4,578,999,980 บำท เป็น 5,487,999,980บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่

ทุน จ ำนวน 1,818,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนเป็นครัง้แรก 
- 16 กรกฎำคม ACE ด ำเนินกำรแปรสภำพเป็น บรษิทัมหำชน จ ำกดั แลว้เสรจ็ 
- ในเดอืน ตุลำคม กลุ่มทรงเมตตำได้ท ำกำรโอนหุน้สำมญัเดมิจ ำนวนทัง้สิน้ 227,222.920 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัส่วน

รอ้ยละ 2.48 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมดของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ กลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิอกีกลุ่มหนึ่ง ซึง่ไม่ใช่บุคคลทีเ่กีย่วโยง
กนั ท ำใหส้ดัส่วนกำรถอืหุน้ของกลุ่มทรงเมตตำภำยหลงักำรขำยหุน้ดงักล่ำวลดลงเหลอื รอ้ยละ 86.87 ของทุนจด
ทะเบียนทัง้หมดของบรษิัทฯ9 พฤศจิกำยน ที่ประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้นของ ACE ครัง้ที่ 2/2561 (หลงักำรแปร
สภำพ) มมีตอินุมตัใิห ้ACE สำมำรถออกและเสนอขำยหุน้กูใ้นวงเงนิไม่เกนิ 5,000 ลำ้นบำท  

- 20 ธนัวำคม ACE ออกและเสนอขำยหุน้กู้ชนิดระบุชื่อผูถ้อื ประเภทไม่ด้อยสทิธ ิมปีระกนั มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้ และผู้
ออกหุน้กู้มสีทิธไิถ่ถอนหุน้กู้ก่อนครบก ำหนดไถ่ถอน มูลค่ำเสนอขำย 1,500 ล้ำนบำท อตัรำดอกเบี้ยคงที่ รอ้ยละ 
6.80 ต่อปี ครบก ำหนดไถ่ถอนวนัที ่20 มถิุนำยน 2563 

2562 - 9 ตุลำคม ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 9/2562 มมีตอินุมตัใิห้เสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 1,018 
ลำ้นหุน้ ใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (“Initial Public Offering” หรอื “IPO”)  

- 28 ตุลำคม ที่ประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 มตอินุมตัใิหบ้รษิทัเขำ้ซื้อหุน้ของบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เพำเวอร ์
แพลนท์ จ ำกดั จำกกลุ่มทรงเมตตำซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั ในวงเงนิ 394 ล้ำนบำท ถึง 472 ล้ำนบำท โดยมี
ก ำหนดกำรช ำระรำคำและโอนหุ้นในวนัเดียวกนั ภำยใน 120 วนันับถดัจำกวนัลงนำมในสญัญำซื้อขำยหุ้นของ
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั ซึง่มกี ำหนดท ำสญัญำซื้อขำยหุน้ดงักล่ำวภำยใน 6 เดอืน นับจำกวนัที ่
28 สงิหำคม พ.ศ. 2562 หรอืภำยใน 15 วนันับถดัจำกวนัที่สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำที่ได้รบัคนืจำก กฟภ. แบบ FiT 
ไดร้บักำรลงนำมโดย บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั และ กฟภ. แลว้แต่เหตุกำรณ์ใดจะเกดิขึน้หลงั 

- 13 พฤศจกิำยน หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เขำ้จดทะเบยีนและเริม่ท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ครัง้แรก 

- 20 ธนัวำคม บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรไถ่ถอนหุน้กูหุ้น้กูก้่อนครบก ำหนดทัง้จ ำนวน โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม บรษิทั
อยู่ระหว่ำงกำรปลดหลกัประกนัหุน้กูด้งักล่ำว 

2563 - 15 พฤษภำคม ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที่ 4/2563 มมีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไร
สะสมที่ยงัไม่จดัสรร ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2563 ในอตัรำหุน้ละ 0.03 บำท โดยได้จ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แล้ว
เมื่อวนัที ่15 มถิุนำยน 

• บริษทั เอเชีย คลีน เอน็เนอรจ์ี้ จ ากดั (“ASCE”) 

ปี เหตุการณ์ 
2551 - 7 สงิหำคม ASCE (เดมิชื่อ บรษิทั เอเชยี อโีค่ เอน็เนอร์จี้ จ ำกดั) ได้ถูกจดัตัง้ขึน้โดยกลุ่มบุคคลอื่นทีไ่ม่เกี่ยวขอ้ง

กบักลุ่มทรงเมตตำ โดย ณ ขณะนัน้ ASCE ไม่ไดม้กีำรประกอบธุรกจิแต่อย่ำงใด 
2552 - มถิุนำยน ASCE เขำ้ซื้อหุน้สำมญัทัง้หมดของ AAPP ACP และ AFT จำกกลุ่มทรงเมตตำ ซึ่งส่งผลให ้ASCE ถอื

หุ้นคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้วของ AAPP ACP และ AFT ซึ่ง ณ ขณะนัน้ทัง้ 4 
บรษิทั ยงัไม่มกีำรด ำเนินธุรกจิใดๆ 

- 24 สิงหำคม กลุ่มทรงเมตตำได้เข้ำซื้อหุ้น ASCE จำกผู้ถือหุ้นเดิม คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 50.00 ของทุนจด
ทะเบยีนทัง้หมด 

- ASCE ได้มีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบรษิัทในกลุ่มทรง
เมตตำ ท ำใหภ้ำยหลงักำรเพิม่ทุน กลุ่มทรงเมตตำมสีดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 99.88 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมด 

2553 - 23 ธนัวำคม กลุ่มทรงเมตตำได้เข้ำซื้อหุ้นจำกผู้ถือหุ้นเดิมที่ไม่เกี่ยวข้องกนัในสดัส่วน ร้อยละ 0.12 ของทุนจด
ทะเบยีนทัง้หมด ท ำใหภ้ำยหลงักำรท ำรำยกำรดงักล่ำวกลุ่มทรงเมตตำมสีดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 100 ของทุนจด



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่6 

ปี เหตุการณ์ 
ทะเบยีนช ำระแลว้ทัง้หมด 

2558 - 21 มนีำคม ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท มมีติให้ ASCE เข้ำลงทุนในบรษิัทต่ำงๆ ที่ประกอบธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ โดยเป็นกำรซื้อหุน้เดมิจำกกลุ่มทรงเมตตำ เพื่อปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของกลุ่มทรง
เมตตำ ให้ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำมำรวมอยู่ภำยใต้ ASCE   ได้แก่ ALCP AAP ABA BPP ACE 
SOLAR และ AAA ส่งผลให ้ASCE ถอืหุน้คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัขำ้งตน้  

- 15 พฤษภำคม ASCE เปลี่ยนชื่อจำก บรษิัท เอเชีย อีโค่ เอน็เนอร์จี้ จ ำกดั เป็น บรษิัท เอเชีย คลนี เอ็นเนอร์จี ้
จ ำกดั 

- 30 ธนัวำคม ACE ซึ่งเป็นบรษิัทที่กลุ่มทรงเมตตำจดทะเบียนจดัตัง้ขึ้นใหม่ เข้ำลงทุนใน ASCE สดัส่วนร้อยละ 
100 ของทุนจดทะเบยีน โดย ACE ซื้อหุน้ ASCE จำกกลุ่มทรงเมตตำ เพื่อเป็นกำรจดัโครงสรำ้งกลุ่มบรษิทัฯ เพื่อ
เตรยีมควำมพรอ้มในกำรจะเขำ้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ฯ 

2561 - 3 พฤษภำคม ASCE ด ำเนินกำรจัดตัง้ PSMS โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจด้ำนวิศวกรรมซ่อมบ ำรุง
โรงไฟฟ้ำพลงังำนทดแทน ดว้ยทุนจดทะเบยีน 20,000,000 บำท 

- 16 ตุลำคม ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั มมีตใิห ้ASCE เขำ้ลงทุนใน PSPR ซึง่มวีตัถุประสงค์เพื่อกำรประกอบ
ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ โดยเป็นกำรซื้อหุน้เดมิจำกกลุ่มทรงเมตตำ เพื่อปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้
ของกลุ่มทรงเมตตำ ใหธุ้รกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำมำรวมอยู่ภำยใต ้ASCE ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบยีนใน PSPR  

2563 - 21 สงิหำคม ASCE ได้เขำ้ซื้อหุ้นสำมญัทัง้หมด ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของบรษิัทผูด้ ำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำชีว
มวลจ ำนวน 3 บรษิทั คอื AAE ABE และ SBM 

- มีนำคม ASCE จดทะเบียนจัดตัง้บรษิัทย่อยโดยอ้อม 5 บริษัท ประกอบด้วย PRE, REC, REN, RENE และ 
RESM เพื่อรองรบักำรขำยธุรกจิ นอกจำกนี้บรษิทัย่อยโดยอ้อมดงักล่ำวยงัไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัย่อยจ ำนวน 
157 บรษิทัเพื่อรองรบัโครงกำรในอนำคต 

• บริษทั แอด๊วานซ์ คลีน เพาเวอร ์จ ากดั (“ACP”) 

ปี เหตุการณ์ 
2551 - 7 สงิหำคม กลุ่มทรงเมตตำจดทะเบยีนจดัตัง้ ACP  โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ  
2552 - ในช่วงไตรมำสที่ 3 ACP ไดล้งนำมในสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) กบั กฟภ. ทัง้สิ้น 10 สญัญำ มกี ำหนด SCOD 

ในช่วงปี 2554 – ปี 2556 โดยที่ กฟภ. ตกลงรบัซื้อไฟฟ้ำที่ปรมิำณไฟฟ้ำสูงสุด 8 เมกะวตัต์ ณ ระดบัแรงดนั 22 
กโิลโวลท ์มรีะยะเวลำสญัญำ 5 ปี และต่อเนื่องครัง้ละ 5 ปี โดยอตัโนมตั ิ 

2555 - 24 เมษำยน โครงกำรโรงไฟฟ้ำบำ้นบงึ (ACP1) เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD)  
2556 - 4 มถิุนำยน โครงกำรโรงไฟฟ้ำโพนทอง (ACP2) เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD) 
2557 - 30 ธนัวำคม กฟภ. แจ้งยกเลิกสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) จ ำนวน 6 สญัญำ โดยให้มผีลตัง้แต่วนัที่ 1 ธนัวำคม 

2557  
2558 - 6 กุมภำพนัธ ์ACP ด ำเนินกำรยื่นอุทธรณ์กำรยกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ต่อ กฟภ. ทัง้สิน้ 4 สญัญำ  
2559 - 25 กุมภำพันธ์ กฟภ. คืนสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำบ่อพลอย (ACP3) เนื่องจำก 

กฟภ. พจิำรณำแลว้เหน็ว่ำสำเหตุที ่ACP3 ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไฟฟ้ำไดต้ำมก ำหนด SCOD เป็นเหตุสุดวสิยัจรงิ  
- 7 กรกฎำคม กฟภ. แจง้ผลกำรอุทธรณ์กำรยกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำคลองขลุง 

(ACP4) ว่ำควำมล่ำช้ำเกดิจำกเหตุสุดวสิยัจรงิ หำกแต่ กฟภ. ไม่สำมำรถคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ได้ทนัท ี
เนื่องจำกขอ้ขดัข้องเกี่ยวกบัระบบสำยส่ง (Grid Capacity) ของ กฟผ. ที่ยงัไม่สำมำรถรองรบักำรจ่ำยไฟฟ้ำของ
โรงไฟฟ้ำได ้ 

- กนัยำยน ACP ลงนำมในข้อตกลงแก้ไขเพิม่เติมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) โดยเปลี่ยนจำกระบบ Adder เป็น 
Feed-in Tariff (“FiT”) ส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำบ้ำนบงึ โครงกำรโรงไฟฟ้ำโพนทอง และโครงกำรโรงไฟฟ้ำบ่อ
พลอย โดยมผีลยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที ่11 มนีำคม 2559 

2560 - 14 มนีำคม ACP เสนอขอ้พิพำทต่ออนุญำโตตุลำกำรเพื่อขอให้ กฟภ. คนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) จ ำนวน
ทัง้สิ้น 3 สญัญำ ได้แก่ โครงกำรโรงไฟฟ้ำสองพี่น้อง โครงกำรโรงไฟฟ้ำบำงเลน และโครงกำรโรงไฟฟ้ำขำณุวร
ลกัษบุร ี



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่7 

ปี เหตุการณ์ 
- 1 สงิหำคม กฟภ. แจ้งว่ำ กฟผ. ไดท้ ำกำรส ำรอง Grid Capacity ใหก้บัโครงกำรโรงไฟฟ้ำคลองขลุง (ACP4) แล้ว

ในปี 2563 
- 16 สงิหำคม โครงกำรโรงไฟฟ้ำบ่อพลอย (ACP3) เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD) 

2562 - 21 มถิุนำยน อนุญำโตตุลำกำรไดม้คี ำวนิิจฉยัชีข้ำด ให ้กฟภ. คนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ในรปูแบบ Feed-in 
Tariff (“FiT”) และขยำยก ำหนดวนั SCOD ส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำสองพี่น้อง และโครงกำรโรงไฟฟ้ำขำณุวร
ลกัษบุร ีใหก้บั ACP ซึ่งปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงกำรประชุมร่วมกบั กฟภ. เกี่ยวกบัรำยละเอยีดของกำรปฏบิตัติำมค ำชี้
ขำด 

- 19 กรกฎำคม อนุญำโตตุลำกำรไดม้คี ำวนิิจฉยัชีข้ำดให ้กฟภ. คนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ในรูปแบบ Feed-in 
Tariff (“FiT”) และขยำยก ำหนดวนั SCOD ส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำบำงเลน ใหก้บั ACP ซึ่งปัจจุบนัอยู่ระหว่ำง
กำรประชุมร่วมกบั กฟภ. เกีย่วกบัรำยละเอยีดของกำรปฏบิตัติำมค ำชีข้ำด 

- 7 สงิหำคม กฟภ. ส่งหนังสอืแจ้ง ACP ยนืยนัร่ำงสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำโครงกำรโรงไฟฟ้ำคลองขลุง (ACP4) ที่จะ
คนืใหแ้ก่ ACP ว่ำเป็นสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำในรปูแบบ Feed-in Tariff (“FiT”) ปี 2558 มรีำยละเอยีดตำมร่ำงสญัญำ
ที ่กฟภ. และ ACP เหน็ชอบร่วมกนั 

2563 - 6 ตุลำคม กฟภ. ได้คนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) โครงกำรโรงไฟฟ้ำคลองขงุ (ACP4) ในรปูแบบ Feed-in Tariff 
(“FiT”) ใหแ้ก่ ACP 

 
 
• บริษัท อัลไลแอนซ ์คลนี เพาเวอร ์จ ากดั (“ALCP”) 

ปี เหตุการณ์ 
2551 - 8 สงิหำคม กลุ่มทรงเมตตำจดทะเบยีนจดัตัง้ ALCP โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ

และไอน ้ำ  
2552 - ในเดอืนกรกฏำคม ALCP ไดล้งนำมในสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) กบั กฟภ. ทัง้สิน้ 10 สญัญำ มกี ำหนด SCOD 

ในช่วงปี 2554 – ปี 2558 โดยที่ กฟภ. ตกลงรบัซื้อไฟฟ้ำที่ปรมิำณไฟฟ้ำสูงสุด 8 เมกะวตัต์ ณ ระดบัแรงดนั 22 
กโิลโวลท ์มรีะยะเวลำสญัญำ 5 ปี และต่อเนื่องครัง้ละ 5 ปี โดยอตัโนมตั ิ 

2556 - 24 ตุลำคม ALCP ได้ลงนำมในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) กับ กฟภ. ส ำหรบักำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
หมุนเวยีน โดยที่ กฟภ. ตกลงรบัซื้อไฟฟ้ำที่ปรมิำณไฟฟ้ำสูงสุด 4.5 เมกะวตัต์ ณ ระดบัแรงดนั 22 กโิลโวลท์ มี
ระยะเวลำสญัญำ 5 ปี และต่อเนื่องครัง้ละ 5 ปี โดยอัตโนมตัิ โดยมีจุดรบัซื้อไฟฟ้ำที่ต ำบลโนนท่อน จังหวดั
ขอนแก่น  

- 26 ธนัวำคม โครงกำรโรงไฟฟ้ำศรเีชยีงใหม่ (ALCP1) เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD) 
2557 - 30 ธนัวำคม กฟภ. แจง้ยกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำจ ำนวน 7 สญัญำ โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวำคม 2557 
2558 - 6 กุมภำพนัธ ์ALCP ด ำเนินกำรยื่นอุทธรณ์กำรยกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ต่อ กฟภ. ทัง้สิน้ 1 สญัญำ 

- 14 กรกฎำคม ALCP ลงนำมในขอ้ตกลงแก้ไขเพิม่เติมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) โดยเปลี่ยนจำกระบบ Adder 
เป็น Feed-in Tariff (“FiT”) ส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำศรสีะเกษ 

- 14 สงิหำคม โครงกำรโรงไฟฟ้ำสรินิธร (ALCP) เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD)  
2559 - 6 กนัยำยน ALCP ลงนำมในขอ้ตกลงแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) โดยเปลีย่นจำกระบบ Adder เป็น 

Feed-in Tariff (“FiT”) ส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำศรเีชยีงใหม่ และโครงกำรโรงไฟฟ้ำสรินิธร โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่
11 มนีำคม 2559 

- 29 พฤศจกิำยน โครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะชุมชน (ALCP3) เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD) 
2560 - 27 มนีำคม กฟภ. แจง้กำรยกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำศรสีะเกษ มผีลตัง้แต่วนัที่ 1 

มกรำคม 2560 
- 14 มนีำคม ALCP เสนอขอ้พพิำทต่ออนุญำโตตุลำกำรเพื่อขอให ้กฟภ. คนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ส ำหรบั

โครงกำรโรงไฟฟ้ำบำ้นบงึ 2  
- 5 พฤษภำคม ALCP ด ำเนินกำรยื่นโต้แยง้กำรยกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำศรสีะ

เกษโดย กฟภ. ต่อ กกพ.  



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่8 

ปี เหตุการณ์ 
2561 - 22 มนีำคม ALCP ยื่นฟ้อง กกพ. และ กฟภ. ต่อศำลปกครองกลำง เพื่อขอให้มคี ำพพิำกษำหรอืค ำสัง่ให ้กฟภ. 

ยกเลกิกำรบอกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ส ำหรบัโครงกำรศรสีะเกษ และให ้กฟภ. คนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ
ฉบบัดงักล่ำว พรอ้มขยำยก ำหนดวนั SCOD ใหแ้ก่ ALCP  

2562 - 17 พฤษภำคม ALCP ได้ลงนำมในสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) กบั กฟภ. ส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะ MSW 
กระบี ่ปรมิำณรบัซื้อไฟฟ้ำสงูสุด 4.4 เมกะวตัต์ มรีะยะเวลำของสญัญำ 20 ปี แต่ไม่เกนิวนัที ่31 ธนัวำคม 2582 

- 3 เมษำยน ALCP ส่งหนังสอืถึง กฟภ. เพื่อขอเจรจำเกี่ยวกบัขอ้พพิำทในคดีที่ ALCP ยื่นฟ้อง กกพ. และ กฟภ. 
ต่อศำลปกครองกลำง เพื่อขอใหม้คี ำพพิำกษำหรอืค ำสัง่ให ้กฟภ. ยกเลกิกำรบอกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) 
ส ำหรบัโครงกำรศรสีะเกษ และให้ กฟภ. คนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำฉบบัดงักล่ำว พร้อมขยำยก ำหนดวนั SCOD 
ให้แก่ ALCP ซึ่ง กฟภ. ก็ได้มีหนังสือตอบกลับแจ้งเงื่อนไขและหลักเกณฑ์กำรเจรจำ ปัจจุบัน อยู่ในขัน้ตอน
กระบวนกำรเจรจำระหว่ำง ALCP กบั กฟภ. 

- 19 กรกฎำคม อนุญำโตตุลำกำรไดม้คี ำวนิิจฉยัชีข้ำดให ้กฟภ. คนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ในรูปแบบ Feed-in 
Tariff (“FiT”) และขยำยก ำหนดวัน SCOD ส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำบ้ำนบึง 2 ให้กับ ALCP ซึ่งปัจจุบันอยู่
ระหว่ำงกำรประชุมร่วมกบั กฟภ. เกีย่วกบัรำยละเอยีดของกำรปฏบิตัติำมค ำชีข้ำด 

2563 - 28 ธนัวำคม โครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะ MSW กระบี ่(ALCP6) เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD) 

  



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่9 

• บริษทั แอด๊วานซ์ อะโกร เพาเวอร ์แพลนท์ จ ากดั (“AAPP”) 

ปี เหตุการณ์ 
2549 - 1 กรกฎำคม กลุ่มทรงเมตตำจดทะเบยีนจดัตัง้ AAPP (เดมิชื่อ บรษิทั ศรตีะวนับูรพำ จ ำกดั)  
2551 - 26 มถิุนำยน AAPP เปลี่ยนชื่อจำกเดมิ คอื บรษิทั ศรตีะวนับูรพำ จ ำกดั เป็นบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์

แพลนท ์จ ำกดั 
2552 - ในเดอืนกรกฏำคม AAPP ได้ลงนำมในสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) กบั กฟภ. ทัง้สิ้น 7 สญัญำ มกี ำหนด SCOD 

ในช่วงปี 2555 – ปี 2556 โดยที่ กฟภ. ตกลงรบัซื้อไฟฟ้ำที่ปรมิำณไฟฟ้ำสูงสุด 8 เมกะวตัต์ ณ ระดบัแรงดนั 22 
กโิลโวลท ์มรีะยะเวลำสญัญำ 5 ปี และต่อเนื่องครัง้ละ 5 ปี โดยอตัโนมตั ิ 

2555 - 30 ตุลำคม โครงกำรโรงไฟฟ้ำตำนี (AAPP1) เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD)  
2556 - 16 มกรำคม โครงกำรโรงไฟฟ้ำโชคชยั (AAPP2) เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD)  
2557 - 30 ธนัวำคม กฟภ. แจง้ยกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำจ ำนวน 5 สญัญำ โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวำคม 2557 
2558 - 6 กุมภำพนัธ ์AAPP ด ำเนินกำรยื่นอุทธรณ์กำรยกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ต่อ กฟภ. ทัง้สิน้ 1 สญัญำ 
2559 - 6 กนัยำยน AAPP ลงนำมในขอ้ตกลงแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) โดยเปลีย่นจำกระบบ Adder เป็น 

Feed-in Tariff (“FiT”) ส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำตำนี และโครงกำรโรงไฟฟ้ำโชคชัย โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 11 
มนีำคม 2559 

2560 - 14 มนีำคม AAPP เสนอขอ้พพิำทต่ออนุญำโตตุลำกำรเพื่อขอให ้กฟภ. คนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ส ำหรบั
โครงกำรโรงไฟฟ้ำโชคชยั 2  

2562 - 21 มถิุนำยน อนุญำโตตุลำกำรไดม้คี ำวนิิจฉยัชีข้ำด ให ้กฟภ. คนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ในรปูแบบ Feed-in 
Tariff (“FiT”) และขยำยก ำหนดวัน SCOD ส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำโชคชัย 2 ให้กับ AAPP ซึ่งปัจจุบันอยู่
ระหว่ำงกำรประชุมร่วมกบั กฟภ. เกีย่วกบัรำยละเอยีดของกำรปฏบิตัติำมค ำชีข้ำด 

• บริษทั แอด๊วานซ์ เอเชีย เพาเวอร ์แพลนท์ จ ากดั (“AAP”) 

ปี เหตุการณ์ 
2549 - 27 มถิุนำยน กลุ่มทรงเมตตำจดทะเบยีนจดัตัง้ AAP (เดมิชื่อ บรษิทั ศรฟ้ีำประทำน จ ำกดั)  
2551 - 26 มถิุนำยน AAP เปลี่ยนชื่อจำกเดมิ คอื บรษิทั ศรฟ้ีำประทำน จ ำกดั เป็นบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร ์แพ

ลนท ์จ ำกดั 
2552 - 28 กรกฏำคม AAP ไดล้งนำมในสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) กบั กฟภ. ทัง้สิน้ 8 สญัญำ มกี ำหนด SCOD ในช่วง

ปี 2555 – ปี 2556 โดยที่ กฟภ. ตกลงรบัซื้อไฟฟ้ำที่ปรมิำณไฟฟ้ำสูงสุด 8 เมกะวตัต์ ณ ระดบัแรงดนั 22 กิโล
โวลท ์มรีะยะเวลำสญัญำ 5 ปี และต่อเนื่องครัง้ละ 5 ปี โดยอตัโนมตั ิ 

2555 - 2 พฤษภำคม โครงกำรโรงไฟฟ้ำน ้ำพอง (AAP1) เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD)  
2559 - 6 กนัยำยน AAP ลงนำมในขอ้ตกลงแก้ไขเพิม่เตมิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) โดยเปลี่ยนจำกระบบ Adder เป็น 

Feed-in Tariff (“FiT”) ส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำน ้ำพอง โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่11 มนีำคม 2559 
2563 - 11 ธนัวำคม โครงกำรหลุมฝังกลบขยะเริม่ประกอบกจิกำร 

• บริษทั แอด๊วานซ์ ไบโอ เอเชีย จ ากดั (“ABA”) 

ปี เหตุการณ์ 
2549 - 27 มถิุนำยน กลุ่มทรงเมตตำจดทะเบยีนจดัตัง้ ABA (เดมิชื่อ บรษิทั ศรอีุดรรุ่งเรอืง จ ำกดั)  
2551 - 30 มถิุนำยน ABA เปลีย่นชื่อจำกเดมิ คอื บรษิทั ศรอีุดรรุ่งเรอืง จ ำกดั เป็นบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชยี จ ำกดั 
2552 - 16 กรกฏำคม ABA ได้ลงนำมในสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) กบั กฟภ. ทัง้สิ้น 7 สญัญำ มกี ำหนด SCOD ในปี 

2556 โดยที่ กฟภ. ตกลงรบัซื้อไฟฟ้ำที่ปริมำณไฟฟ้ำสูงสุด 8 เมกะวัตต์ ณ ระดับแรงดัน 22 กิโลโวลท์ มี
ระยะเวลำสญัญำ 5 ปี และต่อเนื่องครัง้ละ 5 ปี โดยอตัโนมตั ิ 

2556 - 23 ธนัวำคม กลุ่มบุคคลในเขตจงัหวดัล ำปำง (“ผูฟ้้องคด”ี) ยื่นฟ้อง ABA ต่อศำลปกครองเชยีงใหม่ ขอใหศ้ำลเพกิ
ถอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตไฟฟ้ำ (ร.ง.4) ของโครงกำร ABA1 โดยระบุว่ำขัน้ตอนกำรอนุมตัิ
ใบอนุญำตดงักล่ำวของโครงกำร ABA1 ไม่ชอบดว้ยกฎหมำย 

2557 - 9 กรกฎำคม โครงกำรโรงไฟฟ้ำเถนิ (ABA1) เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD)  



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่10 

ปี เหตุการณ์ 
2559 - 30 มนีำคม ศำลปกครองเชียงใหม่มคี ำพพิำกษำควำมสรุปว่ำ กำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนผลิต

ไฟฟ้ำ (ร.ง.4) ใหแ้ก่ ABA ชอบดว้ยกฎหมำยแลว้ จงึพพิำกษำยกฟ้อง 
- 29 เมษำยน กลุ่มบุคคลในเขตจงัหวดัล ำปำง (“ผู้ฟ้องคดี”) ได้ยื่นอุทธรณ์คดัค้ำนค ำพิพำกษำของศำลปกครอง

เชยีงใหม่ต่อศำลปกครองสงูสุด ซึง่ ABA ยื่นค ำแกอุ้ทธรณ์ของผูฟ้้องคดเีรยีบรอ้ยแลว้ 
- 6 กนัยำยน ABA ลงนำมในขอ้ตกลงแก้ไขเพิม่เตมิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) โดยเปลี่ยนจำกระบบ Adder เป็น 

Feed-in Tariff (“FiT”) ส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำเถนิ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่11 มนีำคม 2559 

• บริษทั แอด๊วานซ์ ฟารม์ ทรี จ ากดั (“AFT”) 

ปี เหตุการณ์ 
2549 - 30 มถิุนำยน กลุ่มทรงเมตตำจดทะเบยีนจดัตัง้ AFT (เดมิชื่อ บรษิทั ศรดีอกคนู จ ำกดั)  
2551 - 30 มถิุนำยน AFT เปลีย่นชื่อจำกเดมิ คอื บรษิทั ศรดีอกคนู จ ำกดั เป็นบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ฟำรม์ ทร ีจ ำกดั 
2552 - 12 มิถุนำยน AFT ได้ลงนำมในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) กับ กฟภ. ทัง้สิ้น 10 สัญญำ มีก ำหนด SCOD 

ทัง้หมดในปี 2556 โดยที่ กฟภ. ตกลงรบัซื้อไฟฟ้ำที่ปรมิำณไฟฟ้ำสูงสุด 8 เมกะวตัต์ ณ ระดบัแรงดัน 22 กิโล
โวลท ์มรีะยะเวลำสญัญำ 5 ปี และต่อเนื่องครัง้ละ 5 ปี โดยอตัโนมตั ิ 

2557 - 30 ธนัวำคม กฟภ. แจง้ยกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำจ ำนวน 10 สญัญำ โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวำคม 2557 
2558 - 6 กุมภำพนัธ ์AFT ด ำเนินกำรยื่นอุทธรณ์กำรยกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ต่อ กฟภ. ทัง้สิน้ 1 สญัญำ 
2560 - 14 มนีำคม AFT เสนอข้อพพิำทต่ออนุญำโตตุลำกำรเพื่อขอให้ กฟภ. คนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ส ำหรบั

โครงกำรโรงไฟฟ้ำเสนำงคนิคม 
2562 - 21 มถิุนำยน อนุญำโตตุลำกำรไดม้คี ำวนิิจฉยัชีข้ำด ให ้กฟภ. คนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ในรปูแบบ Feed-in 

Tariff (“FiT”) และขยำยก ำหนดวนั SCOD ส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำเสนำงนิคม ให้กับ AFT ซึ่งปัจจุบันอยู่
ระหว่ำงกำรประชุมร่วมกบั กฟภ. เกีย่วกบัรำยละเอยีดของกำรปฏบิตัติำมค ำชีข้ำด 

• บริษทั ไบโอ เพาเวอร ์แพลนท์ จ ากดั (“BPP”) 

ปี เหตุการณ์ 
2549 - 1 กรกฎำคม กลุ่มทรงเมตตำจดทะเบยีนจดัตัง้ BPP (เดมิชื่อ บรษิทั ศรสีองแคว จ ำกดั)  
2552 - 16 กรกฏำคม BPP ไดล้งนำมในสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) กบั กฟภ. ทัง้สิน้ 8 สญัญำ มกี ำหนด SCOD ทัง้หมด

ในปี 2556 โดยที่ กฟภ. ตกลงรบัซื้อไฟฟ้ำที่ปรมิำณไฟฟ้ำสูงสุด 8 เมกะวตัต์ ณ ระดบัแรงดนั 22 กิโลโวลท์ มี
ระยะเวลำสญัญำ 5 ปี และต่อเนื่องครัง้ละ 5 ปี โดยอตัโนมตั ิ 

- 14 ตุลำคม BPP เปลีย่นชื่อจำกเดมิ คอื บรษิทั ศรสีองแคว จ ำกดั เป็นบรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั 
2557 - 30 ธนัวำคม กฟภ. แจง้ยกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำจ ำนวน 8 สญัญำ โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวำคม 2557 
2558 - 6 กุมภำพนัธ ์BPP ด ำเนินกำรยื่นอุทธรณ์กำรยกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ต่อ กฟภ. ทัง้สิน้ 1 สญัญำ 
2560 - 14 มนีำคม BPP เสนอข้อพพิำทต่ออนุญำโตตุลำกำรเพื่อขอให้ กฟภ. คนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ส ำหรบั

โครงกำรโรงไฟฟ้ำโคกกระเทยีม 
- 14 ธันวำคม กกพ. ประกำศรำยชื่อผู้ได้รบัคดัเลือกโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนในแบบ SPP 

Hybrid Firm โดย BPP ได้รบัคดัเลือก 2 โครงกำร (โครงกำรนำบอน 2 และโครงกำรคลองขลุง) ปรมิำณไฟฟ้ำ
เสนอขำยรวม 34.81 เมกะวตัต์ และ BPP จะต้องลงนำมในสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ของทัง้ 2 โครงกำร กบั 
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติ (“กฟผ.”) ภำยในวนัที ่13 ธนัวำคม 2562 

2562 - 19 กรกฎำคม อนุญำโตตุลำกำรได้มคี ำวนิิจฉัยชีข้ำด ให ้กฟภ. คนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ในรปูแบบ Feed-
in Tariff (“FiT”) และขยำยก ำหนดวนั SCOD ส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำโคกกระเทยีม ใหก้บั BPP ซึ่งปัจจุบนัอยู่
ระหว่ำงกำรประชุมร่วมกบั กฟภ. เกีย่วกบัรำยละเอยีดของกำรปฏบิตัติำมค ำชีข้ำด 

- 25 กันยำยน BPP ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (“กกพ.”) เพื่อขอขยำยก ำหนดวนัลงนำม
สญัญำและขอขยำยก ำหนดวนั SCOD ของสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำโครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีนในแบบ 
SPP Hybrid Firm โครงกำรนำบอน 2 และโครงกำรคลองขลุง 

- 20 พฤศจกิำยน BPP ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมกำรก ำกบักจิกำรพลงังำน (“กกพ.”) และกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติ (“กฟผ.”) 
เพื่อขอขยำยก ำหนดวนัลงนำมสญัญำและขอขยำยก ำหนดวนั SCOD ของสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำโครงกำรผลติไฟฟ้ำ



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่11 

ปี เหตุการณ์ 
จำกพลงังำนหมุนเวยีนในแบบ SPP Hybrid Firm โครงกำรนำบอน 2 และโครงกำรคลองขลุง ปัจจุบนัอยู่ระหว่ำง
กำรพจิำรณำของ กกพ.  

• บริษทั เอซีอี โซลาร ์จ ากดั (“ACE SOLAR”) 

ปี เหตุการณ์ 
2549 - 1 กรกฎำคม กลุ่มทรงเมตตำจดทะเบยีนจดัตัง้ ACE SOLAR  
2552 - 30 กรกฎำคม ACE SOLAR ได้ลงนำมในสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) กับ กฟภ. ทัง้สิ้น 10 สญัญำ มีก ำหนด 

SCOD ในปี 2556 โดยที่ กฟภ. ตกลงรบัซื้อไฟฟ้ำที่ปรมิำณไฟฟ้ำสูงสุด 8 เมกะวตัต์ ณ ระดบัแรงดนั 22 กิโล
โวลท ์มรีะยะเวลำสญัญำ 5 ปี และต่อเนื่องครัง้ละ 5 ปี โดยอตัโนมตั ิ 

2557 - 30 ธนัวำคม กฟภ. แจง้ยกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำทุกสญัญำ โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวำคม 2557 
2560 - 14 ธันวำคม กกพ. ประกำศรำยชื่อผู้ได้รบัคดัเลือกโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนในแบบ SPP 

Hybrid Firm โดย ACE SOLAR ได้รบัคดัเลือก 2 โครงกำร (โครงกำรนำบอน 1 และโครงกำรระนอง) ปรมิำณ
ไฟฟ้ำเสนอขำยรวม 41.5 เมกะวตัต์ และ ACE SOLAR จะต้องลงนำมในสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) กบั กฟผ. 
ภำยในวนัที ่13 ธนัวำคม 2562 

2561 - 6 พฤศจกิำยน ACE SOLAR ด ำเนินกำรเปลี่ยนชื่อจำกเดมิ คอื บรษิทั ศรเีจ้ำพระยำ จ ำกดั เป็น บรษิทั เอซอี ีโซ
ลำร ์จ ำกดั 

- 20 พฤศจกิำยน โครงกำร Solar Rooftop 1 (“ACE SOLAR 3”) เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD) 
2562 - 22 กุมภำพนัธ ์โครงกำร Solar Rooftop 2 (“ACE SOLAR 4”) เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD) 

- 28 กนัยำยน โครงกำร Solar Rooftop 1 (“ACE SOLAR 3”) ส่วนต่อขยำย เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD) 
- 22 สงิหำคม - 25 กนัยำยน ACE SOLAR ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมกำรก ำกบักจิกำรพลงังำน (“กกพ.”) เพื่อขอขยำย

ก ำหนดวนัลงนำมสญัญำและขอขยำยก ำหนดวนั SCOD ของสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำโครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำน
หมุนเวยีนในแบบ SPP Hybrid Firm โครงกำรระนอง และโครงกำรนำบอน 1 ตำมล ำดบั 

- 20 พฤศจกิำยน ACE SOLAR ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมกำรก ำกบักจิกำรพลงังำน (“กกพ.”) และกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติ 
(“กฟผ.”) เพื่อขอขยำยก ำหนดวนัลงนำมสญัญำและขอขยำยก ำหนดวนั SCOD ของสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำโครงกำร
ผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีนในแบบ SPP Hybrid Firm โครงกำรนำบอน 1 และโครงกำรระนอง ปัจจุบนัอยู่
ระหว่ำงกำรพจิำรณำของ กกพ. 

2563 - 22 พฤษภำคม โครงกำร Solar Rooftop 3 (“ACE SOLAR 3”) เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD) 

• บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน วอเตอร ์จ ากดั (“ACW”) (ช่ือเดิม บริษทั ปราสาทพรรุ่งเรือง จ ากดั (“PSPR”)) 

ปี เหตุการณ์ 
2549 - 3 กรกฎำคม กลุ่มทรงเมตตำจดทะเบยีนจดัตัง้ PSPR  
2552 - เดือน กรกฎำคม PSPR ได้ลงนำมในสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) กบั กฟภ. ทัง้สิ้น 6 สญัญำ มกี ำหนด SCOD 

ในช่วงปี 2555 - ปี 2556 โดยที่ กฟภ. ตกลงรบัซื้อไฟฟ้ำที่ปรมิำณไฟฟ้ำสูงสุด 8 เมกะวตัต์ ณ ระดบัแรงดนั 22 
กโิลโวลท ์มรีะยะเวลำสญัญำ 5 ปี และต่อเนื่องครัง้ละ 5 ปี โดยอตัโนมตั ิ 

2557 - 30 ธนัวำคม กฟภ. แจง้ยกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำจ ำนวน 6 สญัญำ โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวำคม 2557 
2558 - 6 กุมภำพนัธ ์PSPR ด ำเนินกำรยื่นอุทธรณ์กำรยกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ต่อ กฟภ. ทัง้สิน้ 1 สญัญำ 
2560 - 14 มนีำคม PSPR เสนอข้อพพิำทต่ออนุญำโตตุลำกำรเพื่อขอให้ กฟภ. คนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) เลขที ่

VSPP-PEA-169/2552 ส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำนำด ี
2562 - 19 กรกฎำคม อนุญำโตตุลำกำรได้มคี ำวนิิจฉัยชีข้ำด ให ้กฟภ. คนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA)  ในรปูแบบ Feed-

in Tariff (“FiT”) และขยำยก ำหนดวนั SCOD ส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำนำด ีใหก้บั PSPR ซึง่ปัจจุบนัอยู่ระหว่ำง
กำรประชุมร่วมกบั กฟภ. เกีย่วกบัรำยละเอยีดของกำรปฏบิตัติำมค ำชีข้ำด 

2563 - 2 พฤศจิกำยน PSPR เปลี่ยนชื่อจำกเดิม คอื บรษิัท ปรำสำทพรรุ่งเรอืง จ ำกดั เป็นบรษิัท แอ๊บโซลูท คลนี วอ
เตอร ์จ ำกดั จ ำกดั (“ACW”) 

 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่12 

• บริษทั แอด๊วานซ์ อะโกร เอเชีย จ ากดั (“AAA”) 

ปี เหตุการณ์ 
2552 - 12 ธนัวำคม กลุ่มทรงเมตตำจดทะเบยีนจดัตัง้ AAA  
2557 - 4 กรกฎำคม AAA ได้ลงนำมในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) กับ กฟผ. โดยที่ กฟผ. ตกลงรบัซื้อไฟฟ้ำจำก

โรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำตทิีป่รมิำณไฟฟ้ำสงูสุด 90.0 เมกะวตัต์ ณ ระดบัแรงดนั 115.0 กโิลโวลท ์มรีะยะเวลำสญัญำ 
25 ปี นับตัง้แต่วนัเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD)  

2558 - 14 ธนัวำคม กลุ่มบุคคลในต ำบลเกำะขนุน  (“ผูฟ้้องคด”ี) ยื่นฟ้อง AAA ต่อศำลปกครองระยอง ขอใหศ้ำลเพกิถอน
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนผลติไฟฟ้ำ (ร.ง.4) และขอให้เพกิถอนใบรบัแจ้งก่อสรำ้งอำคำร (39 ทว)ิ ของ
โครงกำร AAA1 โดยระบุว่ำขัน้ตอนกำรอนุมตัใิบอนุญำตดงักล่ำวของโครงกำร AAA1 ไม่ชอบดว้ยกฎหมำย อกีทัง้ 
ผูฟ้้องคด ียงัได้ยื่นขอใหศ้ำลมคี ำสัง่ทุเลำกำรบงัคบัตำมใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนผลติไฟฟ้ำ (ร.ง.4) และ
ใบรบัแจ้งก่อสรำ้งอำคำร (39 ทว)ิ รวมทัง้ระงบักำรก่อสรำ้งและกำรด ำเนินกำรใด ๆ ตำมใบอนุญำตดงักล่ำวของ 
AAA1 (“ค ำขอทุเลำฯ”) 

2559 - 31 มนีำคม ศำลปกครองระยองไต่สวนแลว้เหน็ว่ำกรณียงัไม่ปรำกฏในชัน้นี้ว่ำกำรออกใบอนุญำตประกอบกจิกำร
โรงงำนผลติไฟฟ้ำ (ร.ง.4) และใบรบัแจง้ก่อสรำ้งอำคำร (39 ทว)ิ ไม่ชอบดว้ยกฎหมำย จงึมคี ำสัง่ยกค ำขอทุเลำฯ  

2560 - 10 กุมภำพนัธ ์โครงกำรโรงไฟฟ้ำ SPP เกำะขนุน (AAA1) เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD)  
2562 - 6 ธนัวำคม ศำลปกครองระยองแจง้ค ำสัง่ว่ำก ำหนดใหว้นัที ่2 มกรำคม 2563 เป็นวนัสิน้สุดกำรแสวงหำขอ้เทจ็จรงิ 

ปัจจุบนัคดนีี้อยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำของศำลปกครองระยอง 

• บริษทั เพาเวอรซ์พัพลาย แอนด ์เมนเทแนนซ์ เซอรวิ์ส จ ากดั (“PSMS”) 

ปี เหตุการณ์ 
2561 - 3 พฤษภำคม ACE ด ำเนินกำรให้ ASCE จดทะเบียนจดัตัง้ PSMS โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจด้ำน

วศิวกรรมซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำพลงังำนทดแทน  

• บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เอน็เนอร์จี้ จ ากดั (“AAE”) (ช่ือเดิม บริษัท ยูดบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั 
(“UKB”)) 

ปี เหตุการณ์ 
2563 - 21 สงิหำคม ASCE ได้เขำ้ซื้อหุน้สำมญัทัง้หมดของ UKB ส่งผลให ้ASCE ถอืหุน้คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของ

ทุนจดทะเบียนช ำระแล้วของ UKB โดย UKB มีขนำดก ำลงักำรผลิตติดตัง้ 9.9 เมกะวตัต์ และมีสญัญำซื้อขำย
ไฟฟ้ำ (PPA) กบั กฟภ. 8 เมกะวตัต์ และเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD) เมื่อวนัที ่11 ตุลำคม 2554  

- 4 พฤศจกิำยน UKB ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงชื่อบรษิทัจำกเดมิ บรษิทั ยูดบับลวิซ ีโกเมน ไบโอแมส 
จ ำกดั (“UKB”) เป็น บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (“AAE”) 

• บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอ็นเนอร์จี้ จ ากดั (“ABE”) (ช่ือเดิม บริษัท ยูดบับลิวซี อ าพนั ไบโอแมส จ ากดั 
(“UAB”)) 

ปี เหตุการณ์ 
 2563 - 21 สงิหำคม ASCE ได้เขำ้ซื้อหุน้สำมญัทัง้หมดของ UAB ส่งผลให ้ASCE ถอืหุน้คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของ

ทุนจดทะเบียนช ำระแล้วของ UAB โดย UAB มีขนำดก ำลงักำรผลิตติดตัง้ 9.5 เมกะวตัต์ และมีสญัญำซื้อขำย
ไฟฟ้ำ (PPA) กบั กฟภ. โดยที่ กฟภ. ตกลงรบัซื้อไฟฟ้ำทีป่รมิำณไฟฟ้ำสงูสุด 8 เมกะวตัต์ และเปิดด ำเนินกำรเชงิ
พำณิชย ์(COD) เมื่อวนัที ่6 กุมภำพนัธ ์2551 

- 6 พฤศจกิำยน UAB ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงชื่อบรษิทัจำกเดมิ บรษิทั ยูดบับลวิซ ีอ ำพนั ไบโอแมส 
จ ำกดั (“UAB”) เป็น บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (“ABE”) 

• บริษทั สตึก ไบโอแมส จ ากดั (“SBM”) 

ปี เหตุการณ์ 
2563 - 21 สงิหำคม ASCE ได้เข้ำซื้อหุ้นสำมญัทัง้หมดของ SBM ถอืหุน้คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่13 

ปี เหตุการณ์ 
ช ำระแล้วของ SBM โดย SBM มขีนำดก ำลงักำรผลติตดิตัง้ 7.5 เมกะวตัต์ และมสีญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) กบั 
กฟภ. โดยที ่กฟภ. ตกลงรบัซื้อไฟฟ้ำที่ปรมิำณไฟฟ้ำสงูสุด 6.5 เมกะวตัต์ และเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD) 
เมื่อวนัที ่24 มกรำคม 2549 

 

  



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่14 

โครงสร้างกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

บรษิทัฯ ถอืหุน้ใน ASCE ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยโดยตรงทีป่ระกอบธุรกจิหลกัโดยกำรถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding 
Company) ทีป่ระกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ และธุรกจิอื่นทีส่นับสนุนหรอืเกีย่วเนื่องกบัธุรกจิผลติและ
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำภำยในประเทศไทย ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ท ำใหบ้รษิทัฯ มสีดัส่วนกำรลงทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 
100 ในบรษิทัย่อยโดยออ้มทัง้ 19 บรษิทั ตำมรำยละเอยีดดงันี้ 

  



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่15 

ภาพรวมลกัษณะการประกอบธรุกิจของบริษทัย่อย  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อยจ ำนวนทัง้สิน้ 20 บรษิทั ดงันี้ 

1. บรษิทัย่อยโดยตรงทีป่ระกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) จ ำนวน 1 บรษิทั  

ช่ือบริษทั ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

(ล้านบาท) 
ASCE ประกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ (Holding Company) ทีป่ระกอบธุรกจิผลติ

และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ และธุรกจิอื่นที่สนับสนุนหรอืเกีย่วเนื่องภำยในประเทศ
ไทย 

9,000.0 
 

 

2. บรษิทัย่อยโดยออ้มทีป่ระกอบธุรกจิหลกัโดยกำรผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ จ ำนวน 18 บรษิทั 

ช่ือบริษทั ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

(ล้านบาท) 
ACP ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำจำกพลงังำนชวีมวล  1,690.3 
ALCP ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำจำกพลงังำนชวีมวล และขยะชุมชน 1,970.0 
AAPP ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำจำกพลงังำนชวีมวล  1,000.0 
AAP ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ ำจำกพลังงำนชีวมวล จ ำนวน 1 

โครงกำร ซึ่งเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ (COD) แล้ว ได้แก่ โครงกำร AAP1 รวม
ก ำลงักำรผลติตดิตัง้ 9.9 เมกะวตัต์ 

567.2 

ABA ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำจำกพลงังำนชวีมวล  690.5 
AFT ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำจำกพลงังำนชวีมวล  7.0 
BPP ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำจำกพลงังำนชวีมวล 175.0 

ACE SOLAR ประกอบธุรกิจผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำจำกพลงังำนชวีมวล และพลงังำน
แสงอำทติย ์

305.4 

PSPR ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำจำกพลงังำนชวีมวล  128.6 
AAA ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำจำกพลงังำนก๊ำซธรรมชำต ิ 1,500.0 
AAE ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำจำกพลงังำนชวีมวล 540.1 
ABE ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำจำกพลงังำนชวีมวล 159.4 
SBM ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำจำกพลงังำนชวีมวล 166.3 
PRE ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 20.3 
REC ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 25.4 
REN ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 18.0 
RENE ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 22.0 
RESM ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 25.1 

3. บรษิทัย่อยโดยออ้มทีป่ระกอบธุรกจิดำ้นวศิวกรรมซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 บรษิทั 

ช่ือบริษทั ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

(ล้านบาท) 
PSMS ประกอบธุรกิจด้ำนวศิวกรรมซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำพลงังำนทดแทน ซึ่ง PSMS จะ

ใหบ้รกิำรกำรซ่อมบ ำรุงแก่โครงกำรโรงไฟฟ้ำภำยในกลุ่มบรษิทัฯ เป็นหลกั 
30.0 

 เน่ืองจำกบรษิัทฯ ประกอบธุรกจิหลกัโดยกำรถอืหุน้ในบรษิัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกจิผลติ
และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ และธุรกจิอื่นทีส่นับสนุนหรอืเกี่ยวเน่ืองกบัธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ บรษิทัฯ 
จงึตอ้งมคีุณสมบตัติำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอ
ขำยหุน้ทีอ่อกใหม่ (ทจ. 39/2559) และประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ว่ำดว้ย



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่16 

กำรพิจำรณำขนำดของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับกำรอนุญำตให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น 
(Holding Company) เสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหม่ (สจ. 50/2561) โดยเมื่อพจิำรณำคุณสมบตัขิองบรษิทัฯ จะพบว่ำ บรษิทัฯ 
มคีุณสมบตัคิรบถว้นตำมหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งทุกประกำร โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

เกณฑก์ารเปรียบเทียบขนาดของบริษทัฯ 
ข้อก าหนดตามหลกัเกณฑท่ี์

เก่ียวข้อง 
คณุสมบติัของบริษทัฯ1 

ขนำดบรษิทัย่อยทีป่ระกอบธุรกจิหลกัเปรยีบเทยีบกบัขนำดบรษิทัฯ 
วธิกีำรค ำนวณ: (สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ – เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม
และบรษิทัอื่น) / สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 

รอ้ยละ 25.0 รอ้ยละ 100.0 

ขนำดบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิหลกัเปรยีบเทยีบกบัขนำดบรษิทัฯ 
วธิกีำรค ำนวณ: (สนิทรพัย์รวมของบรษิทัฯ – เงนิลงทุนในบรษิทัอื่น) 
/ สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 

รอ้ยละ 75.0 รอ้ยละ 100.0 

ขนำดบรษิทัอื่นเปรยีบเทยีบกบัขนำดบรษิทัฯ 
วธิกีำรค ำนวณ: เงนิลงทุนในบรษิทัอื่น / สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 

รอ้ยละ 25.0 รอ้ยละ 0.0 

 
1 ค ำนวณจำกงบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 

 
1.2 ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

กลุ่มทรงเมตตำซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญข่องบรษิทั มสีดัส่วนกำรถอืหุน้ในบรษิทัฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 รวม
รอ้ยละ 78.18 ของทุนจดทะเบยีน และเป็นกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ มกีำรประกอบธุรกจิอื่น เช่น ธุรกจิปลูกไม้
โตเรว็ ธุรกจิผลติภณัฑ์จำกไมป้ลูก รวมถงึกำรเป็นผูจ้ ำหน่ำยและส่งออกไมส้บั (“Woodchip”) รำยใหญ่รำยหนึ่งของโลก
นอกจำกนี้ ยงัมกีำรประกอบกจิกำรอื่นๆ นอกเหนือจำกธุรกจิกำรเกษตร เช่น ธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย์ และธุรกจิก่อสรำ้ง 
เป็นตน้ ส่งผลใหก้ำรท ำธุรกจิอื่นของกลุ่มทรงเมตตำ มคีวำมสมัพนัธ์ซึง่ช่วยส่งเสรมิกำรประกอบธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ 
เช่น กำรเสรมิสรำ้งควำมมัน่คงดำ้นเชื้อเพลงิจำกแหล่งวตัถุดบิชวีมวลจ ำนวนมำกทีเ่หลอืใชจ้ำกกระบวนกำรผลติ เป็น
ตน้ อย่ำงไรกต็ำม กลุ่มทรงเมตตำอำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบัธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ โดยสำมำรถแบ่งตำม
ประเภทธุรกจิ ไดด้งันี้ 

1.2.1 กลุ่มธรุกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการจดัหาเชื้อเพลิง 

กลุ่มทรงเมตตำ มอี ำนำจควบคุมในบรษิัทอื่นๆ ภำยนอกกลุ่มบรษิัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับกำร
จดัหำเชือ้เพลงิ ดงันี้ 

 ช่ือบริษทั  ประเภทธรุกิจ 
บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ จ ำกดั (“GWC”) ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำย ชิน้ไมส้บั ไมท้่อน และเปลอืกไม ้
บรษิทั ชยัโย ซพัพลำย เชน จ ำกดั (“SSC”) ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำย ชิน้ไมส้บั ไมท้่อน และเปลอืกไม ้
บรษิทั ศรบีำ้นไผ่ จ ำกดั (“SBP”) ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำย ชิน้ไมส้บั ไมท้่อน และเปลอืกไม ้
บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ เทรดดิง้ จ ำกดั (“GWT”) ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำย ชิน้ไมส้บั ไมท้่อน และเปลอืกไม ้
บรษิทั สยำม อะโกร อนิดสัตรี ้โปรดกัส ์เทรดดิง้ จ ำกดั (“SAIPT”) ธุรกจิซื้อมำ/ขำยไป ชิน้ไมส้บั ไมท้่อน และเปลอืกไม ้
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์อำเชีย่น จ ำกดั (“AAS”) ธุรกจิวจิยัและผลติกลำ้ไมแ้ละตน้กลำ้ทำงกำรเกษตร 

กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดท ำสญัญำซื้อขำยเชื้อเพลิง โดยที่ระบุวิธีกำรค ำนวณรำคำซื้อขำยที่มีหลกักำรชัดเจน 
สำมำรถเทยีบเคยีงรำคำตลำดได ้และมเีงื่อนไขของสญัญำตำมหลกักำรคำ้ทัว่ไป ทัง้นี้ เพื่อเป็นกำรรกัษำผลประโยชน์
สงูสุดของผูถ้อืหุน้ และเพื่อใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบปฎิบตัขิองกำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนัและกำรป้องกนัควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย ์
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1.2.2 กลุ่มธรุกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

กลุ่มทรงเมตตำ มอี ำนำจควบคุมในบรษิัทอื่นๆ ภำยนอกกลุ่มบรษิัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับกำร
พฒันำและก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำ ดงันี้ 

  ช่ือบริษทั  ประเภทธรุกิจ 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอน็เนอรย์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั (“AED”) ประกอบธุรกจิใหบ้รกิำรดำ้นวศิวกรรม บรกิำรปรบัปรุง ซ่อมแซม

และบ ำรุงรกัษำ อำคำรโรงงำนและเครื่องจกัร 
บรษิทั กู๊ดวลิล ์อนิโนเวชัน่ แอนด ์เอน็จเินียรร์ิง่ จ ำกดั (“GIE”) ประกอบธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง 
บรษิทั เออดี ีแฟบรเิคชัน่ จ ำกดั (“AEDF”) ประกอบธุรกจิผลติโครงสรำ้งโลหะ ส ำหรบังำนก่อสรำ้งหรอืงำน

อุตสำหกรรม ผลติเครือ่งจกัร อุปกรณ์และชิน้ส่วน 
Ascender Limited (“ASD”) ประกอบธุรกจิซือ้มำ/ขำยไป เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 

โดยบรษิัทข้ำงต้นมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพฒันำและก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ รวมทัง้จดัหำและซ่อมบ ำรุง
เครื่องจกัร ซึ่งทีผ่่ำนมำ กลุ่มบรษิทัฯ ไดท้ ำกำรว่ำงจำ้งกลุ่มบรษิทัขำ้งต้น ในกำรพฒันำและก่อสรำ้งโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
ชวีมวล และโครงกำรโรงไฟฟ้ำ MSW ของบรษิทัทุกโครงกำร ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึปัญหำควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ทีอ่ำจเกิดขึน้ จงึไดม้กีำรก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อป้องกนัปัญหำควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์   

1.2.3 กลุ่มธรุกิจท่ีประกอบธรุกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

กลุ่มทรงเมตตำ มอี ำนำจควบคุมในบรษิัทอื่นๆ ภำยนอกกลุ่มบรษิัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจผลติและจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำ แต่ยงัไม่ได้มีกำรด ำเนินธุรกิจ เนื่องจำกบรษิัทดงักล่ำวเคยมีสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) กับกำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมภิำค โดยมปีรมิำณพลงังำนไฟฟ้ำเสนอขำยสูงสุด 8.00 เมกะวตัต์ และคำดว่ำจะมกี ำลงัผลติตดิตัง้ 9.90 เมกะวตัต ์
แต่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคไดบ้อกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ไปแลว้ ตำมรำยละเอยีดดงันี้ 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั (“APP”) ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำนชวีมวล  

 เหตุทีม่ไิดม้กีำรรวม APP เขำ้มำรวมภำยใต้กลุ่มบรษิัทฯ ในกำรปรบัโครงสรำ้งก่อนกำรจดทะเบยีนในตลำด
หลกัทรพัยฯ์ เน่ืองจำกเดมิ APP อยู่ระหว่ำงกำรขอคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) จำก กฟภ. ต่อมำ ภำยหลงั APP ได้
รบัค ำชี้ขำดจำกคณะอนุญำโตตุลำกำร ตำมขอ้พพิำทหมำยเลขแดงที ่73/2562 ลงวนัที ่21 มถิุนำยน 2562  โดยมคี ำชี้
ขำดใหก้ฟภ. คนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ใหแ้ก่ APP และเมื่อวนัที ่28 สงิหำคม 2562 กลุ่มผูถ้อืหุน้ของ APP ไดส่้ง
จดหมำยแจง้ขอ้เสนอในกำรขำยหุน้สำมญัของ APP ใหแ้ก่บรษิทัฯ และทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้บรษิทั ครัง้ที ่1/2562 
เมื่อวนัที่ 28 ตุลำคม พ.ศ. 2562 มมีติอนุมตัิให้บรษิัทเขำ้ซื้อหุ้นของบรษิัท แอ๊ดวำนซ์ เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั จำก
กลุ่มทรงเมตตำซึ่งเป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั ในวงเงนิ 394 ลำ้นบำท ถงึ 472 ล้ำนบำท โดยมกี ำหนดกำรช ำระรำคำและ
โอนหุ้นในวนัเดยีวกนั ภำยใน 120 วนันับถดัจำกวนัลงนำมในสญัญำซื้อขำยหุ้นของบรษิัท แอ๊ดวำนซ์ เพำเวอร์ แพ
ลนท ์จ ำกดั ซึง่มกี ำหนดท ำสญัญำซื้อขำยหุน้ดงักล่ำวภำยใน 6 เดอืน นับจำกวนัที ่28 สงิหำคม พ.ศ. 2562 หรอืภำยใน 
15 วนันับถัดจำกวนัที่สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำที่ได้รบัคนืจำก กฟภ. แบบ FiT ได้รบักำรลงนำมโดย บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ 
เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั และ กฟภ. แลว้แต่เหตุกำรณ์ใดจะเกดิขึน้หลงั 

นอกจำกควำมสมัพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิที่ไดก้ล่ำวถงึในขำ้งตน้แล้ว กลุ่มบรษิทัฯ ยงัมคีวำมสมัพนัธ์กบัธุรกจิอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตไฟฟ้ำ เช่น กำรซื้อน ้ำดิบเพื่อใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำ โดยเฉพำะโครงกำร ALCP 3 ซึ่งพื้นที่
โครงกำรไม่เพยีงพอต่อกำรขุดบ่อ จงึตอ้งซื้อน ้ำดบิจำกบรษิทั น ้ำพองสมำย จ ำกดั (“NPS”) เพื่อท ำกำรผลติไฟฟ้ำ โดย 
ALCP 3 ไดม้กีำรท ำสญัญำซื้อขำยน ้ำดบิระยะยำวกบั NPS   
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นอกจำกนี้ เพื่อเป็นกำรป้องกนัปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ที่อำจจะเกิดขึ้นได้  โดยเฉพำะเรื่องกำร
ประกอบธุรกจิที่เป็นกำรแข่งขนั หรอืเขำ้ข่ำยกำรประกอบกจิกำรเพื่อค้ำแข่งกบัธุรกจิหลกัของกลุ่มบรษิทัฯ  กลุ่มทรง
เมตตำ ซึ่งเป็นกรรมกำร และ/หรอื ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ ไดท้ ำหนังสอืใหค้ ำรบัรองแก่บรษิทัฯ ฉบบัลงวนัที ่29 
พฤศจกิำยน 2561 โดยจะไม่ด ำเนินธุรกจิโรงไฟฟ้ำทุกประเภทแข่งขนักบักลุ่มบรษิทัฯ รวมทัง้ทีป่ระชุมคณะกรรมกำร
บรษิทั ครัง้ที ่5/2562 เมื่อวนัที ่13 พฤษภำคม 2562 ไดม้มีตอินุมตัิมำตรกำรเกี่ยวกบักำรตอบรบัหรอืปฏิเสธขอ้เสนอ
กำรลงทุนจำกกลุ่มทรงเมตตำ และกำรใหค้วำมยนิยอมกลุ่มทรงเมตตำลงทุนในกจิกำรทีอ่ำจคำ้แข่งกบัธุรกิจหลกัของ 
ACE หำกบรษิทัฯ ปฏเิสธขอ้เสนอกำรลงทุน  
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษทัฯ 

ธุรกจิหลกัของกลุ่มบรษิทัฯ คอื กำรประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ และธุรกจิอื่นทีส่นับสนุน
หรอืเกี่ยวเนื่องกบัธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ โดยกลุ่มบรษิทัฯ มแีหล่งรำยไดท้ีส่ ำคญั ไดแ้ก่ กำรจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำใหแ้ก่ กฟภ. กฟผ. และลูกคำ้อุตสำหกรรม กำรรบัจำ้งก ำจดัขยะโดยกำรผลติเป็นกระแสไฟฟ้ำ และกำรจ ำหน่ำย
ไอน ้ำใหแ้ก่ลูกคำ้อุตสำหกรรม เป็นตน้ 

ทัง้นี้ โครงสรำ้งรำยไดส้ ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 2562 และ 2563 มรีำยละเอยีดดงันี้ 

รายได้ตามงบการเงินรวม 

ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 

ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ       

โรงไฟฟ้ำชวีมวล1 2,614.81 53.93 2,603.31 51.16 2,887.7 51.16 

โรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำต ิ 4.99 0.10 8.93 0.17 5.1 0.17 

โรงไฟฟ้ำขยะชุมชน 225.14 4.64 234.97 4.62 233.8 4.62 

โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์  0.41 0.01 7.12 0.14 11.4 0.14 

รำยไดภ้ำยใตส้ญัญำซื้อขำย

ไฟฟ้ำ2 

      

รำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำกำรเงนิ 417.02 8.60 410.38 8.07 401.2 8.07 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 1,523.77 31.42 1,628.02 32.00 1,394.90 32.00 

รำยไดก้ำรรบัก ำจดัขยะ 37.54 0.77 37.36 0.73 40.26 0.73 

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยไอน ้ำ 9.53 0.20 20.54 0.40 13.24 0.40 

รำยไดค้่ำก่อสรำ้งสญัญำสมัปทำน3  -     -    104.64 2.06 870.5 2.06 

รำยไดอ้ื่นๆ4 15.73 0.33 32.90 0.65 178.6 0.65 

รายได้รวม 4,848.94 100.00 5,088.17 100.00 6,036.70 100.00 

 
1  คอืรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟภ. จำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวลของกลุ่มบรษิัทฯ ได้แก่ โครงกำร ACP1 โครงกำร ACP2 โครงกำร ACP3 โครงกำร 

ALCP1 โครงกำร ALCP2 โครงกำร AAPP1 โครงกำร AAPP2 โครงกำร AAP1 และ โครงกำร ABA1 โดยโครงกำร ALCP2 และ โครงกำร ACP3 ไดเ้ปิดด ำเนินกำร
เชงิพำณิชย ์(COD) ในเดอืนสงิหำคม 2558 และเดอืนสงิหำคม 2560 ตำมล ำดบั 

   ซึ่งยงัไม่รวมถึงรำยได้ที่กลุ่มบรษิทัฯ ได้ด ำเนินกำรยื่นขอเปลี่ยนสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำกบั กฟภ. จำกเดมิซึ่งเป็นแบบไดร้บัส่วนเพิม่รำคำรบัซื้อไฟฟ้ำ (“Adder”) ซึ่งมี
รำคำถูกกว่ำ มำเป็นแบบ Feed-in Tariff (“FiT”) ซึ่งมรีำคำสูงกว่ำ ตัง้แต่วนัที่ 24 มกรำคม 2558 ซึ่งกลุ่มบรษิทัฯ เชื่อว่ำบรษิทัฯ มคีุณสมบตัิและเขำ้เงื่อนไขที่จะ
ไดร้บัสทิธติำมประกำศของ กกพ. ปี 2558 แต่ กฟภ. ไม่ไดด้ ำเนินกำรเปลี่ยนสญัญำใหใ้นช่วงดงักล่ำว โดยมำด ำเนินกำรเปลีย่นสญัญำใหใ้นวนัที ่ 10 มนีำคม 2559 
ตำมประกำศของ กกพ. ฉบบัใหม่ ปี 2559 เป็นเหตุให้กลุ่มบรษิทัฯ ได้รบัควำมเสยีหำย จงึเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง กพช. กกพ. และ กฟภ. ต่อศำลปกครองกลำง ขอให้
ช ำระค่ำเสยีหำยจำกกำรไม่ได้รบัค่ำไฟฟ้ำในอตัรำ FiT Premium ตัง้แต่วนัที ่24 มกรำคม 2558 ถงึวนัที ่10 มนีำคม 2559 รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 622,150,282.54 บำท 
และขอใหแ้ก้ไขมต ิประกำศ รวมทัง้แก้ไขเพิม่เตมิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำของผู้ฟ้องคดใีห้ได้รบัสทิธปิระโยชน์แบบ FiT ตำมประกำศ FiT ปี 2558 แต่หำกผูถู้กฟ้องคดี
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ก็ให้ผู้ถูกฟ้องคด ีร่วมกนัหรอืแทนกนัช ำระค่ำเสยีหำยแก่ผู้ฟ้องคด ีรวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 3,901,248,000 บำท ซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่ำงกำร
พจิำรณำของศำลปกครองกลำง ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัฯ จะไดร้บัเงนิตำมจ ำนวนทีฟ้่องหรอืไม่นัน้ ขึน้อยู่กบัค ำพพิำกษำของศำลปกครอง   

2  คอืรำยไดภ้ำยใตส้ญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) กบั กฟผ. จำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำตขิองกลุ่มบรษิทัฯ ไดแ้ก่ AAA1 ซึง่ไดเ้ปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD) 
ในเดอืนกุมภำพนัธ ์2560 

   กำรรบัรู้รำยไดภ้ำยใต้สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ของโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ เป็นกำรรบัรู้รำยได้ตำมกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 4 เรื่อง
กำรประเมนิว่ำขอ้ตกลงประกอบด้วยสญัญำเช่ำหรอืไม่ (TFRIC4) โดยจดัประเภทรำยได้ส่วนหนึ่งจำกสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ของโครงกำรก๊ำซธรรมชำติเป็น
กำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิและส่วนทีเ่หลอืกลุ่มบรษิทัฯ รบัรูเ้ป็นรำยไดเ้ป็นค่ำบรกิำร 

3  กำรรบัรู้รำยได้ภำยใต้สญัญำสมัปทำนบรกิำรของโรงไฟฟ้ำขยะชุมชน โดยกลุ่มบรษิทัฯ ในฐำนะผู้ประกอบกำรเป็นผู้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำ งพื้นฐำนภำยใต้
ขอ้ตกลงสมัปทำนบรกิำร จะบนัทกึรำยไดแ้ละต้นทุนที่เกี่ยวขอ้งกบักำรก่อสร้ำง โดยอ้ำงองิกบัขัน้ควำมส ำเรจ็ของงำนก่อสรำ้ง และรบัรู้สิ่ งตอบแทนที่ได้รบัหรอืคำ้ง
รบัส ำหรบัมลูค่ำเริม่แรกดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ หรอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

4  ประกอบดว้ยรำยได้อื่นๆ เช่น ดอกเบี้ยรบั ค่ำเคลมประกนั ค่ำเช่ำรบั รำยได้จำกกำรขำยเศษซำก ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดนิ และรำยได้ค่ำปรบัจำกสญัญำซื้อขำย
เชือ้เพลงิในปี 2560 เป็นตน้ 
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2.2 ภาพรวมการประกอบธรุกิจและสายผลิตภณัฑ ์

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีโครงกำรโรงไฟฟ้ำที่เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ (COD) แล้ว 19 
โครงกำร ผ่ำนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อยโดยอ้อม ก ำลงักำรผลิตติดตัง้รวมทัง้สิ้น 245.91 เมกะวตัต์ ซึ่งสำมำรถแบ่ง
โครงกำรตำมประเภทเชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นกำรผลติเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่  

1) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งน ำวสัดุเหลอืใชท้ำงกำรเกษตรในพืน้ทีใ่กล้เคยีง เช่น เปลอืกไม ้ไม้
เชือ้เพลงิ แกลบ เป็นตน้ มำใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในกำรผลติกระแสไฟฟ้ำ จ ำนวน 12 โครงกำร ก ำลงักำร
ผลติตดิตัง้รวม 116.00 เมกะวตัต ์จ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหแ้ก่ กฟภ. ตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) อำยุ
สญัญำ 15 – 16 ปี (เมื่อสิน้สุดสญัญำโครงกำรของบรษิทัฯ อำจไดร้บัพจิำรณำปรบัเพิม่อำยุสญัญำ
เป็น 20 ปี)1  

2) โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ซึ่งใช้เทคโนโลยีโคเจนเนอเรชัน่  ชนิดกังหันก๊ำซมำผลิต
กระแสไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 โครงกำร ก ำลงักำรผลติตดิตัง้ 114.35 เมกะวตัต ์จ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหแ้ก่ กฟผ. 
ตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) อำยุสญัญำ 25 ปี  

3) โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน ซึง่รวบรวมขยะชุมชนจำกเทศบำลขำ้งเคยีงพืน้ทีโ่รงไฟฟ้ำ มำก ำจดั
โดยกำรน ำขยะมำใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในกำรผลติกระแสไฟฟ้ำ จ ำนวน 2 โครงกำร ก ำลงักำรผลติตดิตัง้
รวม 12.0 เมกะวตัต์ จ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหแ้ก่ กฟภ. ตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) อำยุสญัญำ 5 ปี
นับตัง้แต่วนัทีล่งนำมในสญัญำและต่อเนื่องครัง้ละ 5 ปี โดยอตัโนมตั ิและตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 
(PPA) อำยุสญัญำ 20 ปี  

4) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ซึ่งน ำพลงังำนแสงอำทิตย์มำผลิตกระแสไฟฟ้ำ 
จ ำนวน 4 โครงกำร ก ำลงักำรผลิตติดตัง้ 3.56  เมกะวตัต์ จ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำเอกชนตำม
สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำเอกชน (Private PPA) อำยุสญัญำ 25 ปี 

กลุ่มบรษิทัฯ ยงัมโีครงกำรโรงไฟฟ้ำที่อยู่ระหว่ำงกำรพฒันำอกีจ ำนวน 7 โครงกำร ก ำลงักำรผลติตดิตัง้รวม
ทัง้สิน้ 104.66 เมกะวตัต ์แบ่งเป็นโรงไฟฟ้ำทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิ 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) โครงการโรงไฟฟ้าภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid 
Firm พ.ศ. 2560 ซึง่จะใชพ้ลงังำนชวีมวลเป็นเชือ้เพลงิหลกั จ ำนวน 4 โครงกำร ก ำลงักำรผลติตดิตัง้
รวม 93.0 เมกะวตัต์ โดยปัจจุบนัได้รบักำรขยำยระยะเวลำกำรลงนำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำทัง้ 4 
โครงกำร จำก กกพ โดยไดร้บักำรขยำยออกไปจนถงึ 22 มนีำคม 2564 ซึ่งปัจจุบนัโครงกำร SPP 
คลองขลุง ไดร้บักำรอนุมตัริำยงำนกำรวเิครำะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้และ
คำดว่ำจะไดร้บักำรลงนำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำกบั กฟผ. ในเดอืนมกรำคม 2564 และปัจจุบนั อกี 3 
โครงกำร ยงัอยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำอนุมตัริำยงำนกำรวเิครำะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) ของ 
สนง.สผ.และหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
1 เดมิ โครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวลของกลุ่มบรษิทัฯ ขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟภ. ภำยใต้สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) แบบได้รบัส่วนเพิม่รำคำรบัซื้อไฟฟ้ำ (“Adder”) ส ำหรบั
ผู้ผลติไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (“VSPP”) จำกพลงังำนหมุนเวยีน ซึ่งมอีำยุสญัญำ 5 ปี นับตัง้แต่วนัที่ลงนำมในสญัญำและต่อเนื่องครัง้ละ 5 ปี โดยอตัโนมตัิ ต่อมำ กลุ่ม
บริษัทฯ ได้ลงนำมในข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำเปลี่ยนจำกระบบ Adder เป็น แบบ Feed-in Tariff (“FiT”) โดยสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำแบบ FiT มี
ระยะเวลำของสญัญำเท่ำกบั 20 ปี ปรบัลดด้วยระยะเวลำตำมที่ก ำหนดใน ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบักจิกำรพลงังำนเรื่อง กำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน 
(โครงกำรผลติไฟฟ้ำที่ใช้เชื้อเพลงิชวีมวล) ในช่วงเปลี่ยนผ่ำนจำกแบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2559 โดยประกำศฉบบัดงักล่ำวได้ระบุว่ำภำยหลงักำร
สิ้นสุดอำยุสญัญำ โครงกำรอำจได้รบัพิจำรณำต่ออำยุสัญญำไปอีกตำมระยะเวลำที่ปรบัลด และจะต้องพิจำรณำอัตรำค่ำไฟฟ้ำใหม่โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของ
สำธำรณะเป็นส ำคญั 
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2) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล  ซึ่งกลุ่มบรษิทัฯ ไดล้งนำมในสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) แล้ว จ ำนวน 
1 โครงกำร ก ำลงักำรผลติตดิตัง้ 9.9 เมกะวตัต ์

3) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย ์

3.1) โครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย์ที่ติดตัง้บนหลงัคำ (“โครงกำร Solar Rooftop”) 
จ ำนวน 1 โครงกำร ก ำลงักำรผลติตดิตัง้รวม 0.24 เมกะวตัต ์

3.2) โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์รูปแบบลอยน ้ำ (“โครงกำร Solar Floating”) 
จ ำนวน 1 โครงกำร ก ำลงักำรผลติตดิตัง้รวม 1.52 เมกะวตัต ์

นอกจำกนี้ กลุ่มบรษิทัฯ ยงัมโีครงกำรทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรขอคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ จ ำนวนทัง้สิน้ 9 โครงกำร 
ก ำลงักำรผลติตดิตัง้ 89.10 เมกะวตัต ์ประกอบดว้ย 

1) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลทีไ่ดร้บัค ำชี้ขำดจำกคณะอนุญำโตตุลำกำรให ้กฟภ. คนืสญัญำซื้อขำย
ไฟฟ้ำ (PPA) ในรูปแบบ Feed-in Tariff (“FiT”) และขยำยก ำหนดวนั SCOD ให้แก่บรษิัทเจ้ำของ
โครงกำร ซึ่ง กฟภ. ตกลงทีจ่ะปฏบิตัติำมค ำชีข้ำด โดยปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงกำรประชุมร่วมกบั กฟภ. 
เกี่ยวกบัรำยละเอยีดของกำรปฏบิตัติำมค ำชี้ขำด จ ำนวน 8 โครงกำร ก ำลงักำรผลติตดิตัง้ 79.2 เม
กะวตัต ์ 

2) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อยู่ระหว่ำงกำรขอคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำร
พจิำรณำโดยศำลปกครองกลำง จ ำนวน 1 โครงกำร ก ำลงักำรผลติตดิตัง้ 9.9 เมกะวตัต ์ 

นอกจำกกำรผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำแล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยังจ ำหน่ำยไอน ้ ำซึ่งเป็นผลิตผลพลอยได้จำก
กระบวนกำรผลติให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมที่อยู่บรเิวณใกล้เคยีงกบัโรงไฟฟ้ำโดยผ่ำนระบบท่อส่งที่เชื่อมไปยงัลูกค้ำ
โดยตรง ปัจจุบนัมสีญัญำซื้อขำยไอน ้ำกบัลูกคำ้อุตสำหกรรมปรมิำณไม่เกนิ 127,800 ตนั ต่อปี      
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• ตำรำงสรุปขอ้มลูโครงกำรโรงไฟฟ้ำของกลุ่มบรษิทัฯ ทีเ่ปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD) แลว้ 

โรงไฟฟ้า ด าเนินการโดย 
ประเภท
เชื้อเพลิง 

ก าลงัการ
ผลิตติดตัง้ 

(MW) 

ปริมาณพลงัไฟฟ้า
เสนอขาย1 (MW) 

อตัราค่าไฟฟ้า วนัท่ีเร่ิมต้นซื้อขายไฟฟ้า 
วนัท่ีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 

(PPA) ส้ินสุด2 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำบำ้นบงึ (“ACP1”) ACP ชวีมวล 9.90 กฟภ.: 8.00   IU: 0.46 FiT + FiT Premium 24 เมษำยน 2555 23 กรกฎำคม 2571 
โครงกำรโรงไฟฟ้ำโพนทอง (“ACP2”) ACP ชวีมวล 9.90 กฟภ.: 8.00   IU: 0.54 FiT + FiT Premium 4 มถิุนำยน 2556 3 มถิุนำยน 2572 
โครงกำรโรงไฟฟ้ำบ่อพลอย (“ACP3”) ACP ชวีมวล 9.90 กฟภ.: 8.00 FiT + FiT Premium 16 สงิหำคม 2560 15 ธนัวำคม 2575 
โครงกำรโรงไฟฟ้ำศรเีชยีงใหม่ (“ALCP1”) ALCP ชวีมวล 9.90 กฟภ.: 8.00 FiT + FiT Premium 26 ธนัวำคม 2556 25 ธนัวำคม 2572 
โครงกำรโรงไฟฟ้ำสรินิธร (“ALCP2”) ALCP ชวีมวล 9.90 กฟภ.: 8.00 FiT + FiT Premium 14 สงิหำคม 2558 13 ธนัวำคม 2573 
โครงกำรโรงไฟฟ้ำตำนี (“AAPP1”) AAPP ชวีมวล 9.90 กฟภ.: 8.00   IU: 0.46 FiT + FiT Premium 30 ตุลำคม 2555 29 มกรำคม 2572 
โครงกำรโรงไฟฟ้ำโชคชยั (“AAPP2”) AAPP ชวีมวล 9.90 กฟภ.: 8.00   IU: 0.86 FiT + FiT Premium 16 มกรำคม 2556 15 เมษำยน 2572 
โครงกำรโรงไฟฟ้ำน ้ำพอง (“AAP1”) AAP ชวีมวล 9.90 กฟภ.: 8.00   IU: 0.76 FiT + FiT Premium 2 พฤษภำคม 2555 1 สงิหำคม 2571 
โครงกำรโรงไฟฟ้ำเถนิ (“ABA1”) ABA ชวีมวล 9.90 กฟภ.: 8.00 FiT + FiT Premium 9 กรกฎำคม 2557 8 มนีำคม 2573 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำสตกึ (“SBM1”) SBM ชวีมวล 7.50 กฟภ.: 6.50 Ft 24 มกรำคม 2549 

สญัญำมรีะยะเวลำ 1 ปี
นับตัง้แตว่นัทีล่งนำมในสญัญำ
และต่อเนื่องครัง้ละ 1 ปีโดย

อตัโนมตั ิ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำดอนมนต์ (“ABE1”) ABE ชวีมวล 9.50 กฟภ.: 8.00 FiT 6 กุมภำพนัธ ์2551 30 ตุลำคม 2568 
โครงกำรโรงไฟฟ้ำเมอืงโครำช (“AAE1”) AAE ชวีมวล 9.90 กฟภ.: 8.00 FiT 11 ตุลำคม 2554 10 พฤษภำคม 2571 
โครงกำรโรงไฟฟ้ำ SPP เกำะขนุน (“AAA1”) 

AAA 
ก๊ำซ 

ธรรมชำต ิ
114.35 กฟผ.: 90.00   IU: 2.00 

ค่ำพลงัไฟฟ้ำ + ค่ำ
พลงังำนไฟฟ้ำ + ค่ำกำร
ประหยดักำรใชเ้ชือ้เพลงิ 

10 กุมภำพนัธ ์2560 9 กุมภำพนัธ ์2585 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำ MSW ขอนแก่น (“ALCP3”) ALCP ขยะชุมชน 6.00 กฟภ.: 4.50 

รำคำขำยส่งของ กฟผ. 
+ ค่ำ Ft ขำยส่งเฉลีย่ + 
ส่วนเพิม่รำคำรบัซื้อ
ไฟฟ้ำ (Adder) 

29 พฤศจกิำยน 2559 

สญัญำมรีะยะเวลำ 5 ปี
นับตัง้แตว่นัทีล่งนำมในสญัญำ
และต่อเนื่องครัง้ละ 5 ปีโดย

อตัโนมตั3ิ 
 

1 ปรมิำณไฟฟ้ำเสนอขำยตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำทีท่ ำกบัลูกคำ้แต่ละประเภท ได้แก่ กฟภ. กฟผ. และ IU 
2 ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบักจิกำรพลงังำนเรื่อง กำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน (โครงกำรผลติไฟฟ้ำที่ใช้เชื้อเพลงิชวีมวล) ในช่วง เปลี่ยนผ่ำนจำกแบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2559 ได้ระบุว่ำภำยหลงักำรสิ้นสุดอำยุสญัญำ คู่สญัญำ
สำมำรถเจรจำต่ออำยุสญัญำไปอีกตำมระยะเวลำที่ปรบัลด โดยจะต้องพจิำรณำอตัรำค่ำไฟฟ้ำใหม่โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของสำธำรณะเป็นส ำคญั อย่ำงไรก็ด ีกลุ่มบรษิทัฯ อยู่ ระหว่ำงกำรยื่นฟ้องหน่วยงำนที่เกีย่วขอ้งเพื่อขอแก้ไขเพิม่เติมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำให้
ไดร้บัสทิธปิระโยชน์แบบ FiT ตำมประกำศ FiT ปี 2558  ซึง่มอีำยุสญัญำ 20 ปี นับจำกวนั COD โดยปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำของศำลปกครอง 
3 ตำมสญัญำก่อสรำ้งอำคำร ยกกรรมสทิธิใ์หเ้ทศบำลนครขอนแก่น ลงวนัที ่18 สงิหำคม 2554 อำคำรและเครื่องจกัรของโครงกำรจะตกเป็นกรรมสทิธิข์องเทศบำลนครขอนแก่นในวนัที ่30 กนัยำยน 2577  



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่23 

โรงไฟฟ้า ด าเนินการโดย 
ประเภท
เชื้อเพลิง 

ก าลงัการ
ผลิตติดตัง้ 

(MW) 

ปริมาณพลงัไฟฟ้า
เสนอขาย1 (MW) 

อตัราค่าไฟฟ้า วนัท่ีเร่ิมต้นซื้อขายไฟฟ้า 
วนัท่ีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 

(PPA) ส้ินสุด2 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำ MSW กระบี ่(“ALCP6”) ALCP ขยะชุมชน 6.00 กฟภ.: 4.40 FiT + FiT Premium 28 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2582 

โครงกำร Solar Rooftop 1 (“ACE SOLAR 3”) ACE SOLAR แสงอำทติย ์ 1.00 IU: 1.00 อตัรำส่วนลดจำก รำคำ 
กฟภ. 

20 พฤศจกิำยน 2561  19 พฤศจกิำยน 2586  

โครงกำร Solar Rooftop 1 (“ACE SOLAR 3”) 
(ส่วนต่อขยำย) 

ACE SOLAR แสงอำทติย ์ 1.00 IU: 1.00 อตัรำส่วนลดจำก รำคำ 
กฟภ. 

28 กนัยำยน 2562 27 กนัยำยน 2587 

โครงกำร Solar Rooftop 2 (“ACE SOLAR 4”) ACE SOLAR แสงอำทติย ์ 0.73 IU: 0.73 อตัรำส่วนลดจำก รำคำ 
กฟภ. 

22 กุมภำพนัธ ์2562 21 กุมภำพนัธ ์2587 

โครงกำร Solar rooftop 3 (ACE SOLAR)    ACE SOLAR แสงอำทติย ์ 0.83  IU: 0.83  อตัรำส่วนลดจำกรำคำ 
กฟภ.  

22 พฤษภำคม 2563  21 พฤษภำคม 2588  

รวมโครงการท่ีเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้   245.91 กฟภ. & กฟผ.: 193.40 
IU: 8.64  

   

• ตำรำงสรุปขอ้มลูโครงกำรโรงไฟฟ้ำของกลุ่มบรษิทัฯ ทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรพฒันำ 

โรงไฟฟ้า 
ด าเนินการ

โดย 
ประเภท
เชื้อเพลิง 

ก าลงัการผลิต
ติดตัง้ (MW) 

ปริมาณพลงั
ไฟฟ้าเสนอ
ขาย (MW) 

อตัราค่าไฟฟ้า 
วนัท่ีคาดว่าจะ
เร่ิมต้นซื้อขาย

ไฟฟ้า 

วนัท่ีสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้า (PPA) ส้ินสุด 

หมายเหตุ 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำ SPP นำบอน 2 (“BPP2”)  BPP ชวีมวล 25.00 กฟผ.: 21.50 FiT 

ภำยใน ไตรมำส 4  
ปี 2565 

20 ปีนับจำก COD ไดร้บัคดัเลอืกจำก กกพ. ใหเ้ขำ้
ร่วมโครงกำรผลติไฟฟ้ำจำก

พลงังำนหมุนเวยีนในแบบ SPP 
Hybrid ปัจจุบนัไดร้บักำรขยำย
ระยะเวลำกำรลงนำมสญัญำซื้อ
ขำยไฟฟ้ำทัง้ 4 โครงกำร จำก 
กกพ โดยไดร้บักำรขยำยออกไป

จนถงึ 22 มนีำคม 2564 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำ SPP คลองขลุง (“BPP3”) BPP ชวีมวล / 
แสงอำทติย ์

20.00 กฟผ.: 13.31 FiT 20 ปีนับจำก COD 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำ SPP นำบอน 1 (“ACE SOLAR 1”) ACE SOLAR ชวีมวล 25.00 กฟผ.: 21.50 FiT 20 ปีนับจำก COD 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำ SPP ระนอง (“ACE SOLAR 2”) ACE SOLAR ชวีมวล 23.00 กฟผ.: 20.00 FiT 20 ปีนับจำก COD 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำคลองขลงุ (“ACP4”) ACP ชวีมวล 9.90 กฟภ.: 8.00 FiT + FiT 
Premium 

ภำยใน ไตรมำส 4  
ปี 2564 

20 ปีนับจำก COD ลงนำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 
กบักฟภ. แลว้ 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่24 

โรงไฟฟ้า 
ด าเนินการ

โดย 
ประเภท
เชื้อเพลิง 

ก าลงัการผลิต
ติดตัง้ (MW) 

ปริมาณพลงั
ไฟฟ้าเสนอ
ขาย (MW) 

อตัราค่าไฟฟ้า 
วนัท่ีคาดว่าจะ
เร่ิมต้นซื้อขาย

ไฟฟ้า 

วนัท่ีสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้า (PPA) ส้ินสุด 

หมายเหตุ 

โครงกำร Solar Rooftop (ACE SOLAR 6)  ACE SOLAR  แสงอำทติย ์  0.24  IU: 0.24  อตัรำส่วนลด
จำกรำคำ กฟภ. 

ภำยใน ไตรมำส 1 ปี 
2564 

 25 ปีนับจำก COD  อยู่ระหว่ำงก่อสรำ้ง 

โครงกำร Solar Floating (“ACE SOLAR 7”)  ACE SOLAR แสงอำทติย ์ 1.52  IU: 1.52  อตัรำส่วนลด
จำก รำคำ 
กฟภ.  

ภำยใน ไตรมำส 1 ปี 
2564  

25 ปีนับจำก COD  อยู่ระหวำ่งกำรก่อสรำ้ง  

รวมโครงการท่ีอยู่ระหวา่งการพฒันา   104.66 กฟผ.: 84.31 
IU: 1.76 

    

• ตำรำงสรุปขอ้มลูโครงกำรโรงไฟฟ้ำของกลุ่มบรษิทัฯ ทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรขอคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 

โรงไฟฟ้า 
ด าเนินการ

โดย 
ประเภท
เชื้อเพลิง 

ก าลงัการ
ผลิตติดตัง้ 

(MW) 

ปริมาณพลงั
ไฟฟ้าเสนอขาย 

(MW) 
อตัราค่าไฟ4 

วนัท่ีคาดว่าจะ
เร่ิมต้นซื้อขายไฟฟ้า 

วนัท่ีสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้า (PPA) ส้ินสุด1 หมายเหตุ 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำสองพีน้่อง (“ACP5”) ACP ชวีมวล 9.90 กฟภ.: 8.00 FiT N/A 

15 ปี 4 เดอืน นับจำก 

COD5 

ไดร้บัค ำชีข้ำดจำกคณะ
อนุญำโตตลุำกำรให ้กฟภ. 
คนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 

(PPA) ในรูปแบบ Feed-in 
Tariff (“FiT”) และขยำย
ก ำหนดวนั SCOD ใหแ้ก่
บรษิทัเจำ้ของโครงกำร ซึง่ 
กฟภ. ตกลงทีจ่ะปฏบิตัติำม
ค ำชีข้ำด โดยปัจจุบนัอยู่

โครงกำรโรงไฟฟ้ำบำงเลน (“ACP6”) ACP ชวีมวล 9.90 กฟภ.: 8.00  FiT N/A 
โครงกำรโรงไฟฟ้ำขำณุวรลกัษบุร ี(“ACP7”) ACP ชวีมวล 9.90 กฟภ.: 8.00 FiT N/A 
โครงกำรโรงไฟฟ้ำบำ้นบงึ 2 (“ALCP5”) ALCP ชวีมวล 9.90 กฟภ.: 8.00 FiT N/A 
โครงกำรโรงไฟฟ้ำโชคชยั 2 (“AAPP3”) AAPP ชวีมวล 9.90 กฟภ.: 8.00 FiT N/A 
โครงกำรโรงไฟฟ้ำเสนำงคนิคม (“AFT1”) AFT ชวีมวล 9.90 กฟภ.: 8.00 FiT N/A 
โครงกำรโรงไฟฟ้ำโคกกระเทยีม (“BPP1”) BPP ชวีมวล 9.90 กฟภ.: 8.00 FiT N/A 
โครงกำรโรงไฟฟ้ำนำด ี(“PSPR1”) PSPR ชวีมวล 9.90 กฟภ.: 8.00 FiT N/A 

 
4  ขอ้มลูทีแ่สดงเป็นขอ้มลูล่ำสุดของโครงกำรก่อนถูกยกเลกิสญัญำ ทัง้นี้ ในกำรเสนอขอ้พพิำทขอสญัญำ PPA คนื ทำงบรษิทัฯ ไดร้อ้งขอใหแ้กไ้ขสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) เพื่อใหไ้ด้รบัสทิธสินับสนุนจำกภำครฐัภำยใต้ระบบ FiT ดว้ย โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของ 
กฟภ. อนุญำโตตุลำกำร หรอืศำลปกครองชัน้ตน้ (แล้วแต่กรณี) 

5  คณะอนุญำโตตุลำกำรชีข้ำดใหค้นืสญัญำในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2559 ตำมทีบ่รษิทัเคยยื่นค ำขอเปลีย่นสญัญำต่อ กฟภ. ตำมประกำศ Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2559 ซึง่เป็นประกำศ Feed-in Tariff (FiT) ฉบบัสุดทำ้ย แต่เนื่องจำกบรษิทัเคยยื่นขอ
เปลีย่นสญัญำตำมประกำศ Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2558 ซึง่เป็นประกำศ Feed-in Tariff (FiT) ฉบบัแรกด้วยเช่นกนั ประกอบกบัคณะอนุญำโตตุลำกำรชีข้ำดว่ำ กฟภ. บอกเลกิสญัญำโดยไม่ชอบดว้ยขอ้สญัญำและขอ้กฎหมำย ดว้ยเหตุนี้ หำก กฟภ. ไม่บอก
เลกิสญัญำ บรษิทัย่อมได้รบักำรเปลีย่นสญัญำตำมประกำศ Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2558 ดงัที่ไดย้ื่นค ำขอตำมประกำศฉบบันี้ไวแ้ล้ว ดงันัน้ บรษิทัจงึอยู่ระหว่ำงพจิำรณำยื่นค ำร้องต่อคณะอนุญำโตตุลำกำรในขอ้พพิำทเดมิเพื่อขอใหแ้กไ้ขค ำชีข้ำดเดมิใหค้นื
สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำตำมประกำศ FiT ปี พ.ศ. 2558 

 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่25 

โรงไฟฟ้า 
ด าเนินการ

โดย 
ประเภท
เชื้อเพลิง 

ก าลงัการ
ผลิตติดตัง้ 

(MW) 

ปริมาณพลงั
ไฟฟ้าเสนอขาย 

(MW) 
อตัราค่าไฟ4 

วนัท่ีคาดว่าจะ
เร่ิมต้นซื้อขายไฟฟ้า 

วนัท่ีสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้า (PPA) ส้ินสุด1 หมายเหตุ 

ระหว่ำงกำรประชมุร่วมกบั 
กฟภ. เกีย่วกบัรำยละเอยีด
ของกำรปฏบิตัติำมค ำชีข้ำด 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำศรสีะเกษ (“ALCP4”) ALCP ชวีมวล 9.90 กฟภ.: 8.00 FiT6 N/A 20 ปีนับจำก COD ขอ้พพิำทอยู่ระหว่ำงกำร
พจิำรณำโดยศำลปกครอง

กลำง 
รวมโครงการท่ีอยู่ระหวา่งขอคืนสญัญาซื้อขายไฟฟ้า   89.10 กฟภ.: 72.00     

โครงกำรโรงไฟฟ้ำทีอ่ยู่ระหว่ำงขอคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำฯ คอื โครงกำรโรงไฟฟ้ำทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรขอคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ที่ถูกยกเลกิไป เนื่องจำกกลุ่มบรษิทัฯ ไม่
สำมำรถด ำเนินกำรจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบไดต้ำมก ำหนด SCOD ในสญัญำ เน่ืองจำกมเีหตุสุดวสิยัเกดิขึน้อนัเนื่องมำจำกสำเหตุทีไ่ม่ใช่ควำมผดิของกลุ่มบรษิทัฯ  



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่26 

2.2.1 ธรุกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้า 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีโครงกำรโรงไฟฟ้ำที่เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ (COD) แล้ว 19
โครงกำร ผ่ำนกำรบริหำรจดักำรโดยบริษัทย่อยโดยอ้อม ก ำลงักำรผลิตติดตัง้รวม 245.91 เมกะวตัต์ สำมำรถแบ่ง
โครงกำรตำมประเภทเชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นกำรผลติเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ โครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวล โครงกำรโรงไฟฟ้ำก๊ำซ
ธรรมชำต ิโครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะชุมชน และโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์มรีำยละเอยีด ดงันี้ 

2.2.1.1 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 

ในช่วงเริม่แรก โครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวลของกลุ่มบรษิทัฯ ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหแ้ก่ กฟภ. ภำยใตส้ญัญำ
ซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ประเภท Non-Firm ปรมิำณพลงังำนไฟฟ้ำเสนอขำยตำมสญัญำในแต่ละโครงกำรคอื 8 เมกะวตัต ์
มรีะยะเวลำสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) 5 ปี และต่อเน่ืองครัง้ละ 5 ปี โดยอตัโนมตั ิหรอืจนกว่ำจะมกีำรบอกยกเลกิหรอื
ยุตสิญัญำ และไม่ไดก้ ำหนดวนัสิน้สุดของสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ไว ้ 

ต่อมำ กลุ่มบรษิทัฯ ไดน้ ำโครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวลทัง้หมด 9 โครงกำร (ณ ขณะนัน้ COD แล้ว 8 โครงกำร 
และอีก 1 โครงกำรอยู่ระหว่ำงกำรพฒันำ) ลงนำมในข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ในเดือน 
กนัยำยน 2559 เพื่อเปลี่ยนโครงสรำ้งอตัรำค่ำไฟฟ้ำจำกระบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (“FiT”) โดยใหม้ผีลบงัคบัใช้
ย้อนหลงัตัง้แต่วนัที่ 11 มนีำคม 2559 ทัง้นี้ กำรแก้ไขสญัญำดงักล่ำวส่งผลดตี่อผู้จ ำหน่ำยไฟฟ้ำ เนื่องจำกอตัรำค่ำ
ไฟฟ้ำทีผู่จ้ ำหน่ำยไฟฟ้ำไดร้บัจำกระบบ FiT มอีตัรำทีสู่งกว่ำอตัรำค่ำไฟฟ้ำในระบบ Adder ในขณะเดยีวกนั กฟภ. ได้
ก ำหนดระยะเวลำสิ้นสุดของสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ให้มีควำมชัดเจน โดยค ำนวณระยะเวลำที่ปรับลดจำก
ระยะเวลำทีไ่ดเ้คยจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบไปแล้ว ส่งผลให้สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวลของ
กลุ่มบรษิทัฯ มอีำยุสญัญำประมำณ 15 – 16 ปี1 นับจำกวนั COD   

(1) โครงการโรงไฟฟ้าบ้านบึง (“ACP1”) 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำบ้ำนบึง (“ACP1”) เป็นโครงกำร VSPP เชื้อเพลิงชีวมวลที่ใช้ระบบกังหนัไอน ้ำในกำร
ขบัเคลื่อนเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั (“ACP”) ซึง่เป็นบรษิทั
ย่อยโดยออ้มของบรษิทัฯ โครงกำร ACP1 ตัง้อยู่ที ่อ ำเภอบ้ำนบงึ จงัหวดัชลบุร ีบนพืน้ที ่146-0-55 ไร่ โดยมกี ำลงักำร
ผลติตดิตัง้ 9.9 เมกะวตัต ์โครงกำร ACP1 เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD) เมื่อวนัที ่24 เมษำยน 2555      

• ตำรำงสรุปขอ้มลูกำรด ำเนินงำนของโครงกำรโรงไฟฟ้ำบำ้นบงึ 

ข้อมูลการด าเนินงานโดยสรปุ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 
โครงการโรงไฟฟ้าบ้านบึง    
จ ำนวนวนัทีด่ ำเนินงำน (วนั) 344.00  334.00 346.00 
ดชันีควำมพรอ้มจ่ำยไฟฟ้ำ (รอ้ยละ) 94.22 91.41 94.82 
ดชันีกำรหยุดจ่ำยไฟฟ้ำ (รอ้ยละ) 5.78 8.59 5.18 

ปรมิำณกำรผลติไฟฟ้ำสุทธ ิ(เมกะวตัต์-ชัว่โมง) 71,531.66  70,952.60 75,485.48 
อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ (รอ้ยละ) 87.54 89.50 91.80 
ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำสุทธ ิ(เมกะวตัต์-ชัว่โมง) 63,560.67  62,857.17 67,539.85 
ปรมิำณไอน ้ำทีจ่ ำหน่ำยรวม (ตนั) - - - 

 

 

 
 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่27 

(2) โครงการโรงไฟฟ้าโพนทอง (“ACP2”) 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำโพนทอง (“ACP2”) เป็นโครงกำร VSPP เชื้อเพลิงชวีมวลที่ใช้ระบบกงัหนัไอน ้ำในกำร
ขบัเคลื่อนเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ ACP ซึง่เป็นบรษิทัย่อยโดยออ้มของบรษิทัฯ โครงกำร ACP2 
ตัง้อยู่ที ่อ ำเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ บนพืน้ที ่81-2-55 ไร ่โดยมกี ำลงักำรผลติตดิตัง้ 9.9 เมกะวตัต ์โครงกำร ACP2 
เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD) เมื่อวนัที ่4 มถิุนำยน 2556  

• ตำรำงสรุปขอ้มลูกำรด ำเนินงำนของโครงกำรโรงไฟฟ้ำโพนทอง    

ข้อมูลการด าเนินงานโดยสรปุ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 
โครงการโรงไฟฟ้าโพนทอง    
จ ำนวนวนัทีด่ ำเนินงำน (วนั) 339.00  310.00 342.00 
ดชันีควำมพรอ้มจ่ำยไฟฟ้ำ (รอ้ยละ) 92.75 84.96 93.66 
ดชันีกำรหยุดจ่ำยไฟฟ้ำ(รอ้ยละ) 7.25 15.04 6.34 

ปรมิำณกำรผลติไฟฟ้ำสุทธ ิ(เมกะวตัต์-ชัว่โมง) 72,036.51  64,341.49 73,184.61 
อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ (รอ้ยละ) 89.55 87.33 90.10 
ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำสุทธ ิ(เมกะวตัต์-ชัว่โมง) 64,680.62  57,306.06 65,565.19 
ปรมิำณไอน ้ำทีจ่ ำหน่ำยรวม (ตนั) - - - 

 

(3) โครงการโรงไฟฟ้าบอ่พลอย (“ACP3”) 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำบ่อพลอย (“ACP3”) เป็นโครงกำร VSPP เชื้อเพลงิชวีมวลที่ใช้ระบบกงัหนัไอน ้ำในกำร
ขบัเคลื่อนเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ ACP ซึง่เป็นบรษิทัย่อยโดยออ้มของบรษิทัฯ โครงกำร ACP3 
ตัง้อยู่ที ่อ ำเภอบ่อพลอย จงัหวดักำญจนบุรี บนพืน้ที ่120-1-50 ไร่ โดยมกี ำลงักำรผลติตดิตัง้ 9.9 เมกะวตัต์ โครงกำร 
ACP3 เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD) เมื่อวนัที ่16 สงิหำคม 2560  

• ตำรำงสรุปขอ้มลูกำรด ำเนินงำนของโครงกำรโรงไฟฟ้ำบ่อพลอย    

ข้อมูลการด าเนินงานโดยสรปุ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 
โครงการโรงไฟฟ้าบ่อพลอย    
จ ำนวนวนัทีด่ ำเนินงำน (วนั) 345.00  340.00 352.00 
ดชันีควำมพรอ้มจ่ำยไฟฟ้ำ (รอ้ยละ) 94.50 93.23 96.48 
ดชันีกำรหยุดจ่ำยไฟฟ้ำ (รอ้ยละ) 5.50 6.77 3.52 

ปรมิำณกำรผลติไฟฟ้ำสุทธ ิ(เมกะวตัต์-ชัว่โมง) 72,498.48  70,697.04 74,752.37 
อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ (รอ้ยละ) 88.46 87.44 89.34 
ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำสุทธ ิ(เมกะวตัต์-ชัว่โมง) 64,430.49  63,217.82 67,485.85 
ปรมิำณไอน ้ำทีจ่ ำหน่ำยรวม (ตนั) - - - 

 

(4) โครงการโรงไฟฟ้าศรีเชียงใหม่ (“ALCP1”) 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำศรเีชยีงใหม่ (“ALCP1”) เป็นโครงกำร VSPP เชือ้เพลงิชวีมวลทีใ่ชร้ะบบกงัหนัไอน ้ำในกำร
ขบัเคลื่อนเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร์ จ ำกดั (“ALCP”) ซึ่งเป็น
บรษิทัย่อยโดยออ้มของบรษิทัฯ โครงกำร ALCP1 ตัง้อยู่ที ่อ ำเภอศรเีชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคำย บนพืน้ที ่301-2-86 ไร่ 
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โดยมกี ำลงักำรผลติตดิตัง้ 9.9 เมกะวตัต์ โครงกำร ALCP1 เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์ (COD) เมื่อวนัที ่26 ธนัวำคม 
2556  

• ตำรำงสรุปขอ้มลูกำรด ำเนินงำนของโครงกำรโรงไฟฟ้ำศรเีชยีงใหม่   

ข้อมูลการด าเนินงานโดยสรปุ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 
โครงการโรงไฟฟ้าศรีเชียงใหม่    
จ ำนวนวนัทีด่ ำเนินงำน (วนั) 342.00  351.00 360.00 
ดชันีควำมพรอ้มจ่ำยไฟฟ้ำ (รอ้ยละ) 93.81 96.18 98.74 
ดชันีกำรหยุดจ่ำยไฟฟ้ำ (รอ้ยละ) 6.19 3.82 1.26 

ปรมิำณกำรผลติไฟฟ้ำสุทธ ิ(เมกะวตัต์-ชัว่โมง) 72,792.70  74,383.95 76,812.86 
อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ (รอ้ยละ) 89.48 89.18 89.70 
ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำสุทธ ิ(เมกะวตัต์-ชัว่โมง) 65,472.54  66,542.07 68,511.44 
ปรมิำณไอน ้ำทีจ่ ำหน่ำยรวม (ตนั) - - - 

 
(5) โครงการโรงไฟฟ้าสิรินธร (“ALCP2”) 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำสิรินธร (“ALCP2”) เป็นโครงกำร VSPP เชื้อเพลิงชีวมวลที่ใช้ระบบกังหนัไอน ้ำในกำร
ขบัเคลื่อนเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ ALCP ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยโดยอ้อมของบรษิทัฯ ALCP2 ตัง้อยู่
ที ่อ ำเภอสรินิธร จงัหวดัอุบลรำชธำนี บนพืน้ที ่114-3-48 ไร่ โดยมกี ำลงักำรผลติตดิตัง้ 9.9 เมกะวตัต์ เปิดด ำเนินกำร
เชงิพำณิชย ์(COD) เมื่อวนัที ่14 สงิหำคม 2558  

• ตำรำงสรุปขอ้มลูกำรด ำเนินงำนของโครงกำรโรงไฟฟ้ำสรินิธร  

ข้อมูลการด าเนินงานโดยสรปุ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 
โครงการโรงไฟฟ้าสิรินธร    
จ ำนวนวนัทีด่ ำเนินงำน (วนั) 350.00  345.00 357.00 
ดชันีควำมพรอ้มจ่ำยไฟฟ้ำ (รอ้ยละ) 95.86 94.63 97.83 
ดชันีกำรหยุดจ่ำยไฟฟ้ำ(รอ้ยละ) 4.14 5.37 2.17 

ปรมิำณกำรผลติไฟฟ้ำสุทธ ิ(เมกะวตัต์-ชัว่โมง) 74,127.57  73,571.47 75,640.74 
อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ (รอ้ยละ) 89.16 89.65 89.15 
ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำสุทธ ิ(เมกะวตัต์-ชัว่โมง) 66,888.62  66,248.66 68,202.51 
ปรมิำณไอน ้ำทีจ่ ำหน่ำยรวม (ตนั) - - - 

 

(6) โครงการโรงไฟฟ้าตานี (“AAPP1”) 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำตำนี (“AAPP1”) เป็นโครงกำร VSPP เชื้อเพลิงชีวมวลที่ใช้ระบบกังหันไอน ้ำในกำร
ขบัเคลื่อนเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั (“AAPP”) 
ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยโดยอ้อมของบรษิทัฯ โครงกำร AAPP1 ตัง้อยู่ที ่อ ำเภอปรำสำท จงัหวดัสุรนิทร์ บนพืน้ที ่123-0-33 
ไร ่โดยมกี ำลงักำรผลติตดิตัง้ 9.9 เมกะวตัต ์โครงกำร AAPP1 เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD) เมื่อวนัที ่30 ตุลำคม 
2555  

 

 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่29 

• ตำรำงสรุปขอ้มลูกำรด ำเนินงำนของโครงกำรโรงไฟฟ้ำตำนี   

ข้อมูลการด าเนินงานโดยสรปุ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 
โครงการโรงไฟฟ้าตานี    
จ ำนวนวนัทีด่ ำเนินงำน (วนั) 328.00  322.00 356.00 
ดชันีควำมพรอ้มจ่ำยไฟฟ้ำ (รอ้ยละ) 89.93 88.34 97.41 
ดชันีกำรหยุดจ่ำยไฟฟ้ำ (รอ้ยละ) 10.07 11.66 2.59 
ปรมิำณกำรผลติไฟฟ้ำสุทธ ิ(เมกะวตัต์-ชัว่โมง) 68,891.40  68,291.33 75,426.38 
อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ (รอ้ยละ) 88.33 89.13 89.29 
ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำสุทธ ิ(เมกะวตัต์-ชัว่โมง) 61,982.34  61,399.42 67,872.16 
ปรมิำณไอน ้ำทีจ่ ำหน่ำยรวม (ตนั) - - - 

(7) โครงการโรงไฟฟ้าโชคชยั (“AAPP2”) 
โครงกำรโรงไฟฟ้ำโชคชยั (“AAPP2”) เป็นโครงกำร VSPP เชื้อเพลิงชวีมวลที่ใช้ระบบกงัหนัไอน ้ำในกำร

ขบัเคลื่อนเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ AAPP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของบริษัทฯ โครงกำร 
AAPP2 ตัง้อยู่ที ่อ ำเภอโชคชยั จงัหวดันครรำชสมีำ บนพืน้ที ่59-0-38.4 ไร่ โดยมกี ำลงักำรผลติตดิตัง้ 9.9 เมกะวตัต์ 
โครงกำร AAPP2 เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD) เมื่อวนัที ่16 มกรำคม 2556  

• ตำรำงสรุปขอ้มลูกำรด ำเนินงำนของโครงกำรโรงไฟฟ้ำโชคชยั   

ข้อมูลการด าเนินงานโดยสรปุ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 
โครงการโรงไฟฟ้าโชคชยั    
จ ำนวนวนัทีด่ ำเนินงำน (วนั) 327.00  327.00 347.00 
ดชันีควำมพรอ้มจ่ำยไฟฟ้ำ (รอ้ยละ) 89.50 89.59 95.10 
ดชันีกำรหยุดจ่ำยไฟฟ้ำ (รอ้ยละ) 10.50 10.40 4.90 
ปรมิำณกำรผลติไฟฟ้ำสุทธ ิ(เมกะวตัต์-ชัว่โมง) 68,635.30  68,407.61 73,124.89 
อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ (รอ้ยละ) 88.42 88.04 88.67 
ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำสุทธ ิ(เมกะวตัต์-ชัว่โมง) 61,952.72  61,487.71 65,991.76 
ปรมิำณไอน ้ำทีจ่ ำหน่ำยรวม (ตนั) 604.00  32.24 - 

(8) โครงการโรงไฟฟ้าน ้าพอง (“AAP1”) 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำน ้ำพอง (“AAP1”) เป็นโครงกำร VSPP เชื้อเพลิงชีวมวลที่ใช้ระบบกังหนัไอน ้ำในกำร
ขบัเคลื่อนเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั (“AAP”) ซึง่
เป็นบรษิทัย่อยโดยออ้มของบรษิทัฯ โครงกำร AAP1 ตัง้อยู่ที ่อ ำเภอน ้ำพอง จงัหวดัขอนแก่น บนพืน้ที ่52-2-15 ไร่ โดย
มกี ำลงักำรผลติตดิตัง้ 9.9 เมกะวตัต ์โครงกำร AAP1 เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD) เมื่อวนัที ่2 พฤษภำคม 2555  

• ตำรำงสรุปขอ้มลูกำรด ำเนินงำนของโครงกำรโรงไฟฟ้ำน ้ำพอง   

ข้อมูลการด าเนินงานโดยสรปุ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 
โครงการโรงไฟฟ้าน ้าพอง    
จ ำนวนวนัทีด่ ำเนินงำน (วนั) 354.00  364.00 352.00 
ดชันีควำมพรอ้มจ่ำยไฟฟ้ำ (รอ้ยละ) 96.87 99.76 96.04 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่30 

ข้อมูลการด าเนินงานโดยสรปุ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 
ดชันีกำรหยุดจ่ำยไฟฟ้ำ (รอ้ยละ) 3.13 0.24 3.96 

ปรมิำณกำรผลติไฟฟ้ำสุทธ ิ(เมกะวตัต์-ชัว่โมง) 76,286.81  78,676.82 75,808.49 
อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ (รอ้ยละ) 90.81 90.94 90.77 
ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำสุทธ ิ(เมกะวตัต์-ชัว่โมง) 67,960.68  70,307.20 68,067.24 
ปรมิำณไอน ้ำทีจ่ ำหน่ำยรวม (ตนั) - - - 

 
(9) โครงการโรงไฟฟ้าเถิน (“ABA1”) 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำเถนิ (“ABA1”) เป็นโครงกำร VSPP เชือ้เพลงิชวีมวลทีใ่ชร้ะบบกงัหนัไอน ้ำในกำรขบัเคลื่อน
เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชยี จ ำกดั (“ABA”) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยโดย
อ้อมของบรษิทัฯ โครงกำร ABA1 ตัง้อยู่ที ่อ ำเภอเถนิ จงัหวดัล ำปำง บนพืน้ที ่69-1-47.6 ไร่ โดยมกี ำลงักำรผลติตดิตัง้ 
9.9 เมกะวตัต ์โครงกำร ABA1 เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD) เมื่อวนัที ่9 กรกฎำคม 2557 

• ตำรำงสรุปขอ้มลูกำรด ำเนินงำนของโครงกำรโรงไฟฟ้ำเถนิ  

ข้อมูลการด าเนินงานโดยสรปุ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 
โครงการโรงไฟฟ้าเถิน    
จ ำนวนวนัทีด่ ำเนินงำน (วนั) 317.00  335.00 356.00 
ดชันีควำมพรอ้มจ่ำยไฟฟ้ำ (รอ้ยละ) 86.89 91.80 97.53 
ดชันีกำรหยุดจ่ำยไฟฟ้ำ (รอ้ยละ) 16.27 8.20 2.47 
ปรมิำณกำรผลติไฟฟ้ำสุทธ ิ(เมกะวตัต์-ชัว่โมง) 64,704.06  68,687.69 75,020.90 
อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ (รอ้ยละ) 85.86 86.27 88.69 
ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำสุทธ ิ(เมกะวตัต์-ชัว่โมง) 57,937.75 61,602.60 66,774.93 
ปรมิำณไอน ้ำทีจ่ ำหน่ำยรวม (ตนั) - - - 

 

(10) โครงการโรงไฟฟ้าสตึก (“SBM1”) 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำสตึก (“SBM1”) เป็นโครงกำร VSPP เชื้อเพลิงชีวมวลที่ใช้ระบบกังหันไอน ้ำในกำร
ขบัเคลื่อนเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ บรษิทั สตกึ ไบโอแมส จ ำกดั (“SBM”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยโดย
อ้อมของบรษิทัฯ โครงกำร SBM1 ตัง้อยู่ที ่อ ำเภอสตกึ จงัหวดับุรรีมัย ์บนพืน้ที ่75-2-72 ไร่ โดยมกี ำลงักำรผลติตดิตัง้ 
7.5 เมกะวตัต ์โครงกำร SBM1 เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD) เมื่อวนัที ่24 มกรำคม 2549 

• ตำรำงสรุปขอ้มลูกำรด ำเนินงำนของโครงกำรโรงไฟฟ้ำสตกึ   

ข้อมูลการด าเนินงานโดยสรปุ 
ส าหรบังวดตัง้แต่วนัท่ี 15 ถึง 31 ธนัวาคม 2563 

2563 
โครงการโรงไฟฟ้าสตึก  
จ ำนวนวนัทีด่ ำเนินงำน (วนั) 19.00 
ดชันีควำมพรอ้มจ่ำยไฟฟ้ำ (รอ้ยละ) 9.24 
ดชันีกำรหยุดจ่ำยไฟฟ้ำ (รอ้ยละ) 90.76 
ปรมิำณกำรผลติไฟฟ้ำสุทธ ิ(เมกะวตัต์-ชัว่โมง) 1,996.22 
อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ (รอ้ยละ) 68.35 
ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำสุทธ ิ(เมกะวตัต์-ชัว่โมง) 1,791.53 
ปรมิำณไอน ้ำทีจ่ ำหน่ำยรวม (ตนั) - 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่31 

(11) โครงการโรงไฟฟ้าดอนมนต์ (“ABE1”) 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำดอนมนต์ (“ABE1”) เป็นโครงกำร VSPP เชื้อเพลงิชวีมวลที่ใช้ระบบกงัหนัไอน ้ำในกำร
ขบัเคลื่อนเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอ็นเนอร์จี้ จ ำกดั (“ABE”) ซึ่งเป็น
บรษิทัย่อยโดยอ้อมของบรษิทัฯ โครงกำร ABE1 ตัง้อยู่ที ่อ ำเภอดอนมนต์ จงัหวดับุรรีมัย์ บนพืน้ที ่62-0-30 ไร่ โดยมี
ก ำลงักำรผลติตดิตัง้ 9.5 เมกะวตัต ์โครงกำร ABE1 เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD) เมื่อวนัที ่6 กุมภำพนัธ ์2551 

• ตำรำงสรุปขอ้มลูกำรด ำเนินงำนของโครงกำรโรงไฟฟ้ำดอนมนต ์   

ข้อมูลการด าเนินงานโดยสรปุ 
ส าหรบังวดตัง้แต่วนัท่ี 27 ถึง 31 ธนัวาคม 2563 

2563 
โครงการโรงไฟฟ้าดอนมนต์  
จ ำนวนวนัทีด่ ำเนินงำน (วนั) 4.00 
ดชันีควำมพรอ้มจ่ำยไฟฟ้ำ (รอ้ยละ) 2.67 
ดชันีกำรหยุดจ่ำยไฟฟ้ำตำมแผน (รอ้ยละ) 97.33 
ปรมิำณกำรผลติไฟฟ้ำสุทธ ิ(เมกะวตัต์-ชัว่โมง) 638.33 
อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ (รอ้ยละ) 75.68 
ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำสุทธ ิ(เมกะวตัต์-ชัว่โมง) 555.04 
ปรมิำณไอน ้ำทีจ่ ำหน่ำยรวม (ตนั) - 

 

(12) โครงการโรงไฟฟ้าเมืองโคราช (“AAE1”) 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำเมอืงโครำช (“AAE1”) เป็นโครงกำร VSPP เชื้อเพลงิชวีมวลทีใ่ชร้ะบบกงัหนัไอน ้ำในกำร
ขบัเคลื่อนเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เอน็เนอร์จี้ จ ำกดั (“AAE”) ซึ่งเป็น
บรษิทัย่อยโดยออ้มของบรษิทัฯ โครงกำร AAE1 ตัง้อยู่ที ่อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ จงัหวดันครรำชสมีำ บนพืน้ที ่54-3-
4 ไร่ โดยมกี ำลงักำรผลติตดิตัง้ 9.9 เมกะวตัต ์โครงกำร AAE1 เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD) เมื่อวนัที ่11 ตุลำคม 
2554 

• ตำรำงสรุปขอ้มลูกำรด ำเนินงำนของโครงกำรโรงไฟฟ้ำเมอืงโครำช   

ข้อมูลการด าเนินงานโดยสรปุ 
ส าหรบังวดตัง้แต่วนัท่ี 21 สิงหาคม ถึง 31 ธนัวาคม 2563 

2563 
โครงการโรงไฟฟ้าเมืองโคราช  
จ ำนวนวนัทีด่ ำเนินงำน (วนั) 122.00 
ดชันีควำมพรอ้มจ่ำยไฟฟ้ำ (รอ้ยละ) 91.56 
ดชันีกำรหยุดจ่ำยไฟฟ้ำ (รอ้ยละ) 8.44 
ปรมิำณกำรผลติไฟฟ้ำสุทธ ิ(เมกะวตัต์-ชัว่โมง) 24,719.93 
อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ (รอ้ยละ) 85.43 
ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำสุทธ ิ(เมกะวตัต์-ชัว่โมง) 22,422.73 
ปรมิำณไอน ้ำทีจ่ ำหน่ำยรวม (ตนั) - 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่32 

• รปูภาพตวัอย่างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของกลุ่มบริษทัฯ 

 

โรงไฟฟ้าชีวมวลบา้นบึง (อ าเภอบ้านบึง จงัหวดัชลบุรี) ก าลงัการผลิตติดตัง้ 9.9 เมกะวตัต์ 
 

 
โรงไฟฟ้าชีวมวลโพนทอง (อ าเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็) ก าลงัการผลิตติดตัง้ 9.9 เมกะวตัต์ 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่33 

 
โรงไฟฟ้าชีวมวลบอ่พลอย (อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี) ก าลงัการผลิตติดตัง้ 9.9 เมกะวตัต์ 

 

 
 

โรงไฟฟ้าชีวมวลบอ่พลอย (อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี) ก าลงัการผลิตติดตัง้ 9.9 เมกะวตัต์ 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่34 

 
โรงไฟฟ้าชีวมวลศรีเชียงใหม่ (อ าเภอศรีเชียงใหม่ จงัหวดัหนองคาย) ก าลงัการผลิตติดตัง้ 9.9 เมกะวตัต์ 

 

 
โรงไฟฟ้าชีวมวลสิรินธร (อ าเภอสิรินธร จงัหวดัอบุลราชธานี) ก าลงัการผลิตติดตัง้ 9.9 เมกะวตัต์ 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่35 

 
โรงไฟฟ้าชีวมวลตานี (อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร)์ ก าลงัการผลิตติดตัง้ 9.9 เมกะวตัต์ 

 

 

โรงไฟฟ้าชีวมวลน ้าพอง (อ าเภอน ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น) ก าลงัการผลิตติดตัง้ 9.9 เมกะวตัต์ 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่36 

 
โรงไฟฟ้าชีวมวลโชคชยั (อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสีมา) ก าลงัการผลิตติดตัง้ 9.9 เมกะวตัต์ 

 

 
โรงไฟฟ้าชีวมวลน ้าพอง (อ าเภอน ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น) ก าลงัการผลิตติดตัง้ 9.9 เมกะวตัต์ 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่37 

 
โรงไฟฟ้าชีวมวลสตึก (อ าเภอสตึก จงัหวดับุรีรมัย)์ ก าลงัการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวตัต์ 

 

 
โรงไฟฟ้าชีวมวลดอนมนต์ (อ าเภอสตึก จงัหวดับุรีรมัย)์ ก าลงัการผลิตติดตัง้ 9.5 เมกะวตัต์ 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่38 

 
โรงไฟฟ้าชีวมวลเมืองโคราช (อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา) ก าลงัการผลิตติดตัง้ 9.9 เมกะวตัต์ 

 

2.2.1.2 โครงการโรงไฟฟ้ากา๊ซธรรมชาติ 

(1) โครงการโรงไฟฟ้า SPP เกาะขนุน (“AAA1”) 

 โครงกำรโรงไฟฟ้ำ SPP เกำะขนุน (“AAA1”) เป็นโครงกำร SPP ก๊ำซธรรมชำตทิีใ่ชร้ะบบโคเจนเนอเรชัน่ใน
กำรผลติไฟฟ้ำ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั (“AAA”) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยโดยออ้ม
ของบรษิทัฯ AAA1 ตัง้อยู่ที ่อ ำเภอพนมสำรคำม จงัหวดัฉะเชงิเทรำ บนพืน้ที ่194-2-77 ไร่ โครงกำร AAA1 โดยมกี ำลงั
กำรผลติตดิตัง้ 114.35 เมกะวตัต ์โครงกำร AAA1 เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD) เมื่อวนัที ่10 กุมภำพนัธ ์2560  

 ในกำรบรหิำรและด ำเนินงำนโครงกำร AAA1 นัน้ AAA ในฐำนะเจำ้ของโครงกำรไดเ้ขำ้ท ำสญัญำซื้อขำยก๊ำซ
ธรรมชำตกิบั บรษิทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) (“ปตท.”) ฉบบัลงวนัที ่1 ตุลำคม 2555 มรีะยะเวลำใชก้๊ำซเพื่อกำรคำ้ทัง้สิน้ 
25 ปี นับจำกวนัทีเ่ปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD) ซึง่จะสิน้สุดวนัที ่9 กุมภำพนัธ ์2585  

ตำรำงสรุปขอ้มลูกำรด ำเนินงำนของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ SPP เกำะขนุน 

ข้อมูลการด าเนินงานโดยสรปุ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563  
โครงการโรงไฟฟ้า SPP เกาะขนุน    
จ ำนวนวนัทีด่ ำเนินงำน (วนั)  365.00  365.00 359.00  
ดชันีควำมพรอ้มจ่ำยไฟฟ้ำ (รอ้ยละ)  97.90 99.45 96.53  
ดชันีกำรหยุดจ่ำยไฟฟ้ำ (รอ้ยละ)  2.10 0.55 3.42  

ปรมิำณกำรผลติไฟฟ้ำสุทธ ิ(เมกะวตัต์ - ชัว่โมง)  660,714.85  674,885.92 634,231.38  
อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ (รอ้ยละ)  83.80 85.61 82.35  
ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำสุทธ ิ(เมกะวตัต์ - ชัว่โมง)  632,954.25  646,099.04 605,792.21  
ปรมิำณไอน ้ำทีจ่ ำหน่ำยรวม (ตนั) 12,905.90  28,746.37 18,372.98  
ปรมิำณกำรใชเ้ชือ้เพลงิ (ลำ้นบทียี)ู 4,834,640.00 4,971,340.00 4,749,232.00  
อตัรำกำรใชค้วำมรอ้นเฉลีย่ (บทียีตู่อหน่วยผลติ) 7,317.29 7,366.19  7990.10  

 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่39 

• รปูภาพตวัอย่างโครงการโรงไฟฟ้ากา๊ซธรรมชาติของกลุ่มบริษทัฯ 

 
โรงไฟฟ้า SPP เกาะขนุน  (อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา) ก าลงัการผลิตติดตัง้ 114.35 เมกะวตัต์ 

 

2.2.1.3 โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 

(1) โครงการโรงไฟฟ้า MSW ขอนแก่น (“ALCP3”) 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำ MSW ขอนแก่น (“ALCP3”) เป็นโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนขยะ ซึ่งใช้ขยะชุมชน 
(Municipal Solid Waste : MSW) เป็นเชื้อเพลิง ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ ALCP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของ
บรษิทัฯ โครงกำร ALCP3 ตัง้อยู่ที ่ต ำบลโนนท่อน อ ำเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น บนพืน้ทีข่องเทศบำลต ำบลโนนท่อน 
มกี ำลงักำรผลติตดิตัง้ 6.0 เมกะวตัต ์ทัง้นี้ ALCP มหีน้ำทีก่่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำตำมสญัญำก่อสรำ้งอำคำร ยกกรรมสทิธิใ์ห้
เทศบำลนครขอนแก่น ลงวนัที ่18 สงิหำคม 2554 มรีะยะเวลำ 20 ปี นับจำกวนัทีล่งนำมในสญัญำ โดยภำยหลงัจำกที่
สญัญำสิน้สุดลงอำคำรและเครื่องจกัรของโครงกำรจะตกเป็นกรรมสทิธิข์องเทศบำลนครขอนแก่น  

โครงกำร ALCP3 จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำตำมปรมิำณไฟฟ้ำเสนอขำยตำมสญัญำจ ำนวน 4.5 เมกะวตัต์ ใหแ้ก่ 
กฟภ. ภำยใตส้ญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ประเภท Non-Firm ลงวนัที ่24 ตุลำคม 2556 โดยสญัญำดงักล่ำวมรีะยะเวลำ 
5 ปี นับจำกวนัเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์ (COD) ต่อเนื่องครัง้ละ 5 ปี โดยอตัโนมตัจินกว่ำจะมกีำรยกเลกิสญัญำ โดย
โครงกำร ALCP3 จะไดร้บัส่วนเพิม่รำคำรบัซื้อไฟฟ้ำ ("Adder") 3.5 บำท ต่อหน่วย เป็นระยะเวลำ 7 ปี นับจำกวนัทีเ่ปิด
ด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD) 

 นอกจำกนี้ โครงกำร ALCP3 ยงัมรีำยได้จำกกำรรบัก ำจดัขยะชุมชนใหแ้ก่องค์กำรบรหิำรส่วนท้องถิ่น และ
ลูกคำ้เอกชนทีอ่ยู่ในพืน้ทีห่ลำยรำย ซึง่ขยะชุมชนถูกใชเ้ป็นเชือ้เพลงิหลกัในกำรผลติกระแสไฟฟ้ำ  

• ตำรำงสรุปขอ้มลูกำรด ำเนินงำนของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ MSW ขอนแก่น    

ข้อมูลการด าเนินงานโดยสรปุ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 
โครงการโรงไฟฟ้า MSW ขอนแก่น    
จ ำนวนวนัทีด่ ำเนินงำน (วนั) 336.00  346.00  344.00 
ดชันีควำมพรอ้ม (รอ้ยละ) 91.98 94.93 94.22 
ดชันีกำรหยุดผลติ (รอ้ยละ) 8.02 5.07 5.78 

ปรมิำณกำรผลติไฟฟ้ำสุทธ ิ(เมกะวตัต์-ชัว่โมง) 45,589.37  47,689.96  47,902.64 
อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ (รอ้ยละ) 94.29 95.58 96.73 
ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำสุทธ ิ(เมกะวตัต์-ชัว่โมง) 36,216.83  37,165.32  37,030.46 
ปรมิำณกำรก ำจดัขยะ (ตนั) 135,944.60 130,067.44  130,340.56 

 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่40 

(2) โครงการโรงไฟฟ้า MSW กระบี่ (“ALCP6”) 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำ MSW กระบี่ (“ALCP6”) เป็นโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนขยะ ซึ่งใชข้ยะชุมชน (Municipal 
Solid Waste : MSW) เป็นเชือ้เพลงิ ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ ALCP ซึง่เป็นบรษิทัย่อยโดยออ้มของบรษิทัฯ โครงกำร 
ALCP6 ตัง้อยู่ที ่ต ำบลไสไทย อ ำเภอเมอืง จงัหวดักระบี ่บนพืน้ทีข่องเทศบำลเมอืงกระบี ่มกี ำลงักำรผลติตดิตัง้ 6.0 เม
กะวตัต์ ทัง้นี้ ALCP มหีน้ำที่ก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำตำมสญัญำก่อสร้ำงอำคำร ยกกรรมสทิธิใ์ห้เทศบำลกระบี่ ลงวนัที่ 22
กุมภำพนัธ ์2562 มรีะยะเวลำ 25 ปี นับจำกวนัทีส่่งมอบพืน้ที ่โดยภำยหลงัจำกทีส่ญัญำสิน้สุดลงอำคำรและเครื่องจกัร
ของโครงกำรจะตกเป็นกรรมสทิธิข์องเทศบำลเมอืงกระบี่ 

โครงกำร ALCP6 จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำตำมปรมิำณไฟฟ้ำเสนอขำยตำมสญัญำจ ำนวน 4.4 เมกะวตัต์ ใหแ้ก่ 
กฟภ. ภำยใต้สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ประเภท Non-Firm ลงวนัที่ 17 พฤษภำคม 2562 โดยสญัญำดงักล่ำวมี
ระยะเวลำไม่เกนิ 20 ปี โดยนับอำยุสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำในกรณีทีจ่่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชย ์(COD) ภำยหลงัวนัที ่
31 ธนัวำคม 2562 ใหอ้ำยุสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำสิน้สุดในวนัที ่31 ธนัวำคม 2582 โดยโครงกำร ALCP6 จะไดร้บัส่วนเพิม่
รำคำรบัซื้อไฟฟ้ำ ("FiT Premium") 0.7 บำท ต่อหน่วย เป็นระยะเวลำ 8 ปี นับจำกวนัที่เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์ 
(COD) 

 นอกจำกนี้ โครงกำร ALCP6 ยงัมรีำยได้จำกกำรรบัก ำจดัขยะชุมชนใหแ้ก่องค์กำรบรหิำรส่วนท้องถิ่น และ
ลูกคำ้เอกชนทีอ่ยู่ในพืน้ทีห่ลำยรำย ซึง่ขยะชุมชนถูกใชเ้ป็นเชือ้เพลงิหลกัในกำรผลติกระแสไฟฟ้ำ  

• ตำรำงสรุปขอ้มลูกำรด ำเนินงำนของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ MSW กระบี ่   

ข้อมูลการด าเนินงานโดยสรปุ 
ส าหรบังวดตัง้แต่วนัท่ี  28 ถึง 31 ธนัวาคม 2563

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 

โครงการโรงไฟฟ้า MSW กระบี ่  
จ ำนวนวนัทีด่ ำเนินงำน (วนั) 4.00 
ดชันีควำมพรอ้ม (รอ้ยละ) 88.91 
ดชันีกำรหยุดผลติ (รอ้ยละ) 11.09 

ปรมิำณกำรผลติไฟฟ้ำสุทธ ิ(เมกะวตัต์-ชัว่โมง) 464.32 
อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ (รอ้ยละ) 90.67 
ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำสุทธ ิ(เมกะวตัต์-ชัว่โมง) 373.07 
ปรมิำณกำรก ำจดัขยะ (ตนั) - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่41 

• รปูภาพตวัอย่างโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนของกลุ่มบริษทัฯ 

 
โรงไฟฟ้า MSW ขอนแก่น  (อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น) ก าลงัการผลิตติดตัง้ 6.0 เมกะวตัต์ 
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การน าขยะเขา้สู่เตาเผาไหม้ โดยเป็นระบบปิดของโรงไฟฟ้า MSW ขอนแก่น  (อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น)  

โรงไฟฟ้า MSW กระบี่  (อ าเภอเมือง จงัหวดักระบี่) ก าลงัการผลิตติดตัง้ 6.0 เมกะวตัต์ 

 

2.2.1.4 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

(1) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตัง้บนหลงัคา (“โครงการ Solar Rooftop”) 

โครงกำร Solar Rooftop เป็นโครงกำรภำยใต้กำรบริหำรจดักำรของ บริษัท เอซีอี โซลำร์ จ ำกัด (“ACE 
SOLAR”) โดยกลุ่มบรษิทัฯ มโีครงกำร Solar Rooftop ทีเ่ปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชยแ์ล้วจ ำนวน 3 โครงกำร มปีรมิำณ
ไฟฟ้ำเสนอขำยตำมสญัญำรวมจ ำนวน 3.56 เมกะวตัต ์โดยบรษิทัฯ ด ำเนินกำรตดิตัง้อุปกรณ์ผลติกระแสไฟฟ้ำ ณ ทีต่ัง้
ของผูซ้ื้อเพื่อจ ำหน่ำยไฟฟ้ำตลอดอำยุสญัญำ โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

• รำยละเอยีดโครงกำร Solar Rooftop มดีงัต่อไปนี้ 

โครงการโรงไฟฟ้า ACE SOLAR 3 
ACE SOLAR 3  
(ส่วนต่อขยาย) 

ACE SOLAR 4 ACE SOLAR 5 

ชื่อโครงกำร Solar Rooftop 1 Solar Rooftop 1 Solar Rooftop 2 Solar Rooftop 3 
บรษิทัทีด่ ำเนินโครงกำร ACE SOLAR  ACE SOLAR  ACE SOLAR  ACE SOLAR  
ประเภทเชือ้เพลงิ พลงังำนแสงอำทติย ์ พลงังำนแสงอำทติย ์ พลงังำนแสงอำทติย ์ พลงังำนแสงอำทติย ์
ทีต่ ัง้โครงกำร 

- อ ำเภอ 
- จงัหวดั 

 
ศรรีำชำ 
ชลบุร ี

 
ศรรีำชำ 
ชลบุร ี

 
โชคชยั 

นครรำชสมีำ 

 
เมอืงสมุทรสำคร 
สมุทรสำคร 

วนัเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์
(COD) / ก ำหนดกำรเปิด
ด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(SCOD) 

20 พฤศจกิำยน 2561 28 กนัยำยน 2562 22 กุมภำพนัธ ์2562 22 พฤษภำคม 2563 

ก ำลงักำรผลติตดิตัง้ (เมกะวตัต์) 1.00 1.00 0.73 0.83 
ปรมิำณพลงัไฟฟ้ำเสนอขำย (เม
กะวตัต์) 

1.00 1.00 0.73 0.83 
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โครงการโรงไฟฟ้า ACE SOLAR 3 
ACE SOLAR 3  
(ส่วนต่อขยาย) 

ACE SOLAR 4 ACE SOLAR 5 

ระยะเวลำซื้อขำยไฟฟ้ำนับจำก
วนัเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์

25 ปี 25 ปี 25 ปี 25 ปี 

อตัรำสว่นลดจำกรำคำกำรไฟฟ้ำ 
(รอ้ยละ) 

10.00 10.00 10.00 15.00 

 

• รปูภาพตวัอย่างโครงการ Solar Rooftop ของกลุ่มบริษทัฯ 

     
   

2.2.2 ใบอนุญาตในการประกอบธรุกิจ และการส่งเสริมการลงทุน 

กลุ่มบรษิทัฯ มหีน้ำทีท่ีต่้องจดัหำใบอนุญำตทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรพฒันำ ก่อสรำ้ง และด ำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
ของกลุ่มบริษัทฯ โดยที่ผ่ำนมำกลุ่มบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรให้ได้มำซึ่งใบอนุญำตส ำคญัส ำหรบักำรด ำเนินโครงกำร
โรงไฟฟ้ำไดอ้ย่ำงครบถว้น โดยใบอนุญำตทีส่ ำคญัทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ใชใ้นกำรประกอบธุรกจิมดีงัต่อไปนี้ 

1) กำรเหน็ชอบกำรจดัท ำรำยงำนกำรประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) (ไม่ใชใ้นกรณีของโครงกำร
รบัซื้อไฟฟ้ำจำก VSPP ประเภทพลงังำนทดแทน) 

2) ใบอนุญำตประกอบกจิกำรพลงังำน 
3) ใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน (รง.4) 
4) ใบอนุญำตก่อสรำ้งอำคำร (แบบ อ.1) หรอื แบบแจง้กำรก่อสรำ้งอำคำร (ม.39 ทว)ิ 
5) ใบอนุญำตใหผ้ลติพลงังำนควบคุม (พค. 2) 
6) ใบรบัรองกำรก่อสรำ้งอำคำร (อ.6) 
7) บตัรส่งเสรมิกำรลงทุน 

ทัง้นี้ โครงกำรโรงไฟฟ้ำทุกโครงกำรที่เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์ (COD) แล้วของกลุ่มบรษิัทฯ ได้รบักำร
ส่งเสรมิกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน โดยบตัรส่งเสรมิกำรลงทุนดงักล่ำวใหส้ทิธปิระโยชน์แก่กลุ่ม
บรษิทัฯ ทีส่ ำคญัๆ ดงันี้ 

1) ไดร้บัยกเวน้กำรเสยีภำษีเงนิไดน้ิตบิุคคล ส ำหรบัก ำไรสุทธทิีไ่ดจ้ำกกำรประกอบกจิกำรทีไ่ดร้บักำร
ส่งเสรมิกำรลงทุนนับแต่วนัทีเ่ริม่มรีำยได ้โดยมกี ำหนดเวลำ 8 ปี 
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2) ใหน้ ำผลขำดทุนประจ ำปีทีเ่กดิขึน้ในระหว่ำงทีไ่ดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุนไปใชส้ทิธหิกัออกจำกก ำไร
สุทธทิีเ่กดิขึน้ภำยหลงัระยะเวลำไดร้บักำรยกเวน้ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล มกี ำหนดเวลำไม่เกนิ 5 ปี นับ
แต่วนัพน้ก ำหนดเวลำนัน้ 

3) ไดร้บัลดหย่อนภำษเีงนิไดน้ิตบิคุคล ส ำหรบัก ำไรสุทธทิีไ่ดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุนในอตัรำรอ้ยละ  

50 ของอตัรำปกต ิมกี ำหนดเวลำ 5 ปี นับจำกวนัพน้ก ำหนดระยะเวลำ 8 ปี 

4) ได้รบัยกเว้นภำษีอำกรขำเขำ้ ส ำหรบักำรน ำเขำ้เครื่องจกัรเพื่อใชใ้นกำรผลติตำมทีค่ณะกรรมกำร
อนุมตั ิ

5) ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงนิปันผลจำกกจิกำรทีไ่ดร้บักำรส่งเสรมิซึ่งไดร้บัยกเวน้ภำษีเงนิไดน้ิตบิุคคล 
ไปรวมค ำนวณเพื่อเสยีภำษีเงนิไดต้ลอดระยะเวลำทีผู่ไ้ด้รบักำรส่งเสรมิไดร้บัยกเว้นภำษีเงนิได้นิติ
บุคคลนัน้ 

นอกจำกนี้ โครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวลทุกโครงกำรและโครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะชุมชนยงัไดส้ทิธพิเิศษเพิม่เตมิที่
ส ำคญั ไดแ้ก่ 

1) ไดร้บัอนุญำตใหห้กัค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำประปำ 2 เท่ำของค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวเป็นระยะเวลำ 10 
ปี นับแต่วนัทีเ่ริม่มรีำยได ้

2) ไดร้บัสทิธใิหห้กัเงนิลงทุนในกำรตดิตัง้หรอืก่อสรำ้งสิง่อ ำนวยควำมสะดวกรอ้ยละ 25 ของเงนิลงทุน 
นอกเหนือจำกกำรหกัค่ำเสื่อมรำคำตำมปกต ิ

3) ไดร้บัลดหย่อนภำษีเงนิได้นิตบิุคคล ส ำหรบัก ำไรสุทธทิีไ่ด้รบักำรส่งเสรมิกำรลงทุนในอตัรำร้อยละ 
50 ของอตัรำปกต ิมกี ำหนดเวลำ 5 ปี นับจำกวนัพน้ก ำหนดระยะเวลำ 8 ปี 

ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัฯ จะตอ้งปฏบิตัติำมเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นบตัรส่งเสรมิกำรลงทุน เช่น จะตอ้งจดัใหม้แีละบงัคบัใช้
มำตรกำรป้องผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม จะต้องด ำเนินกำรให้ได้รบัใบรบัรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 
หรอื 14000 หรอืมำตรฐำนอื่นทีเ่ทยีบเท่ำ ภำยใน 2 ปีนับแต่วนัทีเ่ปิดด ำเนินกำร เป็นตน้ เพื่อใหไ้ดร้บัสทิธแิละประโยชน์
ขำ้งตน้ครบถว้น 
2.2.3 ธรุกิจอ่ืนๆ ของกลุ่มบริษทัฯ 

2.2.3.1 ธรุกิจการให้บริการด้านการบริหารจดัการ 

ในปี 2560 บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ท ำสญัญำว่ำจำ้งบรหิำรจดักำรกบับรษิทัย่อยโดยอ้อม ภำยใตส้ญัญำดงักล่ำว บรษิทัฯ 
จะใหบ้รกิำรดำ้นกำรบรหิำรจดักำรภำยใตน้โยบำย ค ำสัง่ และเงื่อนไขต่ำงๆ ทีก่ ำหนด มขีอบเขตของงำนทีร่บัจำ้งเพื่อ
สนับสนุนกำรด ำเนินกำรของบรษิทัย่อยโดยอ้อม เช่น กำรบรหิำรจดักำรดำ้นบญัชแีละกำรเงนิ กำรบรหิำรจดักำรดำ้น
ทรพัยำกรมนุษย ์กำรบรหิำรจดักำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ และกำรบรหิำรจดักำรดำ้นกฎหมำย เป็นต้น โดยบรษิทัฯ 
มหีน้ำทีใ่หค้ ำปรกึษำ ประสำนงำน และเจรจำต่อรองแทนบรษิทัย่อยในขอบเขตของงำนขำ้งตน้  

2.2.3.2 ธรุกิจการให้บริการด้านการซ่อมบ ารงุ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรถอืหุน้โดยออ้มรอ้ยละ 100 ของหุน้ทีอ่อกและช ำระแลว้ของ 
PSMS ซึง่เป็นกจิกำรทีจ่ดัตัง้ขึน้ภำยใต ้ASCE เมื่อวนัที ่3 พฤษภำคม 2561 เพื่อประกอบธุรกจิใหบ้รกิำรซ่อมบ ำรุง
โรงไฟฟ้ำภำยในกลุ่มบรษิทัฯ ทัง้นี้ PSMS เริม่มรีำยไดจ้ำกกำรประกอบธุรกจิในไตรมำส 2 ปี 2561 
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2.3 การตลาดและการแข่งขนั 

2.3.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ผูร้บัซื้อไฟฟ้ำหลกัจำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำของกลุ่มบรษิทัฯ ไดแ้ก่ กฟภ. และ กฟผ. ซึ่งภำยใต้กฎเกณฑ์และ
ระเบยีบกำรประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำในปัจจุบนั ผูป้ระกอบกำรจะต้องไดร้บัสทิธใินกำรซื้อขำยไฟฟ้ำดว้ย
กำรลงนำมในสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) กบัหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งตำมโครงสรำ้งของอุตสำหกรรมไฟฟ้ำในประเทศ
ไทย ไดแ้ก่ กฟภ. หรอื กฟน. ซึ่งเป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยไฟฟ้ำของประเทศ หรอื กฟผ. ซึ่งเป็นเจำ้ของระบบส่งไฟฟ้ำและผู้
ควบคุมระบบส่งไฟฟ้ำแต่เพยีงผูเ้ดยีวในประเทศ 

ส ำหรบักำรจดัหำลูกคำ้อุตสำหกรรมนัน้ แมว้่ำในปัจจุบนัลูกคำ้กลุ่มดงักล่ำวจะนับเป็นสดัส่วนรำยไดท้ีไ่ม่มำก
นัก แต่กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะขยำยฐำนลูกค้ำอุตสำหกรรมทีอ่ยู่ในพืน้ทีใ่กล้เคยีงกบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำของกลุ่ม
บรษิทัฯ ใหม้ำกขึน้ ผ่ำนกำรลงทุนและพฒันำโครงขำ่ยและระบบสำยส่งไฟฟ้ำในพืน้ทีท่ีลู่กคำ้ต้องกำร เพื่อผลติไฟฟ้ำส่ง
ใหแ้ก่ลูกคำ้อุตสำหกรรมนัน้ๆ   

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 โครงกำรโรงไฟฟ้ำที ่COD แลว้ของกลุ่มบรษิทัฯ (ไม่รวมโครงกำร Solar Rooftop) 
มสีญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ/ไอน ้ำกบักลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย ไดแ้ก่ กฟภ. กฟผ. และลูกคำ้อุตสำหกรรม รวมทัง้สิน้ 179.48 MW 
โดยเมื่อหกัก ำลงักำรผลติกระแสไฟฟ้ำเพื่อใชภ้ำยในโครงกำรโรงไฟฟ้ำประมำณ 13.74 MW ท ำใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มกี ำลงั
กำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ/ไอน ้ำส่วนเกินประมำณ 22.23 MW ที่ยงัสำมำรถน ำไปจ ำหน่ำยเพิ่มเติมให้กบัลูกค้ำได้ ดงัมี
รำยละเอยีดตำมตำรำงต่อไปนี้  

โครงการโรงไฟฟ้า 
ก าลงัการผลิต
ติดตัง้ (MW) 

ปริมาณไฟฟ้า/ไอ
น ้าเสนอขาย
ตามสญัญา 
(MW) 1 

ปริมาณไฟฟ้า
เพ่ือใช้ภายใน
โครงการ (MW)2 

ก าลงัการผลิต
กระแสไฟฟ้า
ส่วนเกิน (MW) 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำบำ้นบงึ (“ACP1”) 9.90 8.46 0.95 0.49 
โครงกำรโรงไฟฟ้ำโพนทอง (“ACP2”) 9.90 8.54 0.89 0.47 
โครงกำรโรงไฟฟ้ำบ่อพลอย (“ACP3”) 9.90 8.00 0.98 0.92 
โครงกำรโรงไฟฟ้ำศรเีชยีงใหม่ (“ALCP1”) 9.90 8.00 0.89 1.01 
โครงกำรโรงไฟฟ้ำสรินิธร (“ALCP2”) 9.90 8.00 0.82 1.08 
โครงกำรโรงไฟฟ้ำตำนี (“AAPP1”) 9.90 8.46 0.94 0.50 
โครงกำรโรงไฟฟ้ำโชคชยั (“AAPP2”) 9.90 8.86 0.87 0.17 
โครงกำรโรงไฟฟ้ำน ้ำพอง (“AAP1”) 9.90 8.76 0.97 0.17 
โครงกำรโรงไฟฟ้ำเถนิ (“ABA1”)  9.90 8.00 0.93 0.97 
โครงกำรโรงไฟฟ้ำ SPP เกำะขนุน (“AAA1”) 114.35 95.50  3.30 15.55 
โครงกำรโรงไฟฟ้ำ MSW ขอนแกน่ (“ALCP3”)  6.00 4.50 1.10 0.40 
รวม 215.45 179.48 13.74 22.23 

 
2.3.2 การก าหนดราคาจ าหน่าย 
 กลุ่มบรษิทัฯ มกีำรพจิำรณำก ำหนดรำคำจ ำหน่ำยไฟฟ้ำแยกตำมประเภทของผูร้บัซื้อไฟฟ้ำ กล่ำวคอื 1) กำร
เสนอขำยไฟฟ้ำใหแ้ก่ กฟภ. และ กฟผ. จะก ำหนดรำคำใหเ้ป็นไปตำมโครงสรำ้งกำรค ำนวณอตัรำค่ำไฟฟ้ำทีไ่ด้มกีำร
ก ำหนดไวใ้นสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) โดยหำกกลุ่มบรษิทัฯ เป็นผูเ้สนอรำคำดว้ยตนเอง เช่น กรณีกำรประมูลสทิธิ

 
1 ปรมิำณไฟฟ้ำเสนอขำยตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำทีท่ ำกบัลูกคำ้ทุกประเภทรวมกนั ได้แก่ กฟภ. กฟผ. และ IU รวมทัง้ปรมิำณไอน ้ำเสนอขำยตำมสญัญำโดยแปลง
ก ำลงักำรผลติเป็นหน่วยเมกะวตัต์เทยีบเท่ำ 
2 ค ำนวณจำกปรมิำณทีใ่ชจ้รงิในปี 2562 
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ในกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ กลุ่มบรษิทัฯ จะพจิำรณำรำคำเสนอขำยโดยกำรวเิครำะหปั์จจยัและควำมเสีย่งต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
เพื่อประเมนิควำมเป็นไปไดข้องโครงกำรและผลตอบแทนจำกกำรลงทุนทีค่ำดว่ำจะไดร้บัใหส้อดคล้องกบันโยบำยกำร
ลงทุนที่คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ได้ก ำหนดไว้ และ 2) กำรเสนอขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรม กลุ่มบรษิัทฯ จะ
ก ำหนดรำคำโดยกำรอ้ำงอิงอตัรำค่ำไฟฟ้ำ หรอืกำรก ำหนดส่วนลดจำกอตัรำค่ำไฟฟ้ำของ กฟภ. หรอื กฟน. แล้วแต่
กรณี 

2.3.3 ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

2.3.3.1 การแข่งขนัในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน 

อุตสาหกรรมการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนประเภทโรงไฟฟ้าชวีมวล ในอดตีที่ผ่านมา ผู้ที่มคีวาม
ประสงค์จะเขา้ลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้าดงักล่าว โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าชวีมวลขนาดเลก็มาก (VSPP) ทีม่กี าลงัผลติตดิตัง้
ไม่เกิน 9.9 เมกะวตัต์ สามารถยื่นเอกสารและข้อเสนอโครงการเพื่อขอท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่าย
จ าหน่าย ได้แก่ กฟภ. และ กฟน. ได้โดยตรง โดย กฟภ. และ กฟน. จะพจิารณาขอ้เสนอโครงการโดยพจิารณาจาก
ความพรอ้มในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะความพรอ้มทางดา้นคุณสมบตัขิองผูย้ื่นค าขอทีเ่ป็นปัจจยัหลกัทีผ่ลต่อการพจิารณา 
โดยทีผ่่านมามผีูป้ระกอบการทีไ่ดร้บัสญัญาซื้อขายไฟฟ้าจาก กฟภ. และ กฟผ. เป็นจ านวนมาก ทัง้ผูป้ระกอบการทีเ่ป็น
บรษิทัจดทะเบยีน และนิตบิุคคลอื่นๆ รวมถงึในหลายกรณีทีบ่รษิทัจดทะเบยีนไดเ้ขา้ซื้อโครงการโรงไฟฟ้าจากนิตบิุคคล
อื่น  

ทัง้นี้ บรษิทัจดทะเบยีนทีป่ระกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน โดยมโีรงไฟฟ้าชวีมวล

เป็นโรงไฟฟ้าประเภทหลกัของธุรกจิ พอสรุปไดด้งันี้  

• แผนภมิูแสดงก าลงัการผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน 

 

 

 

 

 

ทีม่า: ขอ้มลูจากรายงานประจ าปี 61 ของแต่ละบรษิทั 
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ทีเ่ปิดด ำเนินกำรเชงิพำณชิยแ์ลว้ ทีอ่ยูร่ะหวำ่งกำรก่อสรำ้งหรอืกำรพฒันำ
ทีอ่ยูร่ะหวำ่งกำรขอคนืสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ 

Biomass 69% Biomass 100% Biomass 81% Biomass 100% 
Gas 28%  Waste 19%  
Waste 3%    
Solar 1%    

■ พลงังำนแสงอำทติย ์(Solar) ■ พลงังำนชวีมวล (Bio) ■ พลงังำนก๊ำซธรรมชำต ิ(Gas)   ■ พลงังำนขยะ (Waste)   
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จากแผนภูมขิา้งต้น กลุ่มผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชวีมวล อาจแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลกั ได้แก่ 1) กลุ่ม

ผู้ประกอบการซึ่งใช้วัตถุดิบเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลือจากกระบวนการผลิตสินค้าหลักของตัวเอง (Waste or By-

Product) ไดแ้ก่ กลุ่มโรงไฟฟ้าของผูป้ระกอบการโรงน ้าตาล เช่น KSL หรอื BRR เป็นต้น ซึ่งใชว้ตัถุดบิของตวัเองเป็น

เชือ้เพลงิหลกัในการผลติไฟฟ้า โดยกระแสไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้ะถูกน าไปใชใ้นโรงงานผลติสนิคา้หลกัของตนเป็นหลกั หาก

มเีหลอืจงึจะน าไปจ าหน่ายใหก้บัโรงงานในเครอื กฟภ. และ/หรอื กฟผ. แลว้แต่กรณี และ 2) กลุ่มผูป้ระกอบการทีจ่ดัหา

ของเหลอืทางการเกษตรจากภายนอกมาใช้เป็นเชื้อเพลงิชวีมวล โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลติได้โดยเกือบทัง้หมดจะถูก

น าไปจ าหน่ายใหก้บั กฟภ. และ กฟผ. ซึง่ผูป้ระกอบการกลุ่มนี้ไดแ้ก่ บรษิทัฯ และ TPCH เป็นตน้  

2.3.3.2 แนวโน้มอตุสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย 

แผน PDP2018 พยำกรณ์ควำมตอ้งกำรใชไ้ฟฟ้ำของประเทศ ภำยใตส้มมุตฐิำนจำกประมำณกำรกำรขยำยตวั
ของ GDP เฉลีย่รอ้ยละ 3.8 ต่อปี และประมำณกำรอตัรำกำรเพิม่ขึน้ของประชำกรเฉลีย่รอ้ยละ -0.02 ต่อปี ในระหว่ำงปี 
2560 – 2580 โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิ(“สศช.”)  

ในแผน PDP2018 ทีก่ล่ำวมำขำ้งตน้ ระบุว่ำระหว่ำงปี 2561 – 2580 ควำมตอ้งกำรใชไ้ฟฟ้ำสงูสุดของประเทศ
และปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำของประเทศจะเพิ่มขึ้นในอตัรำกำรเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ร้อยละ 3.03 และร้อยละ 3.3 
ตำมล ำดบั โดยเตบิโตจำก 34,102.0 เมกะวตัต์ และ 225,114.0 ล้ำนหน่วย ในปี 2560 เป็น 61,965.0 เมกะวตัต์ และ 
430,693.0 ลำ้นหน่วย ในปี 2580 ตำมล ำดบั ซึง่เป็นกำรปรบัลดประมำณกำรในช่วงปี 2560 – 2570 เมื่อเปรบีเทยีบกบั
แผน PDP2015 เดมิ และปรบัประมำณกำรเพิม่ขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัแผนเดมิในช่วงปี 2570 – 2579 

แผนภมิูแสดงพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศ 

 
ทีม่ำ: แผน PDP2018 

นอกจำกแผน PDP2018 แล้ว กระทรวงพลงังำนยงัได้ปรบัปรุงแผนพฒันำพลงังำนทดแทนและพลงังำน
ทำงเลอืก พ.ศ. 2561 – 2580 (Alternative Energy Development Plan หรอื “AEDP2018”) ขึ้นเพื่อส่งเสรมิกำรผลติ
พลังงำนไฟฟ้ำจำกวตัถุดิบพลังงำนทำงเลือกที่มีอยู่ภำยในประเทศ กำรพัฒนำศกัยภำพกำรผลิตกำรใช้พลงังำน
ทำงเลือกด้วยเทคโนโลยีที่เหมำะสม เพื่อสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยที่มี
เป้ำหมำยกำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีนในปี 2580 เท่ำกบั 18,696.0 เมกะวตัต ์ 

โดยแผนกำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีนตำม AEDP2018 จะสอดคล้องกับศกัยภำพที่คงเหลือขอ
ประเทศ ประกอบด้วย พลงังำนแสงอำทิตย์ ชีวมวล ก๊ำซชีวภำพ พลงังำนแสงอำทิตย์ทุ่นลอยน ้ำร่วมกับโรงไฟฟ้ำ
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พยำกรณ์ปรมิำณกำรใชไ้ฟฟ้ำ (แกนซำ้ยมอื) อตัรำกำรเตบิโต (แกนขวำมอื)
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พลงัน ้ำ พลงังำนลม และพลงังำนหมุนเวียนอื่นๆ โดยมเีป้ำหมำยกำรรบัซื้อทีร่ำคำไม่เกินกว่ำ Grid Parity เพื่อรกัษำ
ระดบัรำคำไฟฟ้ำขำยปลกีไม่ใหส้งูขึน้ โดยมเีป้ำหมำยก ำลงัผลติตำมสญัญำ ดงันี้ 

• ตารางแสดงเป้าหมายการรบัซื้อไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน 

พลงังานหมุนเวียน หน่วย ณ ส้ินปี 2580 

1. พลงังำนแสงอำทติย ์ เมกะวตัต ์ 10,000 
2. ชวีมวล เมกะวตัต ์ 3,376 
3. พลงังำนแสงอำทติยท์ุ่นลอยน ้ำร่วมกบัโรงไฟฟ้ำพลงัน ้ำ เมกะวตัต ์ 2,725 
4. พลงังำนลม เมกะวตัต ์ 1,485 
5. ก๊ำซชวีภำพ เมกะวตัต ์ 546 
6. ขยะอุตสำหกรรม เมกะวตัต ์ 44 
7. อื่นๆ ตำมนโยบำยส่งเสรมิของภำครฐั เมกะวตัต ์ 520 

รวม เมกะวตัต์ 18,696 

ทีม่ำ: ผลกำรด ำเนินงำนพลงังำนทดแทน พพ. และ AEDP2018  

นอกจำกนี้ AEDP2018 ยงัส่งเสรมิกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีนของภำครฐั โดยมุ่งเน้นกำรแก้ไข
ปัญหำสงัคมส่วนรวม ได้แก่ ปัญหำขยะชุมชน รวมถึงกำรส่งเสรมิกำรผลิตไฟฟ้ำจำกจำกชวีมวล และก๊ำซชวีภำพ 
เพื่อใหน้ ำมำใชซ้ึง่เศษวสัดุเหลอืใชจ้ำกภำคกำรเกษตร ตอบสนองเป้ำหมำยกำรสรำ้งควำมเจรญิเตบิโตในทอ้งถิน่ ส่งผล
ต่อควำมมัน่คง กระจำยรำยได ้และสรำ้งงำนในพืน้ที ่และท ำใหม้กีำรใชท้รพัยำกรในทอ้งถิน่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 

 

2.4 การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 

2.4.1 การพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าช่วงก่อนด าเนินโครงการ 

เนื่องจำกกลุ่มบรษิัทฯ ด ำเนินธุรกจิโดยกำรลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำซึ่งจะต้องด ำเนินกำรเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่ง
สทิธใินกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ ดว้ยกำรเขำ้ร่วมกำรประมลูสทิธใินกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำหรอืโดยกำรยื่นขอ้เสนอจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ
ตำมขัน้ตอนของหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง โดยก่อนกำรด ำเนินกำรเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่สทิธใินกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ กลุ่มบรษิทัฯ มี
ข ัน้ตอนกำรเตรยีมควำมพรอ้มอย่ำงละเอยีด รอบคอบ และระมดัระวงั โดยกลุ่มบรษิทัฯ จะจดัเตรยีมขอ้มลูและประเมนิ
ควำมพรอ้มดำ้นต่ำงๆ ของโครงกำรทีจ่ะลงทุน เช่น ควำมเป็นไปไดข้องโครงกำร ควำมพรอ้มดำ้นแหล่งเงนิทุน ควำม
พรอ้มดำ้นเทคโนโลย ีควำมพรอ้มดำ้นวตัถุดบิ ควำมพรอ้มดำ้นทีด่นิ และควำมพรอ้มดำ้นกำรไดม้ำซึง่ใบอนุญำตต่ำงๆ 
เป็นต้น โดยเมื่อโครงกำรโรงไฟฟ้ำที่มศีกัยภำพและเป็นไปตำมเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก ำหนดดงักล่ำวได้รบัสิทธใินกำร
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ กลุ่มบรษิทัฯ จงึจะด ำเนินกำรพฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำต่อไป โดยสำมำรถ
สรปุขัน้ตอนในกำรพฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำไดด้งันี้ 

2.4.1.1  การขอใบอนุญาตส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้า 

กลุ่มบรษิัทฯ ต้องด ำเนินกำรจดัหำเพื่อให้ได้มำซึ่งใบอนุญำตทีส่ ำคญัส ำหรบัผู้ประกอบกิจกำรพลงังำนตำม
ประกำศ กกพ. เรื่องกำรก ำหนดประเภทและอำยุใบอนุญำตและกำรอนุญำตกำรประกอบกจิกำรพลงังำน พ.ศ. 2551 
และระเบยีบ/ประกำศของ กกพ. และ/หรอืหน่วยงำนรฐัทีก่ ำกบัดแูล ไดแ้ก่  

การอนุมติั/ใบอนุญาต/ ใบรบัรอง กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง หน่วยงานรฐัท่ีก ากบัดแูล 

กำรเหน็ชอบกำรจดัท ำรำยงำนกำร
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA)  

พ.ร.บ. ส่งเสรมิและรกัษำคุณภำพ
สิง่แวดลอ้มแห่งชำต ิพ.ศ. 2535 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 
(“สผ.”) 
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การอนุมติั/ใบอนุญาต/ ใบรบัรอง กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง หน่วยงานรฐัท่ีก ากบัดแูล 

(ไม่ใชใ้นกรณีของโครงกำรรบัซือ้ไฟฟ้ำจำก 
VSPP ประเภทพลงังำนทดแทน) 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรพลงังำน พ.ร.บ. กำรประกอบกจิกำรพลงังำน พ.ศ. 
2550 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบักจิกำร
พลงังำน (“กกพ.”) 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน (รง.4) พ.ร.บ. โรงงำน พ.ศ. 2535 กกพ. / กรมโรงงำนอุตสำหกรรม (“กรอ.”) 

ใบอนุญำตก่อสรำ้งอำคำร (แบบ อ.1) หรอื 
แบบแจง้กำรก่อสรำ้งอำคำร (ม.39 ทว)ิ 

พ.ร.บ. ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522  

พ.ร.บ. กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2522 

กกพ. / องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
(“กนอ.”) 

ใบอนุญำตใหผ้ลติพลงังำนควบคุม (พค. 2) พ.ร.บ. กำรพฒันำและส่งเสรมิพลงังำน 
พ.ศ. 2535 

กกพ. / กรมพฒันำพลงังำนทดแทนและ
อนุรกัษ์พลงังำน (พพ.) 

ใบรบัรองกำรก่อสรำ้งอำคำร พ.ร.บ. ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522  

พ.ร.บ. กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2522 

กกพ. / องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

กนอ. 

บตัรส่งเสรมิกำรลงทุน พ.ร.บ. ส่งเสรมิกำรลงทุน พ.ศ. 2520 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน 

 

2.4.1.2 การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า 

(1) การจดัหาผู้รบัเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

ส ำหรบักำรก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำชวีมวลและโรงไฟฟ้ำขยะชุมชนของกลุ่มบรษิทัฯ ทีผ่่ำนมำ กลุ่มบรษิทัฯ ไดท้ ำ
กำรว่ำจำ้งบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอน็เนอรย์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั (“AED”) ซึง่เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้ใหญ่ใหเ้ป็น
ผู้รบัเหมำก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำของกลุ่มบรษิัทฯ มำโดยตลอด โดยที่กำรจดัซื้อจดัจำ้งจะใชว้ธิกีำรเจรจำต่อรองรำคำเป็น
หลกั อย่ำงไรก็ด ีเพื่อให้กำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำในอนำคตมแีนวทำงกำรด ำเนินงำนที่มขี ัน้ตอน และลดโอกำสที่อำจมี
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ได้ กลุ่มบรษิัทฯ จงึได้ก ำหนดนโยบำยจดัซื้อจดัจำ้งผู้รบัเหมำก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ (EPC 
Contractor) โดยกลุ่มบริษัทฯ จะพยำยำมหลีกเลี่ยงกำรว่ำจ้ำงบุคคลที่เกี่ยวโยงกันซึ่งรวมถึง AED ให้เป็น EPC 
Contractor ในทุกกรณีเว้นแต่เพยีงกรณีที่มคีวำมจ ำเป็นซึ่งไม่อำจหลกีเลี่ยงได้ และกลุ่มบรษิัทฯ ได้พจิำรณำแล้วว่ำ
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้โดยรวม ทัง้นี้ จะต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของขัน้ตอน
กำรประมูลหรอืคดัเลอืก EPC Contactor ตำมทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ใชก้บับุคคลภำยนอก และรำยกำรดงักล่ำวจะต้องเป็นไป
ตำมนโยบำยกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ รวมทัง้กฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง โดยผู้มีส่วนได้เสียกับกำรท ำ
รำยกำรดงักล่ำวไม่สำมำรถเป็นผูอ้นุมตัหิรอืออกเสยีงในเรื่องดงักล่ำวได้ 

(2) การเลือกใช้เทคโนโลยี 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำต่ำงๆ ของกลุ่มบรษิทัฯ เลอืกใช้เครื่องจกัรและอุปกรณ์หลกัในกำรผลติแยกตำมประเภท
โครงกำรได ้ดงัต่อไปนี้ 

1) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล  

บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดรำยละเอยีดมำตรฐำนและคุณลกัษณะของเครื่องจกัร อุปกรณ์ ทีม่มีำตรฐำน มปีระสทิธภิำพ 
และอำยุกำรใชง้ำนทีย่ำวนำน เช่น กำรใชเ้หลก็คุณภำพสงูจำกประเทศเยอรมนัเพื่อใชใ้นระบบท่อในหมอ้  ไอน ้ำทัง้หมด 
(Boiler tube system) หรอืกำรออกแบบเครื่องจกัรโรงงำนโดยวศิวกรชำวเยอรมนั ทีม่คีวำมช ำนำญ และเชีย่วชำญใน
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กำรออกแบบใหส้ำมำรถรบัเชือ้เพลงิชวีมวลทีห่ลำกหลำย และรองรบัเชือ้เพลงิทีม่คีวำมชืน้สงูได ้ทัง้นี้ ส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ
ชีวมวลของกลุ่มบริษัทฯ ที่จะก่อสร้ำงใหม่ในอนำคตไม่ว่ำจะเป็นโรงไฟฟ้ำ SPP Hybrid หรือโรงไฟฟ้ำ VSPP นัน้ 
บรษิทัฯ ไดม้แีผนในกำรพฒันำเครื่องจกัรและกระบวนกำรผลติใหโ้รงไฟฟ้ำชวีมวลใหม้ปีระสทิธภิำพทีด่ยีิง่ขึน้กว่ำเดมิ 
เช่น กำรเลอืกใชเ้ครื่องจกัรทีส่ำมำรถใชไ้อน ้ำทีม่อีุณหภูมแิละควำมดนัทีสู่งขึน้กว่ำเดมิ เป็นต้น เพื่อใหไ้ดป้ระสทิธภิำพ
ตำมวฎัจกัรไอน ้ำทีสู่งขึน้ ซึ่งจะท ำใหไ้ดก้ ำลงัไฟฟ้ำมำกขึน้แต่ใชเ้ชือ้เพลงิน้อยลง แต่ในขณะเดยีวกนั กระบวนกำรผลติ
ดงักล่ำวจะมมีลูค่ำกำรลงทุนทีส่งูขึน้จำกกำรตอ้งใชว้สัดุทีม่คีวำมทนทำนต่อควำมดนั และอุณหภูมทิีส่งูขึน้เช่นกนั  

2) โครงการโรงไฟฟ้ากา๊ซธรรมชาติ 

 โรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำตขิองกลุ่มบรษิทัฯ เลอืกใชเ้ทคโนโลยจีำกประเทศสหรฐัอเมรกิำ และญีปุ่่ น เป็นหลกั  

3) โครงการโรงไฟฟ้าขยะชมุชน 

 ลกัษณะขยะชมุชนในประเทศไทยไมม่กีำรแยกขยะจำกครวัเรอืน ท ำใหม้ขียะหลำกหลำยประเภทปะปนกนัอยู่ 
เช่น เศษผกัและผลไม ้หรอืขยะมลูฝอย ซึง่เป็นขยะทีม่คี่ำควำมชืน้สงู และมคีำ่ควำมรอ้นต ่ำ จงึท ำใหม้คีวำมยำกในกำร
เผำ กลุ่มบรษิทัฯ จงึตอ้งเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมำะสม ควบคู่กบักำรออกแบบทำงวศิวกรรม ใหส้ำมำรถรองรบักำรเผำ
ขยะทีม่คีุณสมบตัดิงักล่ำวได ้โดยเทคโนโลยทีีบ่รษิทัเลอืกใช ้สำมำรถรบัขยะทีม่คีวำมชืน้สงูถงึรอ้ยละ 80 ไดโ้ดยไม่ตอ้ง
ผ่ำนกระบวนกำรคดัแยกและท ำใหแ้หง้ก่อน ท ำใหป้ระหยดัค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรจดักำรขยะก่อนเขำ้โรงไฟฟ้ำ 

4) โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ทีต่ดิตัง้บนหลงัคำ (“Solar Rooftop”) แต่ละโครงกำรประกอบดว้ยชุด
แผงพลงังำนแสงอำทติยต์ดิตัง้บนหลงัคำ อุปกรณ์แปลงผนัไฟฟ้ำกระแสตรงเป็นไฟฟ้ำกระแสสลบั (“Inverter”) และหมอ้
แปลงไฟฟ้ำ (“Transformer”) โดยแผงพลงังำนแสงอำทติยผ์ลติไฟฟ้ำกระแสตรงแรงดนัต ่ำหลงัจำกไดร้บัแสงอำทติยใ์น
ตอนกลำงวนั และใช ้Inverter แปลงไฟฟ้ำกระแสตรงแรงดนัต ่ำเป็นไฟฟ้ำกระแสสลบัแรงดนัต ่ำ ไฟฟ้ำทีผ่ลติไดจ้ำกแผง
พลงังำนแสงอำทติย์จะถูกแปลงดว้ยหมอ้แปลงไฟฟ้ำเพื่อเพิม่แรงดนัไฟฟ้ำให้เป็น 22.0 กโิลโวลต์ จำกนัน้จงึจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำทีผ่ลติไดใ้หแ้ก่ลูกคำ้ 

2.4.2 ช่วงโครงการโรงไฟฟ้าด าเนินโครงการ  

2.4.2.1 การจดัหาวตัถดิุบ 

(1) เชื้อเพลิงชีวมวล 

เชื้อเพลงิชวีมวลถอืเป็นวตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นกระบวนกำรผลติของโครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวล โดยเชื้อเพลงิชวี
มวล หมำยถึง กำกหรือเศษวสัดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร เช่น ต้นไม้ที่ปลูกเป็นเชื้อเพลงิ เปลือกไม้ ไม้เชื้อเพลงิ สบั 
แกลบ ทะลำยปำลม์ ซงั/เปลอืกขำ้วโพด และเศษไม ้เป็นตน้ โดยสำมำรถจ ำแนกตำมแหล่งทีม่ำได ้3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) เชื้อเพลิงชีวมวลที่รวบรวมได้จำกโรงงำนแปรรูปสินค้ำทำงกำรเกษตร เช่น แกลบจำกโรงสขีำ้ว 
เปลอืกไม้จำกโรงงำนผลติไม้สบั ปีกไม้ เศษไม้ และขี้เลื่อยจำกโรงเลื่อยไม้ และทะลำยปำล์มจำก
โรงงำนผลติน ้ำมนัปำลม์  เป็นตน้ 

2) เชื้อเพลงิชวีมวลทีร่วบรวมไดจ้ำกสวน ไร่ และนำขำ้ว เช่น ฟำงขำ้วทีอ่ยู่ในนำขำ้ว ปลำยไมแ้ละรำก
ไมท้ีอ่ยู่ในสวน และซงัขำ้วโพดทีไ่ดจ้ำกไร่ขำ้วโพด เป็นตน้ 

3) เชื้อเพลงิชวีมวลที่เป็นพชืพลงังำนทีเ่กษตรกรปลูกและส่งขำยใหโ้ครงกำร เช่น ต้นยูคำลปิตสั พชื
ตระกูลกระถนิ หญำ้เนเปียร ์และพชืพลงังำนตระกูลออ้ เช่น ตน้ออรนัโด ้เป็นตน้  

โดยกลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรจดัหำเชือ้เพลงิชวีมวลจำกแหล่งทีม่ำต่ำงๆ โดยแบ่งไดเ้ป็น 2 วธิหีลกั ดงันี้ 
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1) กำรประกำศรบัซื้อเชือ้เพลงิประเภทชวีมวลใหแ้ก่เกษตรกรรำยย่อยทรำบเป็นวงกวำ้ง โดยฝ่ำยจดัซื้อ
เชื้อเพลิงจะเป็นผู้เจรจำเงื่อนไขและรำคำ ตำมประเภทเชื้อเพลิง ค่ำควำมร้อน และค่ำควำมชื้น 
ตำมทีบ่รษิทัก ำหนด 

2) กำรติดต่อโรงงำนแปรรูปสินค้ำทำงกำรเกษตรโดยตรง เพื่อเจรจำขอซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ทำง
กำรเกษตรจำกขัน้ตอนกำรผลติต่ำงๆ ของเจำ้ของโรงงำน 

ทัง้นี้ ส ำหรบัสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบรษิทัฯ ใชเ้ชือ้เพลงิชวีมวลหลกั 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) เปลือกไม้ คอื เศษวสัดุเหลอืใชจ้ำกกระบวนกำรผลติชิน้ไมส้บัจำกไมป้ลูกโตเรว็ เช่น ยคูำลปิตสั ซึง่
เปลอืกไมท้ีไ่ดเ้กดิจำกขัน้ตอนกำรปอกเปลอืกไมอ้อกจำกไมท้่อน  

2) ไม้เชื้อเพลิง คอื ไมเ้บญจพรรณทีเ่หลอืจำกกำรตดัแต่งต้นไมใ้หญ่จำกสวนไร่นำหรอืสวนผลไม ้ซึ่ง
ไมเ้ชือ้เพลงิเหล่ำนี้จะมอียู่โดยทัว่ไป  

3) ทะลายปาลม์ คอื เศษวสัดุเหลอืใชจ้ำกกระบวนกำรสกดัน ้ำมนัปำล์มจำกปำล์มน ้ำมนั ในรูปทะลำย
ปำลม์เปล่ำ เสน้ใย และกะลำ ทีส่ำมำรถน ำไปท ำเชือ้เพลงิได ้ 

4) แกลบ คอื เปลอืกแขง็ของเมลด็ขำ้ว ซึ่งเป็นเศษวสัดุเหลอืใชจ้ำกกระบวนกำรผลติขำ้วสำรของโรงสี
ขำ้ว โดยกลุ่มบรษิทัฯ มกีำรใชแ้กลบเป็นเชือ้เพลงิในโครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวล  

5) เชื้อเพลิงอ่ืนๆ ประกอบไปดว้ย ซงั/เปลอืกขำ้วโพด ใบ/กำกออ้ย เหงำ้มนั ขีเ้ลื่อย เศษไม ้เป็นตน้ 

 
• รปูภาพเปลือกไม้ และไม้เชื้อเพลิง 

      
• รปูภาพต้นพลงังาน และใบอ้อย 
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• รปูภาพเปลือกข้าวโพด และซงัข้าวโพด 

      
• รปูภาพฟางข้าว และแกลบ 

      
 

• รปูภาพทะลายปาลม์  และเหง้ามนั 

      
 

(2) กา๊ซธรรมชาติ 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำตขิองกลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำซื้อขำยก๊ำซธรรมชำตริะยะยำวกบั บรษิทั 
ปตท. จ ำกดั (มหำชน) (“ปตท.”) ซึง่เป็นผูป้ระกอบกำรรำยเดยีวทีส่ำมำรถจดัหำก๊ำซธรรมชำตใิหแ้ก่โครงกำรโรงไฟฟ้ำที่
ใชเ้ชือ้เพลงิก๊ำซธรรมชำตใินประเทศได ้โดยมอีำยุสญัญำเท่ำกบัระยะเวลำตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) กบั กฟผ.  

(3) ขยะชุมชน 

ขยะชุมชน ถอืเป็นวตัถุดบิหลกัในกระบวนกำรผลติไฟฟ้ำของโครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะชุมชนของกลุ่มบรษิัทฯ 
โดยโครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะชุมชนของกลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำจำ้งก ำจดัขยะกบัหน่วยงำนต่ำงๆ ในพืน้ทีใ่กล้เคยีง
โครงกำร สำมำรถแบ่งประเภทตำมทีม่ำของขยะ ไดด้งันี้ 
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1) สญัญาจ้างก าจดัขยะเก่า  

1.1) ณ หลุมฝังกลบขยะของเทศบำลนครขอนแก่น ซึ่งเป็นเขตเทศบำลทีโ่ครงกำรตัง้อยู่ โดยไม่มี
ค่ำตอบแทน มกี ำหนดแลว้เสรจ็ภำยในวนัที ่28 กนัยำยน 2566 

 1.2) ณ หลุมฝังกลบขยะของเทศบำลเมอืงกระบี่ ซึ่งเป็นเขตเทศบำลที่โครงกำรตัง้อยู่ โดยไม่มี
ค่ำตอบแทน มกี ำหนดแลว้เสรจ็ภำยในวนัที ่21 กุมภำพนัธ ์2572 

2) สญัญาจ้างก าจดัขยะใหม่ โครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะชุมชนของกลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำจำ้งก ำจดั
ขยะกับ เทศบำลต ำบลข้ำงเคียงโรงไฟฟ้ำ และบริษัทเอกชน โดยโครงกำรได้รบัค่ำตอบแทนใน
ลกัษณะค่ำบรกิำรก ำจดัขยะ มรีะยะเวลำตัง้แต่ 1 ถงึ 25 ปี แลว้แต่กรณี 

นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยงัได้เข้ำท ำสญัญำก่อสร้ำงและบริหำรจดักำรระบบก ำจดัขยะมูลฝอยชุมชนกับ
เทศบำลเมอืงกระบี่ ตำมสญัญำฉบบัลงวนัที ่22 กุมภำพนัธ์ 2562 โดยมเีงื่อนไขใหก้ ำจดัขยะได้ไม่น้อยกว่ำจ ำนวนที่
ก ำหนดไวใ้นสญัญำ และไดร้บัสทิธดิ ำเนินกำรบรหิำรจดักำรระบบเป็นเวลำ 25 ปี นับจำกวนัทีล่งนำมในสญัญำ   

(4) น ้าดิบ 

กลุ่มบริษัทฯ จ ำเป็นต้องใช้น ้ ำดิบในกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำ เพื่อ ใช้ในกำรผลิตไอน ้ ำส ำหรับกำรผลิต
กระแสไฟฟ้ำและใชเ้พื่อลดอุณหภูมขิองเครื่องจกัรและอุปกรณ์ต่ำงๆ โดยในกำรจดัหำน ้ำดบิของกลุ่มบรษิัทฯ จะใช้
วธิกีำรใหโ้ครงกำรโรงไฟฟ้ำของกลุ่มบรษิทัฯ ทุกโครงกำร มพีืน้ทีก่กัเกบ็น ้ำทีม่คีวำมจุเพยีงพอต่อควำมต้องกำรใชน้ ้ำ
ของแต่ละโครงกำรตลอดทัง้ปี เพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงที่จะขำดแคลนน ้ำดบิไว้ใช้ในกระบวนกำรผลติและช่วยลด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อน ้ำดบิหรอืน ้ำอุตสำหกรรม โดยน ้ำดบิส่วนใหญ่ในพื้นที่กกัเก็บน ้ำมำจำกกำรเก็บน ้ำฝนที่ตกตำม
ธรรมชำต ิหรอืมำจำกกำรสบูน ้ำจำกแหล่งน ้ำใกลเ้คยีงในช่วงฤดนู ้ำหลำกตำมทีไ่ดร้บัอนุญำตจำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

อย่ำงไรกด็ ีส ำหรบัโครงกำรทีม่ขีอ้จ ำกดัดำ้นพืน้ทีซ่ึง่ท ำใหไ้ม่สำมำรถมพีืน้ทีก่กัเกก็น ้ำภำยในบรเิวณโครงกำร
ได ้ไดแ้ก่ 1) โครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะชุมชน จ. ขอนแก่น กลุ่มบรษิทัฯ ไดใ้ชว้ธิจีดัท ำสญัญำซื้อขำยน ้ำดบิกบัผูข้ำย 1 รำย 
ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ มรีะยะเวลำ 10 ปีนับจำกวนัที่เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์ (COD) โดยก่อนครบ
ก ำหนดสญัญำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั หำกคู่สญัญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดไม่ท ำหนังสอืแจง้ขอยกเลกิสญัญำใหอ้กีฝ่ำยหนึ่งทรำบ 
ให้ถือว่ำคู่สญัญำตกลงให้สญัญำมผีลใชบ้งัคบัต่อไปอีกครัง้ละ 1 ปี โดยโครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะชุมชน ช ำระค่ำบรกิำร
ใหแ้ก่ผูข้ำยรำยดงักล่ำว เป็นรำยเดอืน ตำมอตัรำทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำ และ 2) โครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะชุมชน จ. กระบี่ 
กลุ่มบรษิทัฯ ไดใ้ชว้ธิจีดัท ำสญัญำซื้อขำยน ้ำดบิกบัผูข้ำย 1 รำย ซึ่งเป็นบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ โดยมวีนัทีส่ิน้สุด
สญัญำตำมอำยุสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ โดยโครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะชุมชน ช ำระค่ำบรกิำรใหแ้ก่ผูข้ำยรำยดงักล่ำว เป็นรำย
เดอืน ตำมอตัรำทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำ 

 

2.5 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

กลุ่มบรษิัทฯ มมีำตรกำรในกำรควบคุมเรื่องผลกระกระทบต่อสิง่แวดล้อมให้เป็นไปตำมประกำศกระทรวง
ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม หรอื ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม หรอืประกำศ/กฎหมำยทีเ่กี่ยวของอื่นๆ โดย
โครงกำรโรงไฟฟ้ำทุกโครงกำรของกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดท ำรำยงำนกำรศึกษำมำตรกำรป้องกันแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย (ESA) และ ประมวลหลกักำรปฏิบตัิ (Code of Practice “CoP”) หรือรำยงำนกำร
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) แล้วแต่กรณี ไดอ้ย่ำงครบถ้วน โดย กลุ่มบรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรว่ำจำ้งบรษิทัจำก
ภำยนอกทีไ่ดร้บัอนุญำตจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรมใหม้ำตรวจสอบคุณภำพสิง่แวดลอ้มในบรเิวณโรงไฟฟ้ำและชุมชน
ขำ้งเคยีงตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด ซึ่งผลลพัธ์จำกกำรตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนทีก่ ำหนดของหน่วยงำนทีก่ ำกบั
ดแูล 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่54 

ทัง้นี้ รำยละเอยีดของผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมทีส่ ำคญั มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
และมำตรกำรตดิตำมตรวจสอบคุณภำพสิง่แวดลอ้ม ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำต่ำงๆ ของกลุ่มบรษิทัฯ พอสรุปไดด้งันี้ 

2.5.1 การลดมลพิษทางอากาศ 

แหล่งมลพษิทำงอำกำศทีส่ ำคญั คอื หอ้งเผำไหมข้องหมอ้ไอน ้ำ โดยสำรมลพษิหลกัทีเ่กดิขึน้จำกกำรเผำไหม ้
ได้แก่ ฝุ่ นละออง ก๊ำซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (“SO2 “) และก๊ำซออกไซด์ของไนโตรเจน (“NOx “) เป็นต้น อย่ำงไรกต็ำม 
กลุ่มบรษิทัฯ ออกแบบและตดิตัง้เครื่องดกัฝุ่ น และระบบบ ำบดัก๊ำซไอเสยีเพื่อควบคุมกำรระบำยฝุ่ นละออง SO2 และ 
NOx ทีเ่กดิขึน้ก่อนระบำยออกปล่องต่อไป โดยในแต่ละโรงไฟฟ้ำจะท ำกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศจำกปล่อง ปีละ 1 - 2 
ครัง้ ซึ่งค่ำทีว่ดัไดจ้ะถูกมำเปรยีบเทยีบกบัค่ำมำตรฐำนตำมเกณฑ์ต่ำงๆ ของหน่วยงำนก ำกบัดูแล ทัง้นี้ เพื่อเป็นกำร
ควบคุมและลดมลพษิทำงอำกำศใหอ้ยู่ในเกณฑม์ำตรฐำน กลุ่มบรษิทัฯ มมีำตรกำรด ำเนินกำรเพื่อลดผลกระทบ ดงันี้ 

1) ควบคุมสภำวะภำยในหอ้งเผำไหมโ้ดยใชเ้ครื่องมอืตรวจวดัทีเ่หมำะสม เพื่อใหส้ำมำรถปรบัอตัรำกำร
ป้อนเชือ้เพลงิและปรมิำณอำกำศใหเ้กดิกระบวนกำรเผำไหมอ้ย่ำงสมบูรณ์ 

2) เพิม่ก ำลงัของระบบดกัฝุ่ นและระบบบ ำบดัก๊ำซไอเสยี ในบำงกรณี ใหส้ำมำรถดกัจบัฝุ่ นไดม้ำกขึน้ 
3) กรณีทีย่งัไม่สำมำรถท ำใหค้่ำกำรระบำยมลพษิทำงอำกำศลดลงได ้บรษิทัฯ จะท ำกำรลดก ำลงัของ 

เครื่องก ำเนิดไอน ้ำลง เพื่อให้ปริมำณกำรเผำไหม้ลดลง และค่ำควำมเขม้ขน้ของมลพษิที่ระบำย
ออกมำไม่เกนิค่ำควบคุมกำรระบำยมลพษิทำงอำกำศจำกปล่องของโครงกำร 

4) ในกรณีทีล่ดก ำลงัของเครื่องก ำเนิดไอน ้ำลงแล้วแต่ค่ำควำมเขม้ขน้ของมลพษิทีร่ะบำยออกมำยงัสงู
เกนิค่ำควบคุมของโครงกำร โครงกำรจะท ำกำรหยุดเดนิเครื่องเพื่อท ำกำรซ่อมแซมต่อไป 

5) ใชเ้ทคโนโลยกีำรควบคุมหรอืบ ำบดัมลพษิทำงอำกำศจำกกำรเผำไหมเ้ชื้อเพลงิมูลฝอยเป็นแบบกึง่
แห้ง (Semi-Dry) ด้วยกำรสเปรย์ปูนขำว และถ่ำนกัมมันต์ (Activated Carbon) เพื่อก ำจัดก๊ำซ
ซลัเฟอร์ไดออกไซค์ (SO2), ก๊ำซไฮโดรเจนคลอไรค์ (HCl), สำรประกอบไดออกซิน (Dioxin) และ
โลหะหนัก และใชร้ะบบถุงกรองอำกำศในระบบ เพื่อก ำจดัฝุ่ นละอองขนำดเลก็มำก ซึง่เป็นระบบทีใ่ช้
กนัอย่ำงแพร่หลำยในโรงงำนไฟฟ้ำทีเ่ผำขยะโดยตรง 

6) ใช้ระบบ SNCR (Selective Non-catalytic Reduction) หรือกำรเติมแอมโมเนียเขำ้สู่ห้องเผำไหม้
เพื่อก ำจดัก๊ำซออกไซคข์องไนโตรเจน (NOx) 

7) ตดิตัง้ระบบตรวจสอบคุณภำพอำกำศแบบต่อเน่ืองหรอืระบบ OPMS เพื่อตรวจสอบคุณภำพอำกำศ
ก่อนระบำยออกนอกโรงงำน พร้อมยังเชื่อมต่อกับระบบของกรมโรงงำนอุตสำหกรรมและกรม
ควบคุมมลพษิอกีดว้ย 

2.5.2 การลดมลพิษทางเสียง 

แหล่งก ำเนิดเสยีงทีส่ ำคญั ได้แก่ เครื่องก ำเนิดไอน ้ำ เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำแบบกงัหนัไอน ้ำ และเครื่องก ำเนิด
ไฟฟ้ำแบบกงัหนัก๊ำซ ซึ่งระดบัเสยีงจำกเครื่องจกัรดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบขำ้ง  มำกหรอืน้อยขึน้อยู่กบั
ปัจจยัหลกั 2 ประกำร คือ ระยะห่ำงของชุมชนกับแหล่งก ำเนิดเสียง และเครื่องมือในกำรควบคุมระดบัเสียง โดย
โครงกำรมมีำตรกำรด ำเนินกำรเพื่อลดผลกระทบ ดงันี้ 

1) จดัใหม้กีำรตรวจวดัระดบัเสยีงในบรเิวณรมิรัว้โครงกำรเป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

2) ตรวจสอบและบ ำรุงรกัษำอุปกรณ์/เครื่องจกัรใหอ้ยู่ในสภำพดอีย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อป้องกนัเสยีงดงัที่
อำจเกดิขึน้ 

3) ปลูกตน้ไมท้ีม่ใีบทบึตำมแนวรัว้โครงกำรเพื่อเป็นแนวกนัเสยีงตำมธรรมชำติ 

4) งดกจิกรรมกำรก่อสรำ้งทีก่่อใหเ้กดิเสยีงดงัในช่วงเวลำ 18.00 - 07.00 น. 
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2.5.3 การลดมลพิษทางกล่ิน 

แหล่งก ำเนิดกลิน่ทีส่ ำคญั ไดแ้ก่ พืน้ทีจ่ดัเกบ็ขยะมลูฝอยชุมชนของโครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะชุมชน ซึง่ตัง้อยู่บน
พื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชนเดมิของเทศบำลต ำบลโนนท่อน จงัหวดัขอนแก่น ทัง้นี้ กลุ่มบรษิัทฯ ได้ตระหนักถึง
ผลกระทบต่อชุมชนรอบขำ้ง โดยโครงกำรมมีำตรกำรด ำเนินกำรจดักำรปัญหำเรื่องมลพษิทำงกลิน่ของขยะใหม่เพื่อลด
ผลกระทบ ดงันี้ 

1) ออกแบบใหห้อ้งรบัขยะมลูฝอยชุมชนเป็นหอ้งระบบปิด โดยมปีระตูปิดกัน้ระหว่ำงบ่อรบัขยะมลูฝอย
ชุมชนกบัลำนทีร่ถวิง่เขำ้เทขยะมลูฝอยลงบ่อรบัมลูฝอย ซึ่งจะเปิดใหเ้ฉพำะรถขนขยะมลูฝอยชุมชน
วิง่เขำ้เพื่อเทขยะมลูฝอยชุมชนลงสู่บ่อขยะทีอ่ยู่ภำยในหอ้งและวิง่กลบัออกไปเท่ำนัน้ 

2) ตดิตัง้พดัลมเพื่อดูดอำกำศจำกภำยในหอ้งรบัขยะ บรเิวณเหนือบ่อรบัขยะและเหนือกรวยป้อนขยะ
เขำ้สู่หอ้งเผำไหม้ เพื่อใชเ้ป็นอำกำศส ำหรบักำรเผำไหมใ้นหอ้งเผำไหม ้ซึ่งมำตรกำรดงักล่ำวจะท ำ
ใหค้วำมดนัอำกำศภำยในและเหนือบรเิวณดงักล่ำวน้อยกว่ำควำมดนับรรยำกำศ และส่งผลใหก้ลิน่
และฝุ่ นละอองไม่แพร่กระจำยออกสู่ภำยนอก เพื่อช่วยลดปัญหำกลิน่เหมน็ภำยในหอ้งรบัขยะมลูฝอย
ชุมชนและทีจ่ะเลด็ลอดจำกหอ้งรบัขยะมลูฝอยชุมชนออกสู่ภำยนอก 

3) รถขนขยะมลูฝอยชุมชนเขำ้สู่พืน้ทีโ่ครงกำรตอ้งออกแบบใหไ้ม่มนี ้ำชะขยะรัว่ไหลลงสู่พืน้ ในกรณีทีม่ี
น ้ำชะขยะรัว่ไหลจำกรถขนขยะลงบนถนนหรือบริเวณต่ำงๆ ภำยในพื้นที่โครงกำรต้องท ำควำม
สะอำด/ลำ้งพืน้ทีด่งักล่ำวโดยทนัท ีเพื่อป้องกนักลิน่เหมน็รบกวน 

2.5.4 การลดมลพิษทางน ้า 

กจิกรรมทีอ่ำจก่อใหเ้กดิผลกระทบตอ่คุณภำพน ้ำผวิดนิทีส่ ำคญั คอื 1) น ้ำเสยีจำกส ำนักงำน 2) น ้ำทิง้จำกหมอ้
ไอน ้ำ 3) น ้ำทิ้งจำกหอหล่อเยน็ และ 4) น ้ำทีม่ตีะกอนจำกระบบผลติน ้ำปรำศจำกแร่ธำตุ โดยแต่ละโครงกำรจะท ำกำร
รวบรวมน ้ำเสยีจำกส่วนต่ำงๆ เขำ้บ่อพกัน ้ำเสยี และน ำไปบ ำบดัดว้ยระบบบ ำบดัน ้ำเสยี เพื่อปรบัปรุงคุณภำพน ้ำใหไ้ด้
ตำมมำตรฐำน ก่อนน ำไปใชป้ระโยชน์ภำยในพืน้ทีโ่ครงกำร เช่น ใชร้ดพืน้ทีส่เีขยีวของโครงกำร เป็นต้น โดยไม่มกีำร
ระบำยออกสู่แหล่งน ้ำสำธำรณะ หรอื Zero Discharge 

2.5.5 การก าจดัของเสีย 

ของเสยีในของโครงกำรแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ของเสยีจำกอำคำรส ำนักงำน/โรงอำหำร และของเสยี
จำกกระบวนกำรผลติ มรีำยละเอยีดดงันี้ 

2.5.5.1 ของเสียจากอาคารส านักงาน/โรงอาหาร  

โครงกำรจะจดัเตรยีมถงัรองรบัของเสยีแยกประเภทไว ้3 ประเภท คอื ของเสยีทัว่ไป ของเสยีรไีซเคลิ และของ
เสยีอนัตรำย โดยจะน ำภำชนะส ำหรบัแยกประเภทขยะไปวำงตำมสถำนที่ต่ำงๆ ภำยในพืน้ทีโ่ครงกำรอย่ำงเพยีงพอ 
โดยโครงกำรมนีโยบำยในกำรคดัแยกเพื่อน ำขยะมลูฝอยชุมชนกลบัมำใชป้ระโยชน์ใหไ้ดม้ำกทีสุ่ด ของเสยีส่วนทีเ่หลอื
จำกกำรคดัแยกจะรวบรวมส่งใหห้น่วยงำนทีไ่ดร้บัอนุญำตจำกหน่วยงำนรำชกำรรบัไปก ำจดัต่อไป 

2.5.5.2 ของเสียจากกระบวนการผลิต 

ของเสยีจำกกำรผลติของโครงกำรจะปฏิบตัติำมกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรจดักำรของเสยีทุกประเภท โดย
ของเสยีจะถูกรวบรวมใส่ภำชนะจดัเกบ็ทีม่ลี ักษณะและขนำดตำมควำมเหมำะสมกบัของเสยีทีแ่ยกแต่ละประเภท ก่อน
ตดิต่อใหห้น่วยงำนทีไ่ดร้บัอนุญำตจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรมน ำไปก ำจดัดว้ยวธิกีำรทีเ่หมำะสม ทัง้นี้โครงกำรจะแจง้
รำยละเอยีดเกี่ยวกบัชนิด ปรมิำณ และชื่อผูบ้ ำบดั พรอ้มทัง้แสดงวธิกี ำจดั เพื่อขออนุญำตน ำสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุทีไ่ม่ใช้
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แล้วออกนอกบรเิวณโรงงำน หรอื ใบอนุญำต สก.2 โดยจะตอ้งได้รบัควำมเหน็ชอบจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรมก่อนที่
จะน ำของเสยีออกจำกพืน้ทีโ่ครงกำร 

(1) เถ้าจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของหม้อไอน ้า  

 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เถ้ำหนัก (Bottom Ash) และเถ้ำลอย (Fly Ash) บริษัทฯ จะส่งเถ้ำไปวิเครำะห์
องค์ประกอบ เพื่อแบ่งประเภทของเสยีเพื่อใหก้ำรจดักำรเถ้ำทีเ่กดิขึน้เป็นไปตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง 
กำรก ำจดัสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548    

 โดยหำกผลกำรวเิครำะหอ์งคป์ระกอบของเถำ้ดกีว่ำค่ำมำตรฐำนทีก่ ำหนด โครงกำรจะด ำเนินกำรรวบรวมเพื่อ
น ำไปเป็นสำรปรบัปรุงดนิหรอืวสัดุทดแทนดนิ หรอืน ำไปเป็นวตัถุดบิในกำรผลติปนูซเีมนตแ์ละวสัดุทดแทนอื่น แต่หำก
ผลวเิครำะหเ์ถำ้มคีุณภำพต ่ำกว่ำมำตรฐำนทีก่ ำหนด บรษิทัฯ โครงกำรจะด ำเนินกำรน ำส่งใหห้น่วยงำนทีไ่ดร้บัอนุญำต
จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรมรบัไปก ำจดัต่อไป  

(2) น ้ามนัหล่อลื่นท่ีใช้แล้ว  

ส่วนใหญ่เกิดจำกงำนซ่อมบ ำรุงเครื่องจกัร ซึ่งต้องมกีำรเปลี่ยนถ่ำยน ้ำมนัหล่อลื่นตำมระยะเวลำกำรใชง้ำน 
โดยน ้ำมนัเหล่ำนี้จะถูกรวบรวมเก็บไว้ในถงั เก็บพกัไว้ในอำคำรที่มหีลงัคำปกคลุม และติดต่อให้หน่วยงำนที่ได้รบั
อนุญำตจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรมรบัไปก ำจดั 

2.6 งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไม่ม ี- 
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3.  ปัจจยัความเส่ียง 

          ขอ้มูลในเอกสำรส่วนนี้ อธบิำยถงึควำมเสีย่งที่มนีัยส ำคญัทีก่ลุ่มบรษิัทฯ ประเมนิไวต้ำมสถำนกำรณ์
และข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบนั รวมถึงควำมเสี่ยงที่ยงัไม่เกิดขึ้นในปัจจุบนัแต่อำจกลำยเป็นควำมเสี่ยงที่มนีัยส ำคญัใน
อนำคต ที่จะส่งผลกระทบในทำงลบต่อกำรประกอบธุรกิจ กำรด ำเนินงำน สถำนะทำงกำรเงิน ผลประกอบกำร 
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยปันผล หรอืมูลค่ำหุน้สำมญัของกลุ่มบรษิทัฯ ทีอ่ำจท ำใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทนหรอืสทิธิ
ทีค่วรจะไดร้บัหรอืสญูเสยีเงนิลงทุนทัง้หมดหรอืบำงส่วน  

ปัจจยัควำมเสีย่งของกลุ่มบรษิัทฯ ที่จะกล่ำวถึงในส่วนนี้ สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) ควำม
เสีย่งในกำรประกอบธุรกจิ (2) ควำมเสีย่งดำ้นกำรเงนิ และ (3) ควำมเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อสทิธหิรอืกำรลงทุนของผูถ้อื
หลกัทรพัย ์โดยแต่ละประเภทมรีำยละเอยีดดงันี้  

 

3.1 ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจ 

ความเส่ียงด้านภาวะตลาดและการแข่งขนั 

3.1.1 ความเส่ียงจากความไม่แน่นอนในการได้มาซ่ึงสิทธิในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าในอนาคต 

ควำมสำมำรถในกำรเติบโตของธุรกิจผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำมำจำกกำรไดม้ำซึ่งสทิธใินกำรพฒันำโครงกำร
โรงไฟฟ้ำในอนำคต ซึ่งอำจไดร้บัผลกระทบจำกควำมไม่แน่นอนในกำรเปิดประมูลโครงกำรโรงไฟฟ้ำในอนำคตและไม่
สำมำรถก ำหนดระยะเวลำของกำรเปิดประมูลดงักล่ำวได้ เนื่องจำกจะต้องเป็นไปตำมนโยบำยและกำรบริหำรของ
รฐับำล คณะกรรมกำรก ำกบักจิกำรพลงังำน (กกพ.) กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ/หรอื หน่วยงำน
ภำครฐัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

ส ำหรบักำรเปิดประมูลสทิธใินกำรพฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำในแต่ละครัง้ คณะกรรมกำรก ำกบักจิกำรพลงังำน 
(กกพ.) จะพจิำรณำพื้นที่ที่มศีกัยภำพในกำรผลติไฟฟ้ำควบคู่กบัศกัยภำพของระบบสำยส่งและศกัยภำพของระบบ
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำในพื้นที่นัน้ ๆ ส่งผลให้กำรเปิดประมูลโครงกำรโรงไฟฟ้ำของภำครฐัในแต่ละช่วงอำจมอียู่อย่ำงจ ำกดั 
ขึน้กบัควำมพรอ้มของแต่ละพืน้ที ่

แมว้่ำกลุ่มบรษิทัฯ อำจมคีวำมเสีย่งอนัเกดิจำกควำมไม่แน่นอนในกำรเปิดประมลูสทิธใินกำรพฒันำโครงกำร
โรงไฟฟ้ำในอนำคต แต่จำกแผนพฒันำก ำลงัผลติไฟฟ้ำของประเทศไทยตำมทีไ่ดก้ล่ำวไปขำ้งต้น กลุ่มบรษิทัฯ เชื่อว่ำ
ปรมิำณควำมตอ้งกำรพลงังำนไฟฟ้ำของประเทศไทยมแีนวโน้มเพิม่ขึน้จำกกำรขยำยตวัของเศรษฐกจิ กำรเตบิโตของ
จ ำนวนประชำกร กำรเป็นประเทศที่มฐีำนกำรผลติอุตสำหกรรมหนักจ ำนวนมำก รวมทัง้กำรเติบโตของอุตสำหกรรม
กำรท่องเทีย่ว ดงันัน้จงึตอ้งมโีครงกำรโรงไฟฟ้ำเพิม่ขึน้เพื่อรองรบักำรเตบิโตดงักล่ำว และจำกแผนกำรส่งเสรมิกำรผลติ
ไฟฟ้ำจำกพลงังำนทำงเลอืกทดแทนกำรใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ กลุ่มบรษิทัฯ เชื่อมัน่ว่ำกลุ่มบรษิทัฯ มศีกัยภำพเพยีงพอใน
กำรเขำ้ร่วมประมูลสทิธใินกำรพฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำในอนำคต เน่ืองจำกมคีวำมเชีย่วชำญ ประสบกำรณ์ และควำม
พรอ้มในกำรด ำเนินโรงไฟฟ้ำ VSPP จำกพลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลอืกในหลำกหลำยชนิดเชือ้เพลงิ 

 

3.1.2 ความเส่ียงจากภาวะการแข่งขนัเพื่อให้ได้มาซ่ึงสิทธิในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าในอนาคตท่ีอยู่
ในระดบัสูง 

แม้ว่ำกลุ่มบรษิัทฯ จะมัน่ใจว่ำกำรประมูลโครงกำรโรงไฟฟ้ำโครงกำรใหม่จะเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต 
ตำมทศิทำงกำรพฒันำประเทศทีต่้องมกีำรเพิม่ควำมมัน่คงในกำรจดัหำไฟฟ้ำให้ทนักบักำรเติบโตของควำมต้องกำร



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
 

 ส่วนที ่1 หน้ำที ่58 

พลงังำนไฟฟ้ำ และเพื่อให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรเพิม่กำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนทำงเลอืกและพลงังำนทดแทน
ตำมนโยบำยของภำครฐั กลุ่มบรษิทัฯ ยงัคงมคีวำมเสีย่งจำกกำรแข่งขนัที่สูงขึน้ในธุรกิจผลติไฟฟ้ำ ทัง้ในด้ำนจ ำนวน
ผูป้ระกอบกำรที่เพิม่ขึน้และในดำ้นกำรแข่งขนัรำคำจำกกำรที่ กกพ. เปลี่ยนวธิกีำรคดัเลอืกผู้ผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำน
หมุนเวยีนจำกเดมิในอดตีทีพ่จิำรณำจำกควำมพรอ้มทำงดำ้นคุณสมบตัเิป็นหลกัโดยที่ทำงภำครฐัก ำหนดรำคำรบัซื้อ
ไฟฟ้ำอ้ำงองิไว ้มำเป็นพจิำรณำด้วยวธิกีำรแข่งขนัดำ้นรำคำ (Competitive Bidding) โดยจะพจิำรณำรำคำ คุณสมบตัิ
ทำงเทคนิคและวศิวกรรม ฐำนะทำงกำรเงนิของผูเ้ขำ้ร่วมประมลู ควำมพรอ้มดำ้นทีด่นิ กำรเขำ้ถงึแหล่งเงนิทุน ประวตัิ
กำรด ำเนินงำน รวมถึงคุณสมบตัิและเงื่อนไขอื่นๆ ที่แตกต่ำงกนัส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวล ขยะอุตสำหกรรม 
ขยะชุมชนและก๊ำซธรรมชำต ิซึ่งเกณฑ์กำรพจิำรณำทีม่ำกขึน้และกำรแข่งขนัทีส่งูขึน้โดยมรีำคำเป็นเงื่อนไขส ำคญั ท ำ
ให้กลุ่มบริษัทฯ ไม่อำจรับรองได้ว่ำจะได้รับสิทธิในกำรพัฒนำโครงกำรในอนำคต และอำจส่งผลกระทบต่อผล
ประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ ในระยะยำว 

อย่ำงไรกต็ำม กลุ่มบรษิัทฯ มปีระสบกำรณ์และควำมเชีย่วชำญในกำรด ำเนินงำนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำน
ทำงเลอืก เช่น โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนชีวมวล โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนขยะชุมชน โครงกำรผลติไฟฟ้ำจำก
พลงังำนแสงอำทิตย์ เป็นต้น โดยเฉพำะโรงไฟฟ้ำพลงังำนชีวมวล ซึ่งกลุ่มบรษิัทฯ มปีระสบกำรณ์มำนำนกว่ำ 8 ปี 
นับตัง้แต่เริม่ก่อสรำ้งโครงกำรแรก รวมทัง้มกีำรปรบัปรุงและพฒันำเครื่องจกัรและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นกำรผลติกระแสไฟฟ้ำ
ให้มปีระสทิธภิำพสูงขึน้อย่ำงต่อเน่ือง รวมทัง้มคีวำมได้เปรยีบดำ้นเชื้อเพลงิจำกกำรที่สำมำรถใช้เชื้อเพลงิชวีมวลได้
หลำกหลำย ซึง่คุณสมบตัทิำงดำ้นเทคนิค และประสบกำรณ์ในกำรผลติกระแสไฟฟ้ำของกลุ่มบรษิทัฯ ท ำใหก้ลุ่มบรษิทัฯ 
ได้เปรยีบคู่แข่งที่ไม่มคีุณสมบตัิหรอืประสบกำรณ์ตำมที่ภำครฐัก ำหนดกลุ่มบรษิัทฯ จงึมคีวำมเชื่อมัน่ว่ำจะเป็นผู้ที่มี
ควำมพร้อมในกำรเขำ้ร่วมประมูลและได้รบัสทิธใินกำรพฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำในอนำคต อีกทัง้กลุ่มบรษิัทฯ ยงัได้
ท ำกำรศึกษำกำรด ำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำจำกพลงังำนทดแทนอื่น นอกเหนือจำกเชื้อเพลิงชีวมวล ขยะและก๊ำซ
ธรรมชำตทิีก่ลุ่มบรษิทัฯ ด ำเนินงำนอยู่ในปัจจุบนัเพิม่เตมิ เพื่อเพิม่ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนักบัคู่แขง่ไดใ้นระยะยำว 
อกีทัง้กลุ่มบรษิทัฯ มกีำรประเมนิควำมเป็นไปไดข้องโครงกำร (Feasibility Study) เพื่อประเมนิผลตอบแทนและควำม
เสี่ยงจำกกำรลงทุนก่อนกำรยื่นประมูลโครงกำรใหม่ทุกโครงกำร เพื่อให้มัน่ใจไดว้่ำกำรลงทุนในโครงกำรนัน้ จะสรำ้ง
ผลตอบแทนได้สูงว่ำต้นทุนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตำมกรอบ
นโยบำยกำรลงทุนทีอ่นุมตัโิดยคณะกรรมกำรบรษิทั  

 

3.1.3 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่จ านวนน้อยราย 

จำกโครงสรำ้งของโรงไฟฟ้ำในประเทศไทยในปัจจุบนั สำมำรถจดัประเภทผูผ้ลติไฟฟ้ำเอกชน ไดเ้ป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ ผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่ (IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็ก (SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็กมำก 
(VSPP) ซึ่งมีกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
(กฟภ.) เป็นคู่สญัญำในสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ โดยเป็นผูร้บัซื้อไฟฟ้ำแบบขำยส่งรำยหลกัและเป็นผูค้วบคุมระบบกำรขำย
ส่งไฟฟ้ำทัง้หมดในประเทศไทย 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบรษิัทฯ ด ำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำ 4 ประเภท ไดแ้ก่ โครงกำรโรงไฟฟ้ำชวี
มวล จ ำนวน 12 โครงกำร รวมปรมิำณขำยไฟฟ้ำใหแ้ก่ กฟภ. ตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำทัง้สิน้ 94.5 เมกะวตัต ์โครงกำร
โรงไฟฟ้ำขยะชุมชน จ ำนวน 2 โครงกำร มปีรมิำณขำยไฟฟ้ำใหแ้ก่ กฟภ. ตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ จ ำนวน 8.9 เมกะ
วตัต์ โครงกำรโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ จ ำนวน 1 โครงกำร มปีรมิำณขำยไฟฟ้ำใหแ้ก่ กฟผ. ตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 
จ ำนวน 90.0 เมกะวตัต์ และโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์แบบติดตัง้บนหลงัคำ จ ำนวน 4 โครงกำร มปีรมิำณขำย
ไฟฟ้ำใหแ้ก่ผูซ้ื้อเอกชนรำยหนึ่งตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำจ ำนวน 2 โครงกำร โครงกำรละ 1.00 เมกะวตัต ์รวม 2.00 เม
กะวตัต ์  ตำมล ำดบั ซึง่ไดเ้ริม่ด ำเนินกำรเมื่อวนัที ่20 พฤศจกิำยน 2561 และวนัที ่28 กนัยำยน 2562, 1 โครงกำรซึ่ง



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
 

 ส่วนที ่1 หน้ำที ่59 

ขำยให้แก่ผู้ซื้อเอกชนอีกรำยจ ำนวน 0.73 เมกะวตัต์ ซึ่งได้เริม่ด ำเนินกำรเมื่อวนัที่ 22 กุมภำพนัธ์ 2562 ตำมล ำดบั  
และอกี 1 โครงกำรซึง่ขำยใหแ้ก่ผูซ้ื้อเอกชนอกีรำยจ ำนวน 0.83 เมกะวตัต ์ซึง่ไดเ้ริม่ด ำเนินกำรเมื่อวนัที ่22 พฤษภำคม 
2563 ตำมล ำดบั   

จำกขอ้มลูทำงกำรเงนิส ำหรบัปี 2562 กลุ่มบรษิทัฯ จ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหก้บั กฟภ. และ กฟผ. คดิเป็นสดัส่วนรอ้ย
ละ 57.09 และรอ้ยละ 41.18 ของรำยได้จำกกำรขำยและบรกิำรตำมงบกำรเงนิรวมของกลุ่มบรษิัทฯ ตำมล ำดบั และ
ขอ้มูลส ำหรบัปี 2563 กลุ่มบรษิัทฯ จ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กบั กฟภ. และ กฟผ. คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 61.21 และร้อยละ 
36.01 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรตำมงบกำรเงนิรวมของกลุ่มบรษิทัฯ ตำมล ำดบั จะเห็นไดว้่ำรำยไดห้ลกัของ
กลุ่มบรษิัทฯ พึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่จ ำนวนน้อยรำย แต่เนื่องจำกกำรไฟฟ้ำทัง้สองแห่งถือเป็นหน่วยงำนรฐัที่มีควำม
น่ำเชื่อถอืสงู อกีทัง้ในอดตีทีผ่่ำนมำกำรไฟฟ้ำทัง้สองแห่งไม่เคยคำ้งช ำระหรอืช ำระค่ำไฟฟ้ำล่ำชำ้จำกก ำหนดเวลำทีร่ะบุ
ไวใ้นสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ ส่งผลให้ควำมเสีย่งจำกกำรพึ่งพงิลูกค้ำรำยใหญ่ของกลุ่มบรษิัทฯ จงึอยู่ในระดบัต ่ำ อีกทัง้ 
กำรท ำสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำระยะยำวกบักำรไฟฟ้ำทัง้สองแห่งยงัท ำใหก้ลุ่มบรษิทัฯ สำมำรถคำดกำรณ์รำยไดท้ีค่่อนขำ้ง
แน่นอนในระยะยำว เน่ืองจำกมกีำรก ำหนดปรมิำณรบัซื้อไฟฟ้ำและอำยุสญัญำทีช่ดัเจน  

นอกจำกนี้ ในส่วนของกำรขำยไฟฟ้ำให้กบัลูกคำ้รำยอื่นทีไ่ม่ใช่กำรไฟฟ้ำทัง้สองแห่ง กลุ่มบรษิัทฯ ไดม้กีำร
ก ำหนดระเบียบปฏิบตัิในกำรประเมินควำมน่ำเชื่อถือของลูกค้ำและขึ้นทะเบียนลูกค้ำก่อนกำรท ำธุรกรรม พรอ้มทัง้
ประเมนิประวตัลูิกคำ้ งบกำรเงนิในอดตี (กรณีเป็นนิตบิุคคล) และประมำณกำรยอดขำยระหว่ำงกลุ่มบรษิทัฯ กบัลูกคำ้
ในอนำคต เพื่อก ำหนดวงเงนิกำรใหส้นิเชื่อทีเ่หมำะสม เพื่อควบคุมคุณภำพของลูกคำ้และลดควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้ใน
อนำคต ในปัจจุบนันอกเหนือจำกกำรไฟฟ้ำทัง้สองแห่งแล้ว กลุ่มบรษิทัฯ มลูีกคำ้ทีเ่ป็นบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัทีม่โีรงงำน
ตัง้อยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัพืน้ทีโ่ครงกำรโรงไฟฟ้ำของกลุ่มบรษิทัฯ โดยส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563  
กลุ่มบรษิัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำและไอน ้ำให้ลูกค้ำอุตสำหกรรม 6 รำย (เป็นบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกนัทัง้หมด) 
จ ำนวน 41.82 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.84 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรตำมงบกำรเงนิรวมของกลุ่ม
บรษิทัฯ  

 

ความเส่ียงด้านวตัถดิุบ 

3.1.4  ความเส่ียงจากการขาดแคลนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 

เชือ้เพลงิเป็นวตัถุดบิหลกัทีส่ ำคญัในกำรเดนิเครื่องผลติไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำทุกประเภท กรณีโรงไฟฟ้ำชวีมวล
ของกลุ่มบริษัทฯ ใช้เชื้อเพลิงหลกัเป็นผลผลิตเหลือใช้จำกกำรเกษตร เช่น เปลือกไม้ยูคำลิปตัส ไม้สบั แกลบ ซัง
ขำ้วโพด เปลอืกขำ้วโพด ใบอ้อย และทะลำยปำล์ม เป็นต้น ซึ่งแต่ละโครงกำรอำจใช้เชื้อเพลงิแตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับ
สภำพพื้นที ่ภูมอิำกำศ พชืเศรษฐกจิในบรเิวณใกล้เคยีง ควำมเพยีงพอของเชื้อเพลงิในแต่ละพื้นที่ (availability) และ
ปัจจยัอื่นๆ โดยส ำหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิัทฯ มตี้นทุนค่ำเชื้อเพลงิชวีมวลคดิ
เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 49.45 และรอ้ยละ 50.55 ของตน้ทุนขำยทัง้หมดของโครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวล ตำมล ำดบั 

โดยกลุ่มบรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมส ำคญัของเชือ้เพลงิชวีมวล เริม่ตัง้แต่ข ัน้ตอนกำรคดัเลอืกพืน้ทีต่ัง้โครงกำร 
โดยจะลงพืน้ทีศ่กึษำประเภทและปรมิำณเชือ้เพลงิในพืน้ทีแ่ละบรเิวณใกลเ้คยีง เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำพืน้ทีต่ัง้โครงกำรนัน้มี
เชื้อเพลงิที่เพยีงพอ และเหมำะสมที่จะเป็นเชื้อเพลงิส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ และประหยดัค่ำขนส่งเชื้อเพลงิมำยงัโรงไฟฟ้ำ 
และกลุ่มบรษิทัฯ จะน ำหลกักำรเดยีวกนันี้ไปใชก้บักำรคดัเลอืกพืน้ทีต่ัง้โครงกำรโรงไฟฟ้ำในอนำคต  

นอกจำกนี้ โครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวลของกลุ่มบรษิทัฯ ยงัไดท้ ำสญัญำระยะยำวเพื่อซื้อเปลอืกไมจ้ำกบรษิทัที่
เกี่ยวข้องกันมำช่วยสนับสนุนควำมเพียงพอของเชื้อเพลิงชีวมวลได้อีกจ ำนวนหนึ่ง  ส ำหรบัปีบัญชีสิ้นสุดวนัที่ 31 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
 

 ส่วนที ่1 หน้ำที ่60 

ธนัวำคม 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มมีลูค่ำซื้อเชือ้เพลงิจำกบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 35.68 และ
รอ้ยละ 61.35 ของมลูค่ำซื้อเชือ้เพลงิชวีมวลทัง้หมด ตำมล ำดบั  

นอกจำกกำรส ำรวจและคดัเลอืกพืน้ทีซ่ึ่งเป็นทีต่ัง้โรงงำนแล้ว กลุ่มบรษิทัฯ ยงัไดเ้ลอืกใชเ้ครื่องจกัรทีส่ำมำรถ
ใชเ้ชือ้เพลงิชวีมวลในกำรผลติไฟฟ้ำไดห้ลำกหลำย สำมำรถเผำไหมเ้ชือ้เพลงิทีม่คี่ำควำมชืน้สงูประมำณรอ้ยละ 60 - 65 
ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ รวมทัง้กลุ่มบรษิทัฯ ยงัไดม้กีำรปรบัปรุง เครื่องจกัรใหม้ปีระสทิธภิำพสงูขึน้อย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้
โรงไฟฟ้ำประสิทธิภำพสูงขึ้น โดยใช้ปรมิำณเชื้อเพลิงที่ใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำลดลง หรอืมคี่ำควำมร้อน (Plant Heat 
Rate)1 ทีต่ ่ำลง ซึง่จะท ำใหป้รมิำณกำรใชเ้ชื้อเพลงิต่อหน่วยไฟฟ้ำทีผ่ลติไดล้ดลง ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ สำมำรถบรหิำร
จดักำรเชื้อเพลงิเพื่อลดควำมเสีย่งดำ้นควำมเพยีงพอของเชื้อเพลงิชวีมวลลงได ้เน่ืองจำกสำมำรถใชเ้ชื้อเพลงิปรมิำณ
น้อยในกำรผลติไฟฟ้ำและสำมำรถก ำหนดและปรบัปรุงสตูรกำรใชเ้ชือ้เพลงิไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยหน่วยงำนจดัซื้อ
เชื้อเพลงิและผูจ้ดักำรโครงกำรแต่ละโครงกำรจะพจิำรณำประเภทเชื้อเพลงิของแต่ละพืน้ที ่ปรมิำณเชื้อเพลงิในแต่ละ
ฤดกูำล ค่ำควำมรอ้นของเชื้อเพลงิแต่ละชนิด ควบคู่กบัต้นทุนค่ำเชื้อเพลงิแต่ละประเภทเพื่อควบคุมประสทิธภิำพกำร
ผลติไฟฟ้ำและควบคุมต้นทุนต่อหน่วยผลติไฟฟ้ำของโครงกำรให้เป็นไปตำมแผนงำน เพื่อให้ผลกำรด ำเนินงำนของ
โรงไฟฟ้ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยทีก่ลุ่มบรษิทัฯ วำงไว ้ 

นอกจำกนี้กลุ่มบรษิัทฯ ยงัได้จดัเตรยีมสถำนทีส่ ำหรบัจดัเกบ็เชื้อเพลงิชวีมวลไว้เพื่อให้เพยีงพอส ำหรบักำร
เดนิเครื่องผลติไฟฟ้ำตดิต่อกนัเป็นระยะเวลำสูงสุด 45 - 120 วนั โดยในกำรรวบรวมเชื้อเพลงิแต่ละประเภทจะขึ้นกบั
ฤดูกำล ตวัอย่ำงเช่น แต่ละโรงไฟฟ้ำจะเร่งส ำรองเชื้อเพลงิให้ได้มำกที่สุดก่อนเริม่เขำ้ฤดูฝน เนื่องจำกในช่วงฤดูฝน
ผลผลติประเภทเปลอืกไมแ้ละไมส้บัมน้ีอยและมรีำคำสูง อกีทัง้ควำมชื้นของเชือ้เพลงิจะสูงกว่ำปกต ิกำรบรหิำรจดักำร
เชื้อเพลงิจงึเป็นเรื่องส ำคญัเพื่อควบคุมต้นทุนในกำรผลติ โดยหำกเชื้อเพลงิมคีวำมชื้นสูงจะน ำเชื้อเพลงิไปตำกเพื่อให้
ไดค้่ำควำมชืน้ทีเ่หมำะสมก่อนน ำเขำ้กระบวนกำรผลติ เป็นตน้  

กลุ่มบรษิทัฯ ยงัมแีนวทำงในกำรรบัซื้อวสัดุเหลอืใชท้ำงกำรเกษตรและเชือ้เพลงิชวีมวลจำกกลุ่มกลุ่มเกษตรกร 
รวมทัง้ยงัได้มีแนวทำงร่วมมอืกบัหน่วยงำนงำนองค์กรต่ำงๆ ทัง้ภำครฐัและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหำกำรเผำทิ้งซำก
พชืผลกำรเกษตร ปัญหำไฟไหมป่้ำ รวมถงึปัญหำมลพษิทำงอำกำศ ซึ่งจะส่งผลใหบ้รษิทัมแีหล่งจดัหำเชือ้เพลงิชวีมวล
มำกขึน้ ท ำใหบ้รษิทัฯ มคีวำมมัน่คงดำ้นเชือ้เพลงิชวีมวลส ำหรบักำรใชผ้ลติกระแสไฟฟ้ำของกลุ่มบรษิทัฯ มำกขึน้ 

ในส่วนของโครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะชุมชน ประกอบด้วย 1) โครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะชุมชน จ.ขอนแก่น กลุ่ม
บรษิทัฯ ไดท้ ำสญัญำรบัจำ้งก ำจดัขยะระยะยำวกบัเทศบำลนครขอนแก่น (“เทศบำล”) ซึ่งโครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะชุมชน
จะต้องด ำเนินกำรก ำจดัขยะเก่ำใหห้มดภำยในวนัทีก่ ำหนดและก ำจดัขยะใหม่ทีเ่ทศบำลจะน ำส่งใหทุ้กวนัเป็นระยะเวลำ 
20 ปี นับจำกวนัทีท่ ำสญัญำ และ 2) โครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะชุมชน จ.กระบี่ ไดท้ ำสญัญำรบัจำ้งก ำจดัขยะระยะยำวกบั
เทศบำลเมอืงกระบี่ (“เทศบำล”) ซึ่งโครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะชุมชนจะต้องด ำเนินกำรก ำจดัขยะเก่ำให้หมดภำยในวนัที่
ก ำหนดและก ำจดัขยะใหม่ทีเ่ทศบำลจะน ำส่งใหทุ้กวนัเป็นระยะเวลำ 25 ปี นับจำกวนัที่ส่งมอบพืน้ที่จำกเทศบำลฯ อกี
ทัง้ ALCP ยงัด ำเนินกำรจดัหำขยะใหม่จำกแหล่งอื่นเพิม่เตมิอยู่เสมอ โดยกำรเขำ้ท ำสญัญำกบัหน่วยงำนภำครฐัและ
เอกชนเพื่อรบัจำ้งก ำจดัขยะ ซึง่ขยะใหม่ทีไ่ดเ้พิม่เตมิดงักล่ำวนอกจำกจะใชเ้พื่อทดแทนปรมิำณขยะเก่ำส ำหรบักำรผลติ
กระแสไฟฟ้ำแล้ว ยงัจะเป็นส่วนเสรมิให้ ALCP มีรำยได้จำกกำรก ำจดัขยะมำกขึ้นและยงัเป็นกำรลดควำมเสี่ยงและ
สรำ้งควำมมัน่คงดำ้นเชือ้เพลงิเพื่อใหส้ำมำรถเดนิเครื่องผลติไฟฟ้ำตลอดอำยุโครงกำร 

 

 

 

 
1 ค่ำควำมรอ้นของโรงไฟฟ้ำ (Plant Heat Rate) หมำยถงึ ปรมิำณพลงังำนเชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นกำรผลติไฟฟ้ำ 1 หน่วย  



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
 

 ส่วนที ่1 หน้ำที ่61 

3.1.5 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผู้ขายกา๊ซธรรมชาติเพียงรายเดียว  

โครงกำรโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติของกลุ่มบรษิัทฯ อยู่ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ AAA ที่เป็นบริษัทย่อย 
(บรษิทัฯ ถอืหุน้ทำงอ้อมรอ้ยละ 100) โดย AAA ไดม้กีำรท ำสญัญำซื้อก๊ำซธรรมชำตกิบับรษิัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
(“ปตท.”) ซึง่เป็นรฐัวสิำหกจิและเป็นผูป้ระกอบกำรเพยีงรำยเดยีวทีส่ำมำรถจดัส่งก๊ำซธรรมชำตใิหแ้ก่โครงกำรโรงไฟฟ้ำ
ก๊ำซธรรมชำตใินประเทศไทยได ้โดยมอีำยุสญัญำ 25 ปี ครอบคลุมอำยุสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำระหว่ำง AAA กบักำรไฟฟ้ำ
ฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  

ในส่วนของควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นกรณี ปตท. ไม่สำมำรถส่งมอบก๊ำซธรรมชำติได้ตำมที่ตกลงกันใน
สญัญำ และส่งผลให้โครงกำรโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติไม่สำมำรถผลติไฟฟ้ำเพื่อขำยให้กบั  กฟผ. ตำมสญัญำซื้อขำย
ไฟฟ้ำได ้อำจส่งผลกระทบต่อรำยไดแ้ละผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทัฯ อย่ำงมนีัยส ำคญั โดยส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำต ิจ ำนวน 2,067.84 ลำ้น
บำท และ 1,814.47 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 41.77 และรอ้ยละ 36.38 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและ
บรกิำรตำมงบกำรเงนิรวมของกลุ่มบรษิัทฯ ตำมล ำดบั อนึ่ง โรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติแห่งนี้เริม่เปิดด ำเนินกำรในเชิง
พำณิชยเ์มื่อวนัที ่10 กุมภำพนัธ ์2560 

 ทัง้นี้ สญัญำซื้อก๊ำซธรรมชำตริะบุว่ำ หำก ปตท. ไม่สำมำรถส่งมอบก๊ำซธรรมชำตไิดต้ำมปรมิำณทีร่ะบุไวใ้น
สญัญำ  ปตท. ตอ้งชดเชยค่ำเสยีหำยของปรมิำณก๊ำซทีไ่ม่สำมำรถส่งมอบไดใ้นรำคำตำมสตูรกำรค ำนวณทีต่กลงกนัใน
สญัญำ แต่อำจไม่สำมำรถชดเชยควำมเสยีหำยจำกกำรไม่สำมำรถผลติไฟฟ้ำเพื่อขำยใหก้บั กฟผ. ไดท้ัง้หมด ซึ่งกำร
ชดเชยค่ำเสยีหำยดงักล่ำวสำมำรถลดผลกระทบที่อำจเกดิขึน้จำกควำมเสีย่งในกำรพึ่งพงิได้บำงส่วน อีกทัง้ กกพ. มี
แผนส่งเสรมิกำรแขง่ขนัในกจิกำรก๊ำซธรรมชำต ิโดยไดจ้ดัท ำขอ้บงัคบัวำ่ดว้ยกำรจดัท ำขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรเปิดใหใ้ช้
หรอืเชื่อมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำตแิละสถำนีแอลเอน็จแีก่บุคคลที่สำม (TPA Code) ซึ่งในปัจจุบนั ปตท. อยู่ระหว่ำง
กำรจดัท ำขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรเปิดใหใ้ช้หรอืเชื่อมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำตใินทะเล โดยหลงัจำกแผนกำรส่งเสรมิ
ดงักล่ำวประกำศใช้อย่ำงสมบูรณ์ ควำมเสีย่งจำกกำรพึ่งพงิผู้ขำยก๊ำซธรรมชำติเพยีงรำยเดยีวของกลุ่มบรษิัทฯ อำจ
ลดลงเนื่องจำกกลุ่มบรษิัทฯ สำมำรถจดัหำก๊ำซธรรมชำตจิำกผู้ขำยรำยอื่นได้ ในกรณีที่ ปตท. ไม่สำมำรถจดัส่งก๊ำซ
ธรรมชำตไิดต้ำมทีต่กลงกนัในสญัญำ 

 

3.1.6 ความเส่ียงด้านความผนัผวนของราคาเชื้อเพลิงชีวมวล 

เน่ืองจำกเชือ้เพลงิชวีมวลเป็นผลผลติเหลอืใชจ้ำกกำรเกษตร ซึง่ปรมิำณผลผลติทำงกำรเกษตรดงักล่ำวอำจมี
ควำมไม่แน่นอนทัง้ในดำ้นปรมิำณและรำคำ ดงันัน้นอกจำกควำมเสีย่งดำ้นปรมิำณและควำมเพยีงพอของเชื้อเพลงิชวี
มวลแล้ว ควำมผนัผวนของรำคำเชื้อเพลิงชีวมวลจึงเป็นอีกปัจจยัหนึ่งที่อำจเป็นควำมเสี่ยงต่อกำรด ำเนินงำนของ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวลของกลุ่มบรษิัทฯ โดยรำคำของเชื้อเพลงิแต่ละประเภทขึน้อยู่กบัปัจจยัต่ำงๆ ได้แก่ อุปสงค์
และอุปทำนของเชือ้เพลงิในตลำดในช่วงเวลำต่ำงๆ คุณภำพและค่ำควำมชื้นของเชื้อเพลงิแต่ละประเภท ระยะทำงกำร
ขนส่งเชือ้เพลงิมำยงัโรงไฟฟ้ำ เป็นตน้ ดงันัน้กำรบรหิำรจดักำรเชื้อเพลงิจงึเป็นเรื่องส ำคญัที่กลุ่มบรษิทัฯ ตระหนักและ
ให้ควำมส ำคญั โดยมุ่งที่จะลดควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นจำกควำมผนัผวนของรำคำเชื้อเพลิงและควบคุมต้นทุน
เชือ้เพลงิซึง่เป็นตน้ทุนกำรผลติหลกัของโครงกำรใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมำะสม 

กลุ่มบรษิทัฯ มกีำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งดำ้นควำมผนัผวนของรำคำเชื้อเพลงิชวีมวลเพื่อควบคุมต้นทุนค่ำ
เชื้อเพลงิให้อยู่ในระดบัที่ก ำหนดโดยติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำเชื้อเพลงิอย่ำงสม ่ำเสมอ หำกช่วงเวลำใดที่
เชื้อเพลงิชวีมวลมปีรมิำณมำกหรอืมีรำคำต ่ำ จะท ำกำรซื้อเชื้อเพลงิชวีมวลชนิดนัน้ในปรมิำณที่เพิม่ขึ้น หรอืในบำง
ช่วงเวลำอำจพิจำรณำใช้เชื้อเพลงิชีวมวลชนิดอื่นที่รำคำถูกกว่ำทดแทนเชื้อเพลิงชีวมวลที่รำคำแพง เนื่องจำกกลุ่ม



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
 

 ส่วนที ่1 หน้ำที ่62 

บรษิทัฯ ไดต้ดิตัง้เครื่องจกัรทีส่ำมำรถใชเ้ชื้อเพลงิชวีมวลในกำรผลติไฟฟ้ำไดห้ลำกหลำยชนิดและหลำกหลำยควำมชื้น 
นอกจำกนี้ กลุ่มบรษิทัฯ ยงัไดท้ ำกำรศกึษำ คน้ควำ้ และทดลองใชว้ตัถุดบิชวีมวลประเภทต่ำงๆ น ำมำผสมกนัเพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภำพ รวมถึงกำรจดัหำเชื้อเพลงิชวีมวลทำงเลือกอื่นๆ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้ำงเสถียรภำพในด้ำนกำร
บรหิำรเชือ้เพลงิใหม้คีวำมหลำกหลำย และกระจำยควำมเสีย่งจำกกำรขำดแคลนหรอืควำมผนัผวนทัง้ดำ้นปรมิำณและ
รำคำของเชือ้เพลงิชวีมวลประเภทต่ำงๆ 

 

3.1.7 ความเส่ียงจากการขาดแคลนน ้าดิบท่ีใช้ในกระบวนการผลิต 

น ้ำดบิถอืเป็นอกีหนึ่งวตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นกระบวนกำรผลติไฟฟ้ำของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ ดงันัน้กำรบรหิำรควำม
เพยีงพอของน ้ำดิบที่ใช้และปรมิำณส ำรองที่ควรมเีพื่อให้เพยีงพอหำกเกิดกรณีน ้ำแล้งจงึเป็นเรื่องที่กลุ่มบรษิัทฯ ให้
ควำมส ำคญั โดยในปัจจุบนัโครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวลแต่ละแห่งใชน้ ้ำดบิเฉลี่ยประมำณ 1,000 – 1,200 ลูกบำศก์เมตร
ต่อวนั โครงกำรโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำตใิชน้ ้ำดบิเฉลีย่ประมำณ 2,160 ลูกบำศกเ์มตรต่อวนั และโครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะ
ชุมชนใชน้ ้ำดบิเฉลีย่ประมำณ 1,000 ลูกบำศกเ์มตรต่อวนั 

ในขัน้ตอนกำรพฒันำและก่อสร้ำงโครงกำรโรงไฟฟ้ำแต่ละแห่ง กลุ่มบรษิัทฯ จะพิจำรณำซื้อที่ดนิที่อยู่ใกล้
แหล่งน ้ำธรรมชำตหิรอือยู่ใกล้แหล่งน ้ำของเอกชนเพื่อใชเ้ป็นแหล่งน ้ำส ำรองในกำรผลติ นอกจำกนี้ กลุ่มบรษิทัฯ ยงัมี
แนวทำงในกำรซื้อทีด่นิบรเิวณโรงไฟฟ้ำเพิม่เตมิเพื่อพฒันำเป็นบ่อน ้ำกกัเกบ็น ้ำดบิไวใ้ชใ้นกระบวนกำรผลติ โดยขนำด
ของบ่อน ้ำจะขึน้กบัควำมเหมำะสมของแต่ละพืน้ที ่ส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวลจะมพีืน้ทีบ่่อน ้ำประมำณ 12 - 130 
ไร่ ควำมจุประมำณ 270,000 – 2,000,000 ลูกบำศก์เมตร และโครงกำรโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ จะมพีืน้ทีบ่่อน ้ำเฉลี่ย
ประมำณ 91 ไร่ ควำมจุประมำณ 1,300,000 ลูกบำศก์เมตร ส่งผลให้โรงไฟฟ้ำมีปรมิำณน ้ำดิบเพียงพอส ำหรบักำร
เดนิเครื่องผลติไฟฟ้ำตลอดทัง้ปี 

ขณะที ่1) โครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะชุมชน จ.ขอนแก่น ทีไ่ม่มบี่อน ้ำอยู่ภำยในบรเิวณโครงกำร ALCP ไดจ้ดัท ำ
สญัญำซื้อขำยน ้ำดบิระยะยำว อำยุ 10 ปี ในรำคำ 10.30 บำทต่อลูกบำศก์เมตร โดยผูข้ำยสำมำรถปรบัอตัรำค่ำน ้ำไดปี้
ละ 1 ครัง้ โดยค ำนวณตำมอตัรำต้นทุนค่ำน ้ำที่เปลี่ยนแปลง แต่จะปรบัเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของรำคำน ้ำดิบต่อ
ลูกบำศก์เมตรกบับรษิัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมบี่อน ้ำดบิขนำดประมำณ 5 ไร่ มคีวำมจุประมำณ 43,000 ลูกบำศก์เมตร 
ทัง้นี้ สญัญำซื้อขำยน ้ำดบิดงักล่ำวมเีงื่อนไขว่ำหำกคู่สญัญำฝ่ำยใดประสงค์ยกเลกิสญัญำสำมำรถแจง้ใหอ้กีฝ่ำยทรำบ
อย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและจะต้องได้รบัควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกคู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งด้วย และ
ภำยหลงัครบก ำหนดอำยุสญัญำ (10 ปี นับจำกวนั COD) หำกไม่มคีู่สญัญำฝ่ำยใดประสงคท์ีจ่ะยกเลกิสญัญำ คู่สญัญำ
ก ำหนดให้สญัญำมีผลบงัคบัใช้ต่อไปอีกครัง้ละ 1 ปี แม้ว่ำโครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะชุมชนจะมีสญัญำซื้อน ้ำระยะยำว
ดงักล่ำว โครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะชุมชนอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรขำดแคลนน ้ำดบิไว้ใช้ในกระบวนกำรผลติ ในกรณีที่
คู่สญัญำไม่สำมำรถส่งน ้ำดบิไดต้ำมที่ตกลงกนั และ 2) โครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะชุมชน จ.กระบี่ ที่ไม่มบี่อน ้ำอยู่ภำยใน
บรเิวณโครงกำร ALCP ไดจ้ดัท ำสญัญำซื้อขำยน ้ำอุตสำหกรรมระยะยำว ไปจนถงึวนัทีส่ิน้สุดอำยุสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 
ในรำคำ 25 บำทต่อลูกบำศกเ์มตร โดยผูข้ำยสำมำรถปรบัอตัรำค่ำน ้ำไดทุ้กปี (ปีละ 1 ครัง้) ในอตัรำรอ้ยละ 1  

โดยมีบ่อน ้ำดิบขนำดประมำณ 25 ไร่ มีควำมจุประมำณ 295,000 ลูกบำศก์เมตร ทัง้นี้ สญัญำซื้อขำยน ้ำ
อุตสำหกรรมดังกล่ำวมีเงื่อนไขว่ำหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงอำยุสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ คู่ สัญญำทัง้สองฝ่ำยตกลงให้
ระยะเวลำของสญัญำนี้สิน้สุดลงตำมอำยุสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำทีเ่ปลี่ยนแปลงดว้ย เวน้แต่จะไดต้กลงกนัโดยชดัแจง้เป็น
อย่ำงอื่น โดยท ำเป็นหนังสอืลงลำยมอืชื่อทัง้สองฝ่ำย 

แม้ว่ำโครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะชุมชน ทัง้ 2 แห่งจะมีสญัญำซื้อน ้ำระยะยำวดงักล่ำว โครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะ
ชุมชนอำจมคีวำมเสี่ยงจำกกำรขำดแคลนน ้ำไวใ้ช้ในกระบวนกำรผลติ ในกรณีที่คู่สญัญำไม่สำมำรถส่งน ้ำดิบและน ้ำ
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อุตสำหกรรมได้ตำมที่ตกลงกนั  ทัง้นี้ตัง้แต่เริม่ด ำเนินกำรขำยไฟฟ้ำเชงิพำณิชย์ โรงไฟฟ้ำขยะ ทัง้ 2 แห่งยงัไม่เคย
ประสบปัญหำขำดแคลนน ้ำดบิมำก่อน นอกจำกนี้บรษิทัทีจ่ดัหำน ้ำดบิยงัมใีบอนุญำตในกำรใช้น ้ำจำกแหล่งน ้ำซึ่งมนี ้ำ
ตลอดทัง้ปีมำใชผ้ลติเป็นน ้ำดบิอกีดว้ย   

 

ความเส่ียงด้านการผลิต 

3.1.8 ความเส่ียงจากการหยุดชะงกัของเคร่ืองจกัรท่ีอยู่นอกเหนือแผนงาน (Unplanned Shutdown) 

ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิัทฯ ขึ้นกบัจ ำนวนชัว่โมงเดนิเครื่องจกัรเป็นส ำคญั ซึ่งในอดตีที่ผ่ำนมำกลุ่ม
บรษิัทฯ มเีหตุกำรณ์ที่ต้องหยุดเดนิเครื่องจกัรที่อยู่นอกเหนือแผนที่ก ำหนดไว้ (Unplanned Shutdown) ซึ่งเกิดจำก
เหตุขดัขอ้งของเครื่องจกัร ซึง่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกำรด ำเนินงำน  

กลุ่มบรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมเสีย่งดงักล่ำว จงึไดพ้ฒันำเครื่องจกัรใหม้ปีระสทิธภิำพสงูขึน้ และซ่อมบ ำรุงให้
สำมำรถเดนิเครื่องจกัรต่อเน่ืองไดใ้นระยะเวลำทีน่ำนขึน้ และใหเ้ครื่องจกัรมอีำยุกำรใชง้ำนทีน่ำนขึน้ ส่งผลใหอ้ตัรำกำร
หยุดเดินเครื่องของเครื่องจักรนอกเหนือแผนที่ก ำหนดไว้มีอตัรำที่ลดลง โดยมีเป้ำหมำยที่จะไม่ให้เกิดกำรหยุด
นอกเหนือแผนที่ก ำหนดไว้ในอนำคต ซึ่ง ณ ปัจจุบนั กลุ่มบรษิัทฯ ได้ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรเดินเครื่องจกัรผลิต
กระแสไฟฟ้ำต่อเนื่องตลอดทัง้ปี โดยไม่มกีำรหยุดฉุกเฉินหรอืหยุดซ่อมบ ำรุงระหว่ำงปี และมบีำงโรงไฟฟ้ำของกลุ่ม
บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยนี้แลว้  

นอกจำกนี้ กลุ่มบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดขัน้ตอนกำรคดัเลอืกผูจ้ดัหำและตดิตัง้เครื่องจกัร โดยผูท้ีจ่ะไดร้บัคดัเลอืก
จะตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวำมเชีย่วชำญและมปีระสบกำรณ์ในดำ้นน้ีโดยตรง มผีลงำนในอดตีทีน่่ำเชื่อถอื อกีทัง้มกีำรรบัประกนั
ผลงำนในระยะเวลำทีเ่หมำะสม รวมทัง้ ก ำหนดแผนกำรซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำ (Planned Shutdown) ประกอบดว้ยกำร
ซ่อมบ ำรุงประจ ำปี (Annual Shutdown) เพื่อตรวจเชค็สภำพของเครื่องจกัรปีละ 2 ครัง้ รวมวนัหยุดทัง้สิน้ 12 วนั ซึง่มี
เป้ำหมำยเป็นหยุดซ่อมประจ ำปี ปีละ 1 ครัง้ ครัง้ละไม่เกนิ 10 วนั และแผนกำรซ่อมบ ำรุงใหญ่ (Major Shutdown) ทุก 
4 ปี รวมวนัหยุดครัง้ละ 15 วนั โดยจะก ำหนดแผนกำรตรวจสอบเครื่องจกัรแต่ละส่วน เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำเครื่องจกัรทุก
เครื่องมสีภำพพรอ้มใชง้ำนและสำมำรถเดนิเครื่องผลติไฟฟ้ำไดต้ำมปกต ิ

อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยัและท ำให้เกิดกำรหยุดชะงกัขึ้น กลุ่มบริษัทฯ ได้มีกำรจดัเตรียม
แผนกำรรบัมอืกบัปัญหำดงักล่ำว โดยทมีงำนช่ำงหรอืวศิวกรประจ ำโรงไฟฟ้ำต่ำงๆ จะเขำ้ท ำกำรตรวจสอบแก้ไขใน
เบื้องต้น หำกในกรณีทีไ่ม่สำมำรถแก้ไขได ้จะด ำเนินกำรติดต่อทมีงำนผูเ้ชี่ยวชำญเพื่อเขำ้ท ำกำรตรวจสอบเพื่อแก้ไข
ปัญหำดงักล่ำวต่อไปโดยเรว็ 

นอกจำกนี้ ควำมเสยีหำยอื่นๆ ทีอ่ำจเกดิจำกเหตุกำรณ์ทีไ่ม่สำมำรถควบคุมได ้เช่น ไฟไหม ้ภยัลมพำยุ ภยั
น ้ำท่วม ภัยจำกกำรประท้วง ภยัจำกกำรลุกไหม้หรอืกำรระอุหรอืกำรระเบดิตำมธรรมชำติ  เป็นต้น ซึ่งอำจส่งผลให้
โรงไฟฟ้ำในกลุ่มบรษิทัฯ ไม่สำมำรถเดนิเครื่องผลติไฟฟ้ำและท ำใหก้ำรด ำเนินธุรกจิหยุดชะงกั ซึ่งอำจส่งผลทำงลบต่อ
ผลกำรด ำเนินงำน ดงันัน้กลุ่มบรษิัทฯ จึงได้จดัท ำประกนัควำมเสี่ยงภัยทรพัย์สินโครงกำรโรงไฟฟ้ำในรูปแบบของ
ประกนัควำมเสีย่งภยัทรพัยส์นิ (Property All Risks) เพื่อลดควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้จำกเหตุกำรณ์ทีไ่ม่สำมำรถควบคุม
ไดด้งักล่ำว โดยคุม้ครองควำมสญูเสยีหรอืควำมเสยีหำยต่อทรพัยส์นิทีเ่อำประกนัภยั ไดแ้ก่ สิง่ปลูกสรำ้ง เครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในกำรผลิตทุกชนิด และสต๊อกเชื้อเพลิงซึ่งถือเป็นวตัถุดิบหลกัในกำรผลิตไฟฟ้ำ รวมถึงควำม
คุ้มครองประเภทกำรประกันธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption) ซึ่งคุ้มครองควำมสูญเสียหรอืควำมเสียหำย
ทรพัยส์นิทีเ่อำประกนัภยั โดยมสีำเหตุมำจำกภยัทีร่ะบุไวภ้ำยใต้กรมธรรม์ประกนัภยันัน้เพิม่เตมิดว้ย ทัง้นี้ กำรประกนั
ธุรกิจหยุดชะงกั เป็นกำรชดเชยค่ำเสยีหำยจำกกำรสูญเสยีรำยได้ ที่เกิดจำกกำรที่ทรพัย์สนิได้รบัควำมเสยีหำยจำก
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ควำมเสี่ยงภัยทรพัย์สิน และต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เช่น ระยะเวลำที่เครื่องจกัรเสยีหำย และ
กระทบต่อวนัด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำ เป็นตน้  

 

3.1.9 ความเส่ียงจากการท่ีโครงการโรงไฟฟ้ากา๊ซธรรมชาติของกลุ่มบริษทัฯ ไม่สามารถด าเนินงานได้ตาม
แผนท่ีวางไว้ 

เน่ืองจำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำตขิองกลุ่มบรษิทัฯ เป็นโครงกำรโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำตโิครงกำรแรก
ทีก่ลุ่มบรษิัทฯ ด ำเนินกำร เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมปกติ ไม่มีเหตุขดัขอ้งหรอืสำมำรถแก้ไขเหตุขดัขอ้งของ
เครื่องจกัรไดท้นัเวลำ เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิผลกระทบกบักำรขำยไฟฟ้ำใหก้ำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติ (กฟผ.) ไดต้ำมสญัญำซื้อ
ขำยไฟฟ้ำ กลุ่มบรษิทัฯ ไดว้่ำจำ้งผูเ้ชีย่วชำญจำกภำยนอกมำด ำเนินงำนและดูแลกำรซ่อมบ ำรุง โดยจดัท ำเป็นสญัญำ
ระยะยำวจ ำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ สญัญำจ้ำงด ำเนินงำนเดินเครื่องและกำรซ่อมบ ำรุง (Operation and Maintenance 
Service Agreement: “O&M Agreement”) เพื่ อควบคุมกำรท ำงำนของโรงไฟฟ้ำให้เป็นไปตำมปกติและแก้ไข
เหตุขดัขอ้งอย่ำงทนัท่วงท ีและสญัญำใหบ้รกิำรซ่อมบ ำรุงและจดัหำอะไหล่ระยะยำว (Long-term Service Agreement: 
“LTSA”) ซึ่งครอบคลุมเครื่องจกัรหน่วยผลิตไฟฟ้ำกังหนัก๊ำซ และระบบควบคุมต่ำงๆ รวมถึงกำรจดัหำอะไหล่และ
ชิน้ส่วน กำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ กำรจดัอบรมใหแ้ก่บุคลำกร หรอืงำนเพิม่เตมิอื่นๆ  

ในกรณีทีคู่่สญัญำจำกภำยนอกไม่สำมำรถปฏบิตัติำมหน้ำที่ทีต่กลงกนัในสญัญำได ้กลุ่มบรษิทัฯ อำจมคีวำม
เสีย่งจำกกำรด ำเนินงำน โดยอำจเกดิกำรขดัขอ้งของเครื่องจกัรหรอืไม่สำมำรถแก้ไขหรอืซ่อมบ ำรุงเครื่องจกัรไดอ้ย่ำง
ทนัท่วงท ีซึ่งอำจส่งผลกระทบใหโ้ครงกำรโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำตไิม่สำมำรถจ่ำยไฟเขำ้ระบบตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ
ได้ และหำกไม่สำมำรถจ่ำยไฟเขำ้ระบบติดต่อกนัเกนิกว่ำ 15 วนัโดยไม่ไดเ้กดิจำกเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิจำกเหตุทีเ่ป็น
ควำมผดิของ กฟผ. กลุ่มบรษิทัฯ อำจมคีวำมเสี่ยงที่จะถูกยกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำและส่งกระทบต่อรำยได้และผล
กำรด ำเนินงำนโดยรวมของกลุ่มบรษิทัฯ ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยได้
จำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ จ ำนวน 2,067.84 ล้ำนบำท และ 1,814.47 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 41.77 และร้อยละ 36.38 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรทัง้หมดตำมงบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ 
ตำมล ำดบั 

ทัง้นี้ เพื่อลดควำมเสี่ยงข้ำงต้น กลุ่มบริษัทฯ จึงได้สรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและเป็นอดีต
ผู้บริหำรระดับสูงของผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยใหญ่ของประเทศ มำเป็นผู้บริหำรและด ำเนินกำรว่ำจ้ำงทีมวิศวกรผู้ด ำเนิน
โครงกำรโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติของกลุ่มบรษิัทฯ ควบคู่กบัพนักงำนของผู้ให้บรกิำรภำยนอก เพื่อศกึษำและพฒันำ
บุคลำกรของกลุ่มบรษิทัฯ ใหม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถเพยีงพอในกำรปฏิบตังิำนดว้ยตนเองในอนำคต ซึ่อต่อมำในเดอืน
สงิหำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบรษิทัฯ ไดส่้งหนังสอืแจง้บอกเลกิสญัญำจำ้งด ำเนินงำนเดนิเครื่องและกำรซ่อมบ ำรุงดงักล่ำว
ใหก้บัผูเ้ชี่ยวชำญจำกภำยนอก โดยให้สญัญำมผีลสิน้สุดวนัที่ 10 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 และให้ทมีงำนวศิวกรของ
กลุ่มบรษิัทฯ เป็นผู้ด ำเนินงำนเดนิเครื่องและซ่อมบ ำรุงเอง โดยกลุ่มบรษิัทฯ เชื่อมัน่ว่ำกลุ่มบรษิัทฯ มปีระสบกำรณ์
เพยีงพอที่จะด ำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำตไิดเ้อง เน่ืองจำกที่ผ่ำนมำกลุ่มบรษิทัฯ ไดท้ ำควำมตกลงกบัผู้ให้
บรกิำรในกำรเดนิเครื่องจกัรและบ ำรุงรกัษำโรงไฟฟ้ำแก๊สธรรมชำต ิใหท้ ำกำรฝึกอบรมพนักงำนของบรษิทัและถ่ำยทอด
เทคโนโลย ีรวมตลอดถงึกำรใหพ้นักงำนของบรษิทัเขำ้ร่วมในกำรปฏบิตักิำรเดนิเครื่องจกัรและกำรซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำ 
เพื่อใหพ้นักงำนของบรษิทัสำมำรถด ำเนินกำรไดด้ว้ยตนเอง  
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ความเส่ียงด้านใบอนุญาต และกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง 

3.1.10 ความเส่ียงจากการไม่สามารถปฏิบติัตามหน้าท่ี และ/หรือ เง่ือนไขท่ีก าหนดในสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 

 เน่ืองจำกกลุ่มโรงไฟฟ้ำของบรษิทัฯ มธีุรกจิหลกัไดแ้ก่ กำรผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและไอน ้ำ โดยกลุ่ม
บรษิทัฯ ท ำสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำทัง้ในรูปแบบของสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำจำกผูผ้ลติขนำดเลก็มำก (VSPP) และสญัญำซื้อ
ขำยไฟฟ้ำที่ผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็ก (SPP) กับกฟภ. และ กฟผ.ตำมล ำดับ และมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำใหแ้ก่ กฟภ. และ กฟผ. คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 57.09 และ 41.18 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรตำม
งบกำรเงนิรวมของกลุ่มบรษิทัฯ ในปี 2562 และมรีำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำใหแ้ก่ กฟภ. และ กฟผ. คดิเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 61.21 และ 36.01 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรตำมงบกำรเงนิรวมของกลุ่มบรษิทัฯ ในปี 2563 

 ทัง้นี้ สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำที่กลุ่มบรษิัทท ำกับ กฟภ. และ กฟผ. เป็นสัญญำที่มีรูปแบบมำตรฐำน ดังนัน้ 
ขอ้ก ำหนดที่ระบุในสญัญำบำงขอ้อำจก่อให้เกิดควำมเสีย่งต่อกำรด ำเนินงำนและหำกกลุ่มบรษิัทฯ ไม่สำมำรถปฏิบตัิ
ตำมไดอ้ย่ำงครบถว้น กลุ่มบรษิทัฯ อำจมคีวำมเสีย่งจำกกำรถูกยกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำหำกไม่สำมำรถแกไ้ขขอ้ผดิ
สญัญำทีเ่กดิขึน้ไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด หรอืไม่สำมำรถแสดงเหตุผลและหลกัฐำนทีส่มเหตุสมผลได ้

 อย่ำงไรกต็ำม กลุ่มบรษิทัฯ มทีมีงำนที่มปีระสบกำรณ์ ควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำ
เป็นอย่ำงด ีมกีระบวนกำรขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนและกำรตรวจสอบเพื่อป้องกนัปัญหำดงักล่ำว อีกทัง้ที่ผ่ำนมำ กำร
ด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำของกลุ่มบรษิัทฯ ไม่เคยมปัีญหำหรอืกำรปฏบิตัหิรอืไม่ปฏบิตัทิีเ่สีย่งต่อกำรถูกบอกเลกิสญัญำ 
ดงันัน้ กลุ่มบรษิัทฯ จงึเชื่อว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรตำมเงือ่นไขหรอืหน้ำที่ทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำไดอ้ย่ำง
ถูกตอ้งครบถว้น 

 

3.1.11 ความเส่ียงจากการท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญาก าจดัขยะกับเทศบาลนครขอนแก่นได้ตาม
ก าหนดเวลา  

กลุ่มบรษิทัฯ ไดม้สีญัญำว่ำจำ้งก ำจดัขยะกบัเทศบำลนครขอนแก่น โดยมรีะยะเวลำของสญัญำโครงกำรทัง้สิน้ 
20 ปี นับจำกวนัทีล่งนำมในสญัญำ และมเีงื่อนไขว่ำจะตอ้งก ำจดัขยะเก่ำใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 7 ปี นับจำกวนัทีล่งนำมใน
สญัญำ โดย ณ วนัที่ 23 สงิหำคม 2562 ระยะเวลำของสญัญำโครงกำร 20 ปีเดมิจะครบก ำหนดในวนัที่ 17 สงิหำคม 
2574  กลุ่มบริษัทฯ ได้รบักำรพิจำรณำอนุญำตให้ขยำยระยะเวลำออกไปได้อีกจนกว่ำจะครบก ำหนดในวนัที่ 30 
กนัยำยน 2577 ในขณะทีร่ะยะเวลำก ำจดัขยะเก่ำไดร้บักำรพจิำรณำอนุญำตใหข้ยำยระยะเวลำออกไปเป็นสิน้สุดภำยใน
เดอืนกนัยำยน ปี 2566  

ทัง้นี้ ณ ปัจจุบนั กลุ่มบรษิัทฯ ได้ด ำเนินกำรก ำจดัขยะเก่ำโดยกำรใช้เป็นวตัถุดบิเชื้อเพลงิส ำหรบักำรผลิต
กระแสไฟฟ้ำอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรกต็ำม แมว้่ำโครงกำร ALCP3 จะตอ้งกำรขยะเป็นจ ำนวนมำกเพื่อใชใ้นกระบวนกำร
ผลติ และมกี ำลงักำรผลติรองรบัปรมิำณขยะเก่ำและขยะใหม่ไดท้ัง้หมด แต่กลุ่มบรษิทัฯ ยงัคงมคีวำมเสีย่งที่อำจจะไม่
สำมำรถก ำจดัขยะเก่ำใหแ้ลว้เสรจ็ไดต้ำมก ำหนดทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ โดยในสญัญำระบุว่ำ กรณีทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ไม่สำมำรถ
ท ำงำนให้แล้วเสร็จตำมเวลำที่ก ำหนดไว้ในสญัญำ และเทศบำลนครขอนแก่นยงัมิได้บอกเลิกสญัญำ กลุ่มบริษัทฯ 
จะตอ้งช ำระค่ำปรบัใหเ้ทศบำลนครขอนแก่นเป็นจ ำนวนเงนิตำมทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ หรอืคดิเป็นจ ำนวน 363,857 บำทต่อ
วนั หรอืประมำณ 132.8 ล้ำนบำทต่อปี นับจำกวนัทีก่ ำหนดแลว้เสรจ็ตำมสญัญำ หรอืวนัทีเ่ทศบำลนครขอนแก่นขยำย
ให ้จนถงึวนัทีท่ ำงำนแล้วเสรจ็จรงิ ทัง้นี้ จ ำนวนค่ำปรบัต่อปีดงักล่ำวเมื่อเปรยีบเทยีบกบัก ำไรสุทธขิองบรษิทัฯ ตำมงบ
กำรเงนิรวมปี 2563 ซึง่เท่ำกบั 1,507.64 ลำ้นบำท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 8.81  

อย่ำงไรก็ตำม ด้วยขดีควำมสำมำรถและประสทิธิภำพของโรงไฟฟ้ำและประสบกำรณ์กำรท ำงำนของกลุ่ม
บรษิทัฯ กลุ่มบรษิทัฯ เชื่อว่ำจะสำมำรถก ำจดัขยะเก่ำใหแ้ลว้เสรจ็ตำมระยะเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำได้ 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
 

 ส่วนที ่1 หน้ำที ่66 

3.1.12 ความเส่ียงจากการท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาก าจัดขยะกับเทศบาลเมืองกระบี่ ได้ตาม
ก าหนดเวลา  

กลุ่มบรษิทัฯ ไดม้สีญัญำว่ำจำ้งก ำจดัขยะกบัเทศบำลเมอืงกระบี ่โดยมรีะยะเวลำของสญัญำโครงกำรทัง้สิน้ 25 
ปี นับจำกวนัทีส่่งมอบพืน้ที ่และมเีงือ่นไขว่ำจะตอ้งก ำจดัขยะเก่ำใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 10 ปี  

ทัง้นี้ ณ ปัจจุบนั กลุ่มบรษิัทฯ ได้ด ำเนินกำรก ำจดัขยะเก่ำโดยกำรใช้เป็นวตัถุดบิเชื้อเพลงิส ำหรบักำรผลิต
กระแสไฟฟ้ำอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรกต็ำม แมว้่ำโครงกำร ALCP6 จะตอ้งกำรขยะเป็นจ ำนวนมำกเพื่อใชใ้นกระบวนกำร
ผลติ และมกี ำลงักำรผลติรองรบัปรมิำณขยะเก่ำและขยะใหม่ไดท้ัง้หมด แต่กลุ่มบรษิทัฯ ยงัคงมคีวำมเสีย่งทีอ่ำจจะไม่
สำมำรถก ำจดัขยะเก่ำใหแ้ล้วเสรจ็ไดต้ำมก ำหนดทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ ซึ่งถ้ำหำกทำงกลุ่มบรษิทัฯ ไม่สำมำรถปฎิบตัติำม
สญัญำ หรอืปฎบิตัผิดิสญัญำ เป็นเหตุใหท้ำงเทศบำลเมอืงกระบีส่ำมำรถบอกเลกิสญัญำไดท้นัที 

อย่ำงไรก็ตำม ด้วยขดีควำมสำมำรถและประสทิธิภำพของโรงไฟฟ้ำและประสบกำรณ์กำรท ำงำนของกลุ่ม
บรษิทัฯ กลุ่มบรษิทัฯ เชื่อว่ำจะสำมำรถก ำจดัขยะเก่ำใหแ้ลว้เสรจ็ตำมระยะเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำได้ 

 

3.1.13 ความเส่ียงจากข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัย่อยโดยออ้มของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 2 แห่ง มคีดคีวำมทีย่งัไม่สิน้สุดทีอ่ำจ
มผีลกระทบในทำงลบหรอืกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ อย่ำงมนีัยส ำคญั จ ำนวน 2 คดคีวำม ไดแ้ก่ คดทีี ่
ABA ถูกฟ้องรอ้งขอใหศ้ำลเพกิถอนใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนผลติไฟฟ้ำ (รง.4) ของโครงกำร ABA1 และ คดทีี ่
AAA ถูกฟ้องขอใหศ้ำลเพกิถอนใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนผลติไฟฟ้ำ (รง.4) และใบรบัแจง้ก่อสรำ้งอำคำร 39 
ทว ิของโครงกำร AAA1  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 คดคีวำมทัง้สองอยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำของศำลปกครองสูงสุด
และศำลปกครองระยอง ตำมล ำดบั  

ฝ่ำยกฎหมำยของกลุ่มบรษิทัฯ มคีวำมเห็นว่ำ เนื่องจำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำถือเป็นสำธำรณูปโภคพืน้ฐำนที่มี
ประโยชน์ต่อสำธำรณะ และเมื่อพิจำรณำข้อเท็จจริง ข้อกฎหมำยและพยำนหลักฐำนในทัง้ 2 คดี ประกอบกับค ำ
พพิำกษำของศำลปกครองเชยีงใหม่ในคดโีครงกำร ABA1 ที่ตดัสนิให ้ABA เป็นผู้ชนะคด ีและค ำสัง่ของศำลปกครอง
ระยองในคด ีAAA1 ทีส่ัง่ยกค ำรอ้งขอคุม้ครองชัว่ครำวก่อนมคี ำพพิำกษำทีแ่สดงว่ำกำรออกใบอนุญำตก่อสรำ้งโรงงำน 
(ร.ง. 4) ของโครงกำร ABA1 และ AAA1 และใบรบัแจง้ก่อสรำ้งอำคำร 39 ทวขิองโครงกำร AAA1 เป็นไปตำมขัน้ตอน
และชอบด้วยกฎหมำยแล้ว กลุ่มบรษิทัฯ จงึมโีอกำสทีจ่ะเป็นฝ่ำยชนะคดใีนกำรพจิำรณำของศำลปกครองสูงสุดในคดี
โครงกำร ABA1 และศำลปกครองระยองในคดโีครงกำร AAA1  

ทัง้นี้ ควำมเสยีหำยที่อำจเกิดขึน้จำกกำรแพ้คดตีำมที่กล่ำวไปขำ้งต้นนัน้ บรษิัทย่อยโดยอ้อมที่เป็นเจ้ำของ
โครงกำรนัน้ๆ อำจถูกเพิกถอนใบอนุญำตที่ส ำคญัในกำรประกอบธุรกิจ จงึอำจส่งผลให้โครงกำร  ABA1 และ/หรือ
โครงกำร AAA1 ไม่สำมำรถด ำเนินธุรกจิผลติไฟฟ้ำต่อไปได ้ซึ่งจะส่งผลต่อผลกำรด ำเนินงำนรวมของกลุ่มบรษิทัฯ โดย
ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มมีูลค่ำสนิทรพัยร์วม จ ำนวน 16,429.69 ล้ำนบำท มรีำยได้
จำกกำรขำยและบรกิำรรวม 5,858.14 ล้ำนบำท และมีก ำไรขัน้ต้นรวม 1,791.33  ล้ำนบำท โดย ABA และ AAA มี
มลูค่ำสนิทรพัย์รวม จ ำนวน 797.72 ลำ้นบำท และ 4,277.54 ลำ้นบำท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 4.86 และ รอ้ยละ 26.04 
ตำมล ำดับ โดยกลุ่มบรษิัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำจำก ABA และ AAA จ ำนวนทัง้สิ้น 305.38 ล้ำนบำท และ 
1,814.47 ล้ำนบำท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 5.21 และ ร้อยละ 30.97 โดยมีก ำไรขัน้ต้นทัง้สิ้น 115.80 ล้ำนบำท และ 
547.26 ลำ้นบำท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 6.46 และ รอ้ยละ 30.55 ตำมล ำดบั   

 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
 

 ส่วนที ่1 หน้ำที ่67 

3.1.14 ความเส่ียงจากการไม่สามารถเข้าท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้าส าหรบัโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
หมุนเวียนแบบ SPP Hybrid Firm ได้ตามก าหนดระยะเวลา 

เมื่อวนัที ่14 ธนัวำคม 2560 กลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นผูด้ ำเนินกำรโครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำน
หมุนเวยีนในแบบ SPP Hybrid Firm ทีป่ระกำศโดยส ำนักงำนก ำกบักจิกำรพลงังำน (กกพ.) จ ำนวน 4 โครงกำร ไดแ้ก่ 
โครงกำรโรงไฟฟ้ำ SPP นำบอน 1 โครงกำรโรงไฟฟ้ำ SPP นำบอน 2 โครงกำรโรงไฟฟ้ำ SPP ระนอง และโครงกำร
โรงไฟฟ้ำ SPP คลองขลุง ซึ่งมกี ำลงัผลติตดิตัง้รวม 93 เมกะวตัต ์ปรมิำณไฟฟ้ำเสนอขำยสูงสุด 76.31 เมกะวตัต ์โดย
กลุ่มบรษิัทฯ จะต้องลงนำมในสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภำยในวนัที่ 13 
ธนัวำคม 2562 และเริม่ด ำเนินกำรจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชย ์ภำยในวนัที ่31 ธนัวำคม 2564  

กกพ. ได้ก ำหนดเงื่อนไขที่ผู้ได้รบัคดัเลอืกจะต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จก่อนกำรลงนำมในสญัญำซื้อขำย
ไฟฟ้ำกบั กฟผ. ตำมก ำหนดระยะเวลำ โดยจะตอ้งจดัท ำกำรรบัฟังควำมคดิเหน็ของประชำชนและผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรส่งเสรมิและรกัษำคุณภำพสิง่แวดล้อมแห่งชำต ิหรอืตำมระเบยีบ กกพ. ว่ำดว้ยกำรรบัฟังควำมเหน็
ฯ แล้วแต่กรณี ต้องมคีวำมพร้อมด้ำนที่ดนิและเทคโนโลย ีต้องน ำผลกำรอนุมตัพิร้อมรำยงำน  IEE หรอืรำยงำน EIA 
หรอืผลกำรอนุมตัพิรอ้มรำยงำน CoP แสดงกบั กฟผ. ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 วนัท ำกำร ก่อนลงนำมในสญัญำซื้อขำย
ไฟฟ้ำและตอ้งวำงหลกัประกนัสญัญำก่อนวนัเริม่ตน้ซื้อขำยไฟฟ้ำให้ กฟผ. จ ำนวน 8 ลำ้นบำท ต่อเมกะวตัตเ์สนอขำยที่
ไดร้บัคดัเลอืก 

โดยเมื่อ 30 พฤศจกิำยน 2563 กลุ่มบรษิัทฯ ไดร้บักำรขยำยระยะเวลำวนัลงนำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำทัง้ 4 
โครงกำร จำก กกพ จำกเดมิภำยในวนัที่ 13 ธนัวำคม 2562 เป็นภำยในวนัที่ 22 มนีำคม 2564 และไดร้บักำรขยำย
ก ำหนดวนั SCOD จำกก ำหนดเดมิภำยในปี 2564 เป็นภำยในปี 2565 ซึ่งปัจจุบนัโครงกำร SPP คลองขลุง ไดร้บักำร
อนุมตัิรำยงำนกำรวเิครำะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแล้วและคำดว่ำจะไดร้บักำรลงนำมสญัญำซื้อ
ขำยไฟฟ้ำกบั กฟผ. ในเดอืนมกรำคม 2564 และปัจจุบนั อกี 3 โครงกำร ยงัอยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำอนุมตัริำยงำนกำร
วเิครำะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) ของ สนง.สผ.และหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง   ทัง้นี้ แมก้ำรลงนำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ
และก ำหนดวนั SCOD ของทัง้ 4 โครงกำร จะถูกขยำยออกไป แต่กลุ่มบรษิัทฯ คำดว่ำจะสำมำรถเร่งรดักำรก่อสรำ้ง
เพื่อใหส้ำมำรถจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชย ์(COD) ไดใ้กลเ้คยีงกบัแผนกำรทีก่ ำหนดไวเ้ดมิ 

 

3.1.15 ความเส่ียงจากความล่าช้าของโครงการในอนาคต 

กลุ่มบรษิทัฯ อำจมคีวำมเสีย่งจำกควำมล่ำชำ้ในกำรพฒันำโครงกำร โดยอำจเกดิจำกหลำยสำเหตุ เช่น ควำม
ล่ำชำ้ของกระบวนกำรออกใบอนุญำตของหน่วยงำนรำชกำร ควำมล่ำชำ้จำกกำรจดัท ำรำยงำนกำรประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดล้อม ควำมล่ำช้ำในกำรก่อสรำ้งอำคำรและกำรติดตัง้เครื่องจกัรและอุปกรณ์ เป็นต้น ซึ่ง ในอดตีที่ผ่ำนมำ กลุ่ม
บรษิทัฯ มโีครงกำรทีเ่กดิควำมล่ำชำ้จำกขัน้ตอนกำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (รง.4) และเกดิควำมล่ำชำ้
ในขัน้ตอนกำรจดัท ำรำยงำนสิ่งแวดล้อมเนื่องจำกต้องใช้เวลำในกำรท ำควำมเข้ำใจกับประชำชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น 
เหตุกำรณ์ทัง้สองส่งผลให้กลุ่มบรษิัทฯ ไม่สำมำรถเริม่ก่อสร้ำงและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์เข้ำระบบได้ทนัตำม
ก ำหนดเวลำในสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (SCOD) 

กลุ่มบรษิัทฯ ไดก้ ำหนดแนวทำงกำรป้องกนัและลดควำมเสีย่งที่ ส่งผลต่อควำมล่ำชำ้ของโครงกำรในอนำคต 
โดยมอบหมำยให้ฝ่ำยงำนชุมชนสมัพันธ์ (CSR/GRM) ด ำเนินกำรขอใบอนุญำตที่ส ำคญัที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ
โครงกำรควบคู่กบักำรวำงแผนลงพืน้ทีเ่พื่อใหค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจและสรำ้งควำมสมัพนัธก์บัชุมชนขำ้งเคยีง เพื่อใหก้ำร
จดัท ำรำยงำนกำรประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมแล้วเสรจ็ตำมกรอบเวลำทีก่ ำหนด นอกจำกนี้ แมว้่ำในอดตีไม่เคยเกดิ
เหตุกำรณ์ก่อสร้ำงและติดตัง้เครื่องจกัรล่ำช้ำ กลุ่มบรษิัทฯ ยงัได้ก ำหนดนโยบำยในกำรคดัเลอืกผู้รบัเหมำ เพื่อลด



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
 

 ส่วนที ่1 หน้ำที ่68 

โอกำสที่จะเกิดควำมล่ำช้ำจำกกำรก่อสร้ำงอำคำรและ/หรอืติดตัง้เครื่องจกัรและอุปกรณ์ โดยจะพิจำรณำจำกควำม
น่ำเชื่อถอื ควำมเชีย่วชำญและประสบกำรณ์ท ำงำนในอดตี เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำผูร้บัเหมำจะสำมำรถก่อสรำ้งและติดตัง้
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำไดต้ำมมำตรฐำนทีต่กลงกนัไดแ้ลว้เสรจ็ภำยในเวลำทีก่ ำหนด 

 

3.1.16 ความเส่ียงจากการไม่ได้รบัสญัญาซื้อขายไฟฟ้าคืนส าหรบัโครงการท่ีถกูบอกเลิกสญัญาซื้อขายไฟฟ้า
และอยู่ระหว่างการขอคืนสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 

ก่อนวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มโีครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวลทีถู่กกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคบอกเลกิสญัญำ
ซื้อขำยไฟฟ้ำและอยู่ระหว่ำงกำรขอคนืสญัญำดงักล่ำว จ ำนวน 9 โครงกำร และกลุ่มบรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรยื่นขอ้พพิำท
กบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค (กฟภ.) ศำลปกครอง และอนุญำโตตุลำกำรเพื่อขอใหพ้จิำรณำยกเลกิกำรบอกเลกิสญัญำซื้อ
ขำยไฟฟ้ำและคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำใหก้ลุ่มบรษิทัฯ ประกอบดว้ย โครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวลศรสีะเกษ โดยกลุ่มบรษิทั
ฯ ยื่นขอ้พพิำทใหศ้ำลปกครองกลำงพจิำรณำ และโครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวล VSPP 8 โครงกำร โดยกลุ่มบรษิทัฯ ยื่นขอ้
พพิำทใหค้ณะอนุญำโตตุลำกำรพจิำรณำ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 มคีวำมคบืหน้ำของกำรพจิำรณำยกเลกิกำรบอกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำและคนื
สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำใหก้ลุ่มบรษิทัฯ ดงันี้ 
  
 ก)  โครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวลศรสีะเกษ อยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำของศำลปกครองกลำง จงึมคีวำมเสีย่งที่
กลุ่มบรษิทัฯ อำจจะไม่ไดร้บัคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำโครงกำรนี้ ซึง่จะส่งผลใหก้ำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทัฯ ไม่เป็นไป
ตำมเป้ำหมำยที่ได้วำงไว้ และอำจส่งผลต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ ในอนำคต  อย่ำงไรก็ดี เมื่อวนัที่ 3 
เมษำยน พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยโดยอ้อมซึ่งเป็นเจำ้ของโครงกำรได้ส่งหนังสอืถึง กฟภ. เพื่อขอเจรจำตกลงระงบัขอ้
พพิำทตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ โดย กฟภ.ไดม้หีนังสอืตอบกลบัเพื่อแจง้เงื่อนไขและหลกัเกณฑ์กำรเจรจำ ทัง้นี้บรษิทั
ย่อยโดยออ้มดงักล่ำวไดป้ฏบิตัติำมเงือ่นไขและหลกัเกณฑด์งักล่ำวและอยู่ในระหว่ำงกำรเจรจำร่วมกนั 
 ข)  โครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวล VSPP 8 โครงกำร คณะอนุญำโตตุลำกำรมคี ำชี้ขำดให้ กฟภ.คนืสญัญำ
ซื้อขำยไฟฟ้ำใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัฯ พรอ้มขยำยวนัเริม่ต้น SCOD และให ้กฟภ. เปลี่ยนหรอืแกไ้ขสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำจำก
แบบ Adder เป็นแบบ FiT ตำมค ำชี้ขำดเมื่อวนัที่ 21 มิถุนำยน 2562 จ ำนวน 4 โครงกำร และ 19 กรกฏำคม 2562 
จ ำนวน 4 โครงกำร รวม 8 โครงกำร 
 ต่อมำ ภำยหลงัจำกทีค่ณะอนุญำโตตลุำกำรมคี ำชีข้ำดให ้กฟภ. คนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำใหแ้ก่กลุ่มบรษิทั 
รวม 8 โครงกำร กลุ่มบรษิทัฯ พจิำรณำแลว้เหน็ว่ำ ค ำชี้ขำดทัง้ 8 ค ำชีข้ำดระบุชื่อประกำศ FiT ผดิฉบบั ซึ่งกลุ่มบรษิทั
เห็นว่ำชื่อประกำศที่ถูกต้องคือประกำศ FiT ปี 2558 ซึ่งสอดคล้องกับเหตุผลในค ำชี้ขำดและพยำนพลกัฐำนในคดี 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้คยยื่นขอเปลี่ยนสญัญำตำมประกำศ FiT ปี พ.ศ. 2558 ไวแ้ลว้แต่ กฟภ. บอกเลกิสญัญำ
ซื้อขำยไฟฟ้ำโดยมชิอบ กลุ่มบรษิัทฯ จงึไม่สำมำรถเปลี่ยนสญัญำตำมประกำศ FiT ปี พ.ศ. 2558 ไดใ้นขณะนัน้ ด้วย
เหตุนี้ กลุ่มบรษิทัฯ จงึเหน็ว่ำ กฟภ. ตอ้งคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำแบบ FiT ตำมประกำศ FiT ปี พ.ศ. 2558 ใหแ้ก่บรษิทั
เจำ้ของโครงกำร โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบรษิทัฯ อยู่ระหว่ำงพจิำรณำเพื่อด ำเนินกำรยื่นค ำรอ้งต่อ
คณะอนุญำโตตุลำกำรในขอ้พพิำทเดมิเพื่อขอใหแ้ก้ไขค ำชี้ขำดเดมิทัง้ 8 ค ำ ชี้ขำด โดยระบุใหค้นืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ
ตำมประกำศ FiT ปี พ.ศ. 2558 
 
 
 
 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
 

 ส่วนที ่1 หน้ำที ่69 

3.1.17 ความเส่ียงท่ีอาจเกิดค่าปรบัขึ้นจากสญัญาจ้างเหมาติดตัง้เคร่ืองจกัรโรงไฟฟ้า (EPC) ส าหรบัโครงการ
ท่ีถกูบอกเลิกสญัญาซื้อขายไฟฟ้าและอยู่ระหว่างการขอคืนสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 

กลุ่มบรษิทัฯ มโีครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวลทีถู่กกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคบอกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำและอยู่ระหว่ำง
กำรขอคนืสญัญำดงักล่ำว จ ำนวน 9 โครงกำร  โดยทัง้ 9 โครงกำรไดท้ ำสญัญำจำ้งเหมำก่อสรำ้งอำคำรโรงไฟฟ้ำและ
ตดิตัง้เครื่องจกัรกบับรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกนั (บรษิัทที่อยู่ภำยใต้อ ำนำจกำรควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มบรษิัทฯ) ตัง้แต่ในปี 
2555 ไดแ้ก่ บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอน็เนอรย์ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ำกดั (“AED”) ท ำหน้ำทีร่บัเหมำจดัหำและตดิตัง้เครื่องจกัร
โรงไฟฟ้ำชวีมวล ดงันัน้ จงึมโีครงกำรทีม่คีวำมเสีย่งจำกกำรไม่สำมำรถปฏบิตัติำมเงือ่นไขไดจ้ ำนวนรวม 9 โครงกำร 

โดยสญัญำจำ้งเหมำจดัหำและตดิตัง้เครื่องจกัรทีท่ ำกบับรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัดงักล่ำว มเีงื่อนไขซึ่งก ำหนดใหก้ลุ่ม
บรษิัทฯ จะต้องช ำระเงนิให้แก่คู่สญัญำเป็นจ ำนวนรอ้ยละ 10 ของมูลค่ำสญัญำ หรอืคดิเป็นมูลค่ำโครงกำรละ 63.30 
ล้ำนบำท ภำยในเวลำที่ก ำหนด โดยเงนิจ ำนวนดงักล่ำวที่ช ำระให้แก่คู่สญัญำจะถือเป็นเงนิมดัจ ำค่ำก่อสร้ำง (Down 
Payment) หรอืค่ำธรรมเนียมในกำรบอกเลกิสญัญำสูงสุด (Maximum Cancellation Fee) แล้วแต่กรณี ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบั
ว่ำกลุ่มบรษิทัฯ ประสงคจ์ะใหคู้่สญัญำด ำเนินกำรก่อสรำ้งตำมสญัญำหรอืไม ่อย่ำงไรกด็ ีทีผ่่ำนมำ กลุ่มบรษิทัฯ ไดม้กีำร
ท ำหนังสือแจ้งขอขยำยระยะเวลำกำรปฏิบตัิตำมสญัญำออกไปจนกว่ำจะได้รบัใบอนุญำตที่เกี่ยวขอ้งครบถ้วน และ
คู่สัญญำเห็นควรให้มีกำรขยำยระยะเวลำกำรปฏิบัติตำมสญัญำออกไปตำมที่กลุ่มบริษัทฯ ร้องขอ โดยที่ปรึกษำ
กฏหมำยของบรษิทั ไดแ้สดงควำมเหน็เกี่ยวกบักำรขยำยระยะเวลำกำรปฏบิตัติำมสญัญำ เมื่อวนัที ่22 มนีำคม 2562 
สรุปได้ว่ำ ในปัจจุบนั กลุ่มบรษิัทฯ ยงัไม่ได้ผดิสญัญำซื้อขำยและติดตัง้อุปกรณ์ส ำหรบัโครงกำรทัง้หมด เนื่องจำก
คู่สญัญำได้ตกลงให้ขยำยก ำหนดระยะเวลำกำรปฏบิตัติำมสญัญำทัง้หมดออกไปจนกว่ำเหตุกำรณ์จะเป็นตำมเงือ่นไข
เกี่ยวกบักำรขยำยระยะเวลำและกำรเริม่ปฏบิตัิตำมสญัญำ ส ำหรบั 8 โครงกำร และเงือ่นไขกำรขยำยเวลำ รวมถงึกำร
เริม่ปฏบิตัติำมสญัญำ ส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำศรสีะเกษ จะมผีลกำรแกไ้ขสญัญำตำมกฏหมำย โดย ณ ปัจจุบนั ยงัไม่
ครบตำมเงือ่นไขดงักล่ำวทีก่ ำหนด กลุ่มบรษิทัฯ จงึไม่มหีน้ำทีใ่นกำรช ำระค่ำเสยีหำย เบีย้ปรบั หรอืเงนิอื่นใดทีคู่่สญัญำ 
เรยีกใหช้ ำระ 

ภำยหลงัจำกทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บัทรำบผลกำรพจิำรณำกำรขอคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำแล้ว ในกรณีทีก่ลุ่มบรษิทัฯ 
ไม่ไดร้บักำรคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ หรอืดว้ยสำเหตุอื่นใดทีท่ ำใหต้อ้งมกีำรเจรจำขอยกเลกิสญัญำจำ้งเหมำดงักล่ำวกบั
คู่สัญญำ กลุ่มบริษัทฯ อำจมีภำระต้องช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรบอกเลิกสัญญำสูงสุดไม่เกิน 63.30 ล้ำนบำทต่อ
โครงกำร หรือคิดเป็นจ ำนวนสูงสุดไม่เกิน 506.40 ล้ำนบำท จำกทัง้หมด 8 โครงกำร ให้แก่คู่สญัญำตำมเงื่อนไขที่
ก ำหนด ซึง่อำจส่งผลกระทบกบัผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ อย่ำงมนีัยส ำคญั ทัง้นี้ ในปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไร
สุทธติำมงบกำรเงนิรวม จ ำนวน 1,507.64 ลำ้นบำท 

 อย่ำงไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ ไดม้กีำรจดัท ำและประกำศใชน้โยบำยกำรจดัจำ้ง EPC Contractor ซึ่งระบุใหบ้รษิทั
ด ำเนินกำรเจรจำกบั AED เพื่อใหบ้รรลุขอ้ตกลงร่วมกนัในกำรยกเลกิสญัญำ EPC ภำยหลงัจำกทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บัคนื
สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำแลว้  

 

ความเส่ียงอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธรุกิจ 

3.1.18 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหาร (กลุ่มทรงเมตตา) 

กลุ่มทรงเมตตำเป็นผูก้่อตัง้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รวมถงึเป็นกรรมกำรและผูบ้รหิำรหลกัของบรษิทัฯ โดย ณ 
วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มทรงเมตตำถอืหุน้ในบรษิทัฯ รอ้ยละ 78.17 ของหุน้ช ำระแล้วทัง้หมด โดยมนีำงสำวจริฐำ 
ทรงเมตตำ (เดมิชื่อนำงศริวิรรณ ด ำเนินชำญวนิชย์ ทรงเมตตำ) ในฐำนะกรรมกำรบรษิัทและประธำนคณะกรรมกำร
บรหิำรเป็นผูก้ ำหนดนโยบำย กลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกจิทีส่ ำคญัของกลุ่มบรษิทัฯ รวมทัง้มส่ีวนส ำคญัในกำรบรหิำรงำน



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
 

 ส่วนที ่1 หน้ำที ่70 

จนสรำ้งชื่อเสยีงให้กลุ่มบรษิัทฯ เป็นที่ยอมรบัในอุตสำหกรรมทัง้ในและต่ำงประเทศ และท ำให้กลุ่มบรษิัทฯ มผีลกำร
ด ำเนินงำนทีด่แีละเตบิโตอย่ำงต่อเนื่อง หำกบรษิทัฯ สญูเสยีผูถ้อืหุน้ใหญ่และผูบ้รหิำรรำยดงักล่ำวไป อำจส่งผลกระทบ
ต่อกำรบรหิำรจดักำรและผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทัฯ ได้ อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ ได้ท ำกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำร
บรษิทั ซึ่งประกอบดว้ยกลุ่มบุคคลำกรทีม่ปีระสบกำรณ์ ควำมรู ้และควำมสำมำรถทีห่ลำกหลำย ซึ่งจะท ำหน้ำทีใ่นกำร
ก ำหนดนโยบำยและบรหิำรงำนบรษิทั ใหส้ำมำรถเตบิโตต่อไปไดอ้ย่ำงมัน่คงในอนำคต นอกจำกนี้ กลุ่มบรษิทัฯ ยงัได้
ปรบัโครงสร้ำงกำรจดักำรให้มกีำรกระจำยอ ำนำจกำรด ำเนินกำรและกำรอนุมตัิรำยกำรของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 
รวมถงึก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของผูบ้รหิำรตำมควำมรู ้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ เพื่อ
ลดควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พงิดงักล่ำว 

นอกจำกนี้ ที่ผ่ำนมำกลุ่มบรษิัทฯ ยงัไดม้กีำรท ำธุรกรรมต่ำงๆ กบับรษิัทต่ำงๆ ทีอ่ยู่ภำยใต้กำรควบคุมของ
กลุ่มทรงเมตตำอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรซื้อวตัถุดบิเชือ้เพลงิ กำรขำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ กำรซื้อน ้ำเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำร
และบรหิำรโรงไฟฟ้ำ และ กำรซื้อสนิคำ้และบรกิำรที่เกี่ยวเนื่องกบักำรก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำ เป็นต้น ซึ่งควำมสมัพนัธ์ใน
ลกัษณะดงักล่ำวแม้ในทำงหนึ่งจะพิจำรณำได้ว่ำเป็นกำรช่วยส่งเสรมิกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ ให้มีควำม
มัน่คงทัง้ในดำ้นเชื้อเพลงิ กำรผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ รวมถึงกำรบ ำรุงรกัษำซึ่งจะช่วยใหก้ำรประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้ำ
ของกลุ่มบรษิทัฯ มเีสถยีรภำพและประสทิธภิำพมำกขึน้แต่ในอกีทำงหนึ่งกอ็ำจพจิำรณำไดว้่ำเป็นกำรพึง่พงิธุรกจิของผู้
ถอืหุน้ใหญ่ไดเ้ช่นกนั อย่ำงไรกด็ ีทีผ่่ำนมำ บรษิัทฯ ไดต้ระหนักถงึปัญหำกำรพึง่พงิกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่มำโดยตลอด จงึ
ไดม้นีโยบำยในกำรท ำรำยกำรกบักจิกำรทีเ่กี่ยวโยงกนั ใหม้รีำคำและเงือ่นไขเป็นไปตำมรำคำตลำด และไดม้แีนวทำง
ในกำรปรบัลดกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัลง เพื่อป้องกนัปัญหำและลดควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พงิผูถ้อืหุน้ใหญ่ดงักล่ำว 

 

3.1.19 ความเส่ียงจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 บรษิัทฯ มกีลุ่มทรงเมตตำเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่รอ้ยละ78.17 ของทุนช ำระแล้ว  
และเป็นผูม้อี ำนำจควบคุมในบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เพำเวอรแ์พลนท ์จ ำกดั (“APP”) ซึง่ด ำเนินธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ
จำกพลงังำนชวีมวล 1 โครงกำร โดยมปีรมิำณพลงัไฟฟ้ำเสนอขำยสงูสุด 8 เมกะวตัต ์ทีอ่ ำเภอเกำะจนัทร ์จงัหวดัชลบุร ี
ซึ่งเป็นธุรกจิเดยีวกบักลุ่มบรษิทัฯ ซึ่งอำจแข่งขนัและก่อให้เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบักลุ่มบรษิัทฯ รวมทัง้
อำจมผีลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทัฯ อย่ำงมนีัยส ำคญัในอนำคต 

อย่ำงไรก็ตำม APP ยงัไม่ได้เริม่ประกอบธุรกิจดงักล่ำว เนื่องจำกในปี 2557 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคซึ่งเป็น
คู่สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำของโครงกำรได้บอกเลิกสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ แต่ต่อมำ APP ได้รับค ำชี้ขำดจำกคณะ
อนุญำโตตุลำกำร ตำมข้อพิพำทหมำยเลขแดงที่ 73/2562 ลงวนัที่ 21 มถิุนำยน 2562  โดยมีค ำชี้ขำดให้กฟภ. คืน
สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ใหแ้ก่ APP โดยปัจจุบนั APP อยู่ระหว่ำงกำรเจรจำรำยละเอยีดของสญัญำกบั กฟภ. และ
กลุ่มผูถ้อืหุน้ของ APP ไดส่้งจดหมำยแจง้ขอ้เสนอในกำรขำยหุน้สำมญัของ APP ตำมหนังสอืแจง้เมื่อวนัที ่28 สงิหำคม 
2562 โดยใหส้ทิธแิก่กลุ่มบรษิทัฯ ในกำรพจิำรณำเขำ้ซื้อหุน้ของ APP ตำมรำคำซื้อขำยทีจ่ะไดต้กลงกนัต่อไป 

ทัง้นี้ ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้บรษิทั ครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่28 ตุลำคม พ.ศ. 2562 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัเขำ้
ซื้อหุน้ของบรษิัท แอ๊ดวำนซ์ เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั จำกกลุ่มทรงเมตตำซึ่งเป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั ในวงเงนิ 394 
ลำ้นบำท ถงึ 472 ลำ้นบำท โดยมกี ำหนดกำรช ำระรำคำและโอนหุน้ในวนัเดยีวกนั ภำยใน 120 วนันับถดัจำกวนัลงนำม
ในสญัญำซื้อขำยหุน้ของบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เพำเวอร ์แพลนท์ จ ำกดั ซึ่งมกี ำหนดท ำสญัญำซื้อขำยหุน้ดงักล่ำวภำยใน 6 
เดือน นับจำกวนัที่ 28 สงิหำคม พ.ศ. 2562 หรอืภำยใน 15 วนันับถัดจำกวนัที่สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำที่ได้รบัคืนจำก 
กฟภ. แบบ FiT ไดร้บักำรลงนำมโดย บรษิัท แอ๊ดวำนซ์ เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกดั และ กฟภ. แล้วแต่เหตุกำรณ์ใดจะ
เกดิขึน้หลงั 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
 

 ส่วนที ่1 หน้ำที ่71 

นอกจำกนี้ ณ วนัที ่29 พฤศจกิำยน 2561 กลุ่มทรงเมตตำ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ และ/หรอื กรรมกำรของบรษิทั 
ได้ลงนำมในค ำรบัรองในกำรไม่ประกอบกิจกำรค้ำแข่งกับธุรกิจของ ACE ซึ่งเป็นกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบรษิทัฯ กบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ 

 
3.2 ความเส่ียงด้านการเงิน  

ความเส่ียงด้านแหล่งเงินทุน 

3.2.1 ความเส่ียงจากความสามารถในการจดัหาแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษทัฯ เพื่อขยายธรุกิจ 

เน่ืองจำกกำรเตบิโตของกลุ่มบรษิทัฯ ขึน้อยู่กบัโครงกำรในอนำคตทีจ่ะต้องประมูลเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสทิธใินกำร
พฒันำโครงกำร กำรเขำ้ท ำสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำกบัผูซ้ื้อ กำรด ำเนินก่อสรำ้งและขำยไฟฟ้ำใหแ้ก่ผูซ้ื้อตำมสญัญำซื้อขำย
ไฟฟ้ำภำยในเวลำที่ก ำหนด ซึ่งกำรพฒันำโครงกำรแต่ละโครงกำรนัน้กลุ่มบรษิัทฯ จ ำเป็นต้องใช้เงนิทุนจ ำนวนมำก 
ดงันัน้ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถงึแหล่งเงนิทุนต่ำงๆ จงึเป็นเรื่องส ำคญั  

ในกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำในอดีตที่ผ่ำนมำ กลุ่มบรษิัทฯ ได้ใช้สนิเชื่อจำกสถำบนักำรเงนิเป็นแหล่ง
เงนิทุนหลกั ซึง่มขีอ้ก ำหนดทำงกำรเงนิและกำรด ำเนินงำนทีอ่ำจจ ำกดักำรเขำ้ถงึแหล่งเงนิทุนเพิม่เตมิหรอืจำกแหล่งอื่น
เพิม่ได้อีก ซึ่งอำจส่งผลต่อโอกำสในกำรขยำยธุรกิจในอนำคต โดยเงื่อนไขที่ต้องปฏิบตัิหรอืห้ำมปฏิบตัิเว้นแต่ได้รบั
ควำมเหน็ชอบจำกผูใ้หส้นิเชื่อเรยีบรอ้ยแลว้ อย่ำงไรกด็ ีภำยหลงัจำกกำรเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์กลุ่มบรษิทั
ฯ คำดว่ำจะมทีำงเลอืกในกำรจดัหำแหล่งเงนิทุนมำกขึน้จำกกำรมฐีำนทุนทีแ่ขง็แรง ซึง่จะเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรเจรจำ
ต่อรองเงื่อนไขในสัญญำสินเชื่อต่ำงๆ ที่มีอยู่ เพื่อลดข้อจ ำกัดที่อำจส่งผลต่อโอกำสในกำรขยำยธุรกิจในอนำคต 
นอกจำกนี้กลุ่มบรษิัทฯ ยงัสำมำรถพจิำรณำแหล่งเงนิทุนจำกช่องทำงอื่นเพิม่เติม เช่น กำรออกตรำสำรหนี้ และกำร
ระดมทุนผ่ำนตลำดทุนไดเ้พิม่ขึน้อกี เป็นตน้  

     

ความเส่ียงด้านสินเช่ือและการปฏิบติัตามเง่ือนไขสินเช่ือ  

3.2.2 ความเส่ียงจากการไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขหรือข้อก าหนดของสญัญาสินเช่ือ  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มภีำระหนี้สนิระยะยำวทีม่ดีอกเบีย้ประมำณ 3,657.16 ลำ้นบำท โดย
เป็นเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกธนำคำรพำณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งให้สนิเชื่อโครงกำร (Project Loan) กบับรษิัทย่อย
รำย ASCE ACP ALCP AAPP AAP และ AAA  

ทัง้นี้ ภำระหนี้สนิดงักล่ำวมขีอ้ก ำหนดและเงื่อนไขหลำยประกำรใหก้ลุ่มบรษิทัฯ ในฐำนะผูข้อสนิเชื่อ รวมทัง้ผู้
ค ้ำประกนั ผูจ้ ำนองทรพัยส์นิและผูจ้ ำน ำหุน้ (ถำ้ม)ี ตอ้งปฏบิตัติำมสญัญำ รวมถงึขอ้ก ำหนดทำงกำรเงนิ และกำรด ำเนิน
ธุรกจิ  

หำกกลุ่มบรษิทั ซึง่เป็นผูข้อสนิเชื่อ รวมถงึผูค้ ้ำประกนัและผูใ้หห้ลกัประกนั ไม่สำมำรถปฏบิตัติำมเงือ่นไขและ
ขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ทีร่ะบุในสญัญำสนิเชื่อได ้อำจเป็นเหตุใหผู้ข้อสนิเชื่อผดินัดหรอืผดิสญัญำ เวน้แต่ผูข้อสนิเชื่อจะไดร้บั
กำรผ่อนผนัจำกผูใ้ห้สนิเชื่อแล้ว นอกจำกนี้ หำกภำยใต้สญัญำสนิเชื่อฉบบัใดฉบับหนึ่งที่กลุ่มบรษิทัฯ ท ำกบัธนำคำร
พำณิชย์ในประเทศดงักล่ำวมกีรณีผดินัดหรอืผดิสญัญำเกิดขึน้ อำจมผีลให้เป็นเหตุผดินัดของสญัญำสนิเชื่อฉบบัอื่น
ภำยใตธ้นำคำรพำณิชยใ์นประเทศรำยดงักล่ำวดว้ย  

อย่ำงไรกต็ำม กลุ่มบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดมำตรกำรใหโ้ครงกำรโรงไฟฟ้ำทุกโครงกำรตอ้งปฏบิตัติำมเงื่อนไขและ
ขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ของสญัญำสนิเชื่ออย่ำงเคร่งครดั และก ำหนดใหฝ่้ำยพฒันำธุรกจิของบรษิทัฯ ตดิตำมกำรปฏบิตัติำม
สญัญำและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรหิำรเป็นประจ ำ โดยหำกมกีรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมเงื่อนไขต ำมสญัญำ



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
 

 ส่วนที ่1 หน้ำที ่72 

สนิเชื่อไดจ้ะตอ้งแจง้ขอผ่อนผนัต่อผูใ้หส้นิเชื่อโดยทนัท ีทัง้นี้ หำกมกีรณีทีไ่ม่ไดร้บักำรผ่อนผนัจำกผูใ้หส้นิเชื่อ และผูใ้ห้
สินเชื่อได้แจ้งเหตุที่อำจผิดสญัญำให้ผู้ขอสินเชื่อทรำบพร้อมทัง้พ้นก ำหนดระยะเวลำในกำรแก้ไขแล้ว เหตุกำรณ์
ดงักล่ำวอำจส่งผลให้กลุ่มบรษิัทฯ ต้องช ำระหนี้ตำมสญัญำสินเชื่อที่ท ำกับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศรำยดงักล่ำว
ทัง้หมดในทนัท ีซึง่จะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ อย่ำงมนีัยส ำคญั 

 

ความเส่ียงทางการเงินอ่ืน 

3.2.3 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

กลุ่มบริษัทฯ มีควำมเสี่ยงทำงด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยนจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ 
(“โครงกำร AAA1”) ของบรษิัทย่อยรำย AAA ในส่วนของรำยได้จำกกำรขำยเนื่องจำกองค์ประกอบหนึ่งของอตัรำค่ำ
ไฟฟ้ำทีไ่ดร้บัจะเปลีย่นแปลงไปตำมอตัรำแลกเปลีย่นเงนิเหรยีญสหรฐัตำมสตูรกำรปรบัปรุงรำคำทีร่ะบใุนสญัญำซื้อขำย
ไฟฟ้ำที ่AAA ท ำกบักฟผ. และในส่วนของต้นทุนค่ำก๊ำซธรรมชำตทิี่โครงกำร AAA1 ซื้อจำกปตท. ตำมสญัญำซื้อก๊ำซ
ธรรมชำต ิจะมกีำรเปลี่ยนแปลงตำมกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำแลกเปลี่ยนเช่นกนั จงึส่งผลเสมอืนกลุ่มบรษิทัฯ มกีำร
ป้องกนัควำมเสีย่งแบบธรรมชำต ิ(Natural Hedge) ส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวลและโครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะชุมชน
ของกลุ่มบรษิทัฯ เป็นโครงกำรทีไ่ม่ไดร้บัผลกระทบจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นเนื่องจำกรำยไดจ้ำกกำรขำย
และบรกิำร ตน้ทุนขำยและค่ำใชจ้่ำยทัง้หมดทีเ่กดิขึน้เป็นสกุลเงนิบำท 

อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกกลุ่มบรษิัทฯ ได้พิจำรณำว่ำสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำของโครงกำร AAA1 มีลกัษณะเป็น
สญัญำเช่ำกำรเงนิ จงึไดจ้ดัประเภททรพัยส์นิโครงกำรดงักล่ำวเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิสุทธดิว้ยรำยไดท้ำงกำรเงนิ
รอกำรรบัรู ้และรำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำจะรบัรูเ้ป็นรำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำกำรเงนิภำยใตส้ญัญำ
ซื้อขำยไฟฟ้ำและรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรภำยใตส้ญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำโดยรวมอยู่ในรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร ทัง้นี้
จำกกำรที่กำรค ำนวณรำยไดจ้ำกกำรขำยมอีงค์ประกอบกำรค ำนวณบำงส่วนเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ ท ำใหต้้องมีกำร
ปรบัปรุงกำรแปลงค่ำสนิทรพัย์ทีเ่ป็นตวัเงนิบำงส่วนภำยใต้ลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิดว้ยอตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัสิน้ปี
เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำ
ต่ำงประเทศ ดงันัน้ บรษิทัจงึมคีวำมเสีย่งจำกวธิกีำรบนัทกึบญัช ีเรื่อง ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยน และอำจเกดิ
กำรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ   

โดยกลุ่มบรษิทัฯ มผีลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ ส ำหรบัรำยกำร
ลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิของโครงกำรโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ ซึ่งเป็นผลกระทบจำกกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่4 เรื่อง กำรประเมนิขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเช่ำ โดยบนัทกึเป็นขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นที่
ยงัไม่เกดิขึน้จรงิในปี 2561 2562 และ 2563 จ ำนวน 10.27 ลำ้นบำท 102.34 ลำ้นบำท และ 4.80 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

นอกจำกนี้กลุ่มบริษัทฯ มีควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรซื้อและน ำเข้ำชิ้นส่วนอะไหล่จำก
ต่ำงประเทศเพื่อใช้ในกำรซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำเครื่องจกัร และในปีที่มกีำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำโครงกำรใหม่ กลุ่ม
บรษิทัฯ จะมคีวำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยนจำกกำรน ำเขำ้เครื่องจกัรส ำหรบัตดิตัง้ในโครงกำรโรงไฟฟ้ำเพิม่เติม ใน
กรณีนี้ กลุ่มบรษิัทฯ บรหิำรควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนโดยกำรท ำสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
(Forward Contract) ดงัเช่นปี 2560 กลุ่มบรษิัทฯ ก่อสร้ำงโครงกำร AAA1 จงึได้มกีำรท ำ Forward Contract เพื่อลด
ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นดงักล่ำว  

 

 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
 

 ส่วนที ่1 หน้ำที ่73 

3.2.4 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบรษิัทฯ มภีำระหนี้สนิที่มดีอกเบี้ยจ ำนวน 3,948.26 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นหนี้สนิระยะยำวที่มดีอกเบี้ยลอยตวัจ ำนวน 3,657.16 ล้ำนบำท คดิเป็นรอ้ยละ 92.63 ของภำระหนี้สนิทีม่ดีอกเบี้ย
ทัง้หมด โดยที่ภำระดอกเบี้ยถือเป็นค่ำใช้จ่ำยที่ส ำคญัของกลุ่มบริษัทฯ โดยในปี 2562 และ 2563 กลุ่มบริษัทฯ มี
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยจ ำนวน 412.57 ล้ำนบำท และ 106.32 ล้ำนบำท หรอืคิดเป็นร้อยละ 8.33 และร้อยละ 2.13 ของ
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรตำมงบกำรเงนิรวมของกลุ่มบรษิทัฯ ตำมล ำดบั ดงันัน้ หำกอตัรำดอกเบี้ยปรบัเพิม่ขึน้ จะ
ท ำใหผ้ลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทัฯ ปรบัลดลง  

ทัง้นี้ กลุ่มบรษิัทฯ ประเมนิว่ำควำมเสี่ยงในเรื่องอตัรำดอกเบี้ยจะไม่ก่อให้เกิดควำมเสยีหำยแก่กลุ่มบรษิัทฯ 
ประกอบกบักำรทีก่ลุ่มบรษิทัฯ จะมกีำรขอเปลีย่นแปลงเงือ่นไขกำรกู้ยมืหรอืมกีำรหำแหล่งเงนิกูใ้หม่ ทีม่ภีำระดอกเบี้ย
ต ่ำมำทดแทนแหล่งเงนิกูเ้ดมิอย่ำงสม ่ำเสมอ 
3.3 ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลกัทรพัย ์

3.3.1 ความเส่ียงจากกลุ่มบริษทัฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มทรงเมตตำถอืหุน้ในบรษิทัฯ จ ำนวน 7,955.58 ลำ้นหุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 78.18 
จงึท ำใหก้ลุ่มทรงเมตตำสำมำรถควบคุมมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้กอืบทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรแต่งตัง้กรรมกำร หรอืกำร
ขอมติในเรื่องอื่นๆ ที่ต้องใช้เสยีงส่วนใหญ่จำกที่ประชุม ผู้ถือหุ้นรำยอื่นจงึอำจมคีวำมเสี่ยงที่จะไม่สำมำรถรวมรวบ
คะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ใหญ่เสนอได ้ 

อย่ำงไรกด็ ีถงึแมว้่ำกลุ่มทรงเมตตำจะสำมำรถควบคุมมตทิีใ่ชเ้สยีงส่วนใหญ่ในทีป่ระชุมได ้แต่หำกเป็นมตทิี่
ส ำคญัทีก่ฎหมำยก ำหนด จ ำเป็นตอ้งไดร้บักำรอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและ
มสีทิธอิอกเสยีง อีกทัง้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสยีจะไม่มีสทิธอิอกเสยีงในเรื่องที่เกี่ยวขอ้ง เช่น กำรพิจำรณำกำรเข้ำท ำ
รำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนัและกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัย์สนิ เป็นต้น ดงันัน้ผูถ้ือหุน้รำยย่อยสำมำรถจงึตรวจสอบ
และถ่วงดุลเรื่องทีส่ ำคญัและเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มทรงเมตตำทีเ่ป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ของกลุ่มบรษิทัฯ ได ้ 
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4.  ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.1 เงินลงทุน 

บรษิัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัโดยถือหุ้นในบรษิัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลติและจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำและไอน ้ำ และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรอืเกี่ยวเนื่องกบัธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ ดงันัน้สนิทรพัย์ที่
ส ำคัญของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 จึงเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย จ ำนวน 20 บริษัท ประกอบด้วย 
บรษิทัย่อยโดยตรง 1 บรษิทั และ บรษิทัย่อยโดยออ้ม 19 บรษิทั ดงันี้ 

บรษิทัย่อยโดยตรง 

1. บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (“ASCE”) 

บรษิทัย่อยโดยออ้มทุกบรษิทั ถอืหุน้โดย ASCE รอ้ยละ 100.0 

1. บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั (“ACP”) 
2. บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั (“ALCP”) 
3. บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั (“AAPP”) 
4. บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั (“AAP”) 
5. บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชยี จ ำกดั (“ABA”) 
6. บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ฟำรม์ ทร ีจ ำกดั (“AFT”)  
7. บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั (“BPP”) 
8. บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั (“ACE SOLAR”) 
9. บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี วอเตอร ์จ ำกดั (เดมิ บรษิทั ปรำสำทพรรุ่งเรอืง จ ำกดั) (“ACW”) 
10. บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั (“AAA”) 
11. บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (เดมิ บรษิทั ยดูบับลวิซ ีโกเมน ไบโอแมส จ ำกดั) (“AAE”) 

12. บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (เดมิ บรษิทั ยดูบับลวิซ ีอ ำพนั ไบโอแมส จ ำกดั) (“ABE”) 

13. บรษิทั สตกึ ไบโอแมส จ ำกดั (“SBM”) 

14. บรษิทั พลงังำนหมุนเวยีนภูมภิำค (ประเทศไทย) จ ำกดั (“PRE”) 

15. บรษิทั พลงังำนหมุนเวยีน (กลำง) จ ำกดั (“REC”) 

16. บรษิทั พลงังำนหมุนเวยีน (เหนือ) จ ำกดั (“REN”) 

17. บรษิทั พลงังำนหมุนเวยีน (ตะวนัออกเฉียงเหนือ) จ ำกดั (“RENE”) 

18. บรษิทั พลงังำนหมุนเวยีนสยำม จ ำกดั (“RESM”) 

19. บรษิทั เพำเวอร ์ซพัพลำย แอนด ์เมนเทแนนซ์ เซอรว์สิ จ ำกดั (“PSMS”) 
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  ทัง้นี้  เงินลงทุนในบริษัทย่อยทัง้ 20 แห่งดังกล่ำว ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ ณ วันที่  
31 ธนัวำคม 2563 มรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้  

 

บริษทั 
มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน

ตามวิธีราคาทุน 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนการลงทุน 
ในแต่ละบริษทั 

(ร้อยละ) 

สดัส่วนเงินลงทุนต่อสินทรพัย์
รวมของบริษทัฯ1 

(ร้อยละ) 
บรษิทัย่อยโดยตรง 
1. ASCE 9,000.00 100.0 97.64 

บรษิทัย่อยโดยออ้ม 
1. ACP 1,690.30  100.0 18.34 
2. ALCP 1,971.70  100.0 21.39 
3. AAPP 1,000.00  100.0 10.85 
4. AAP 568.57  100.0 6.17 
5. ABA 652.50  100.0 7.08 

6. AFT 7.00  100.0 0.08 
7. BPP 173.20 100.0 1.88 
8. ACE SOLAR 304.06 100.0 3.30 
9. ACW 124.59 100.0 1.35 

10. AAA 1,500.00  100.0 16.27 
11. AAE 499.08 100.0 5.41 

12. ABE 0.02 100.0 0.00 
13. SBM 0.02 100.0 0.00 
14. PRE 20.25 100.0 0.22 
15. REC 25.42 100.0 0.28 
16. REN 18.00 100.0 0.20 
17. RENE 22.00 100.0 0.24 
18. RESM 25.10 100.0 0.27 
19. PSMS 30.00  100.0 0.33 

รวม 8,631.81 - 93.65 
หมำยเหตุ:  1 สนิทรพัยร์วมตำมงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 เท่ำกบั 9,217.25 ลำ้นบำท 
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4.2  สินทรพัยถ์าวรหลกัท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

เนื่องจำกบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยโดยตรง (ASCE) ประกอบธุรกิจหลกัโดยถือหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) สนิทรพัย์ส่วนใหญ่จงึเป็นของบรษิัทย่อยโดยอ้อมทีม่กีำร
ด ำเนินธุรกจิ (Operating Company) โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 สนิทรพัยถ์ำวรของกลุ่มบรษิทัฯ มมีลูค่ำสุทธติำมบญัชหีลงัหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสมและส ำรองกำรดอ้ยค่ำต่ำงๆ ตำมที่
ปรำกฏในงบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ 9,095.28 ลำ้นบำท โดยมรีำยละเอยีด ดงันี้  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

บริษทั ท่ีดิน 
ส่วนปรบัปรงุ

ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วนปรบัปรงุ

อาคาร 

เครื่องจกัรและ
อปุกรณ์ 

เครื่องใช้
ส านกังาน และ
เครื่องตกแต่ง
และติดตัง้ 

เครื่องมอื
เครื่องใช้ 

ยานพาหนะ 
งานระหวา่ง
ก่อสรา้ง 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2563  

1. บรษิทัฯ  -    -    68.05   -    2.39  -    -    -  70.44 
2. บรษิทัย่อยโดยตรง (Holding Company) 

- ASCE - - - - - - - 5.68 5.68 

3. บรษิทัย่อยโดยออ้ม (Operating Company) 

- ACP  373.43  27.23 214.04 1,400.16 1.44 4.50 - 545.27 2,566.07 

- ALCP 380.67 75.28 143.27 940.17 2.82 3.30 3.85 254.34 1,803.70 

- AAPP  326.78   17.39  116.34  840.44   0.99   2.91   0.94   -   1,305.79  

- AAP 199.19 79.08 54.88 417.38 0.32 0.77 0.41 0.38 752.41 

- ABA 76.50 9.81 89.65 462.74 0.77 2.14 3.83 0.11 645.55 

- BPP 55.61 - - - 0.05 - - 27.92 83.58 

- ACE SOLAR 54.89 - 1.49 80.33 0.15 1.68 - 54.01 192.55 

- ACW  99.18 - - - - - - 9.65 108.83 

- AAA 355.76 261.55 17.70 45.06 1.85 5.10 0.95 - 687.97 

- AAE 37.65 5.30 65.27 212.95 0.39 2.55 0.82 - 324.93 

- ABE 35.79 4.13 45.92 196.98 0.71 0.32 2.68 - 286.53 

- SBM 42.95 2.48 52.44 129.14 0.80 0.12 0.22 7.20 235.35 

- PSMS - - - 23.92 0.02 1.96 - - 25.90 

รวม 2,038.40 482.25 869.05 4,749.27 12.70 25.35 13.70 904.56 9,095.28 
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 ทัง้นี้ รำยกำรสนิทรพัย์ถำวรของกลุ่มบรษิทัฯ ทีแ่สดงรำยละเอยีดไวต้ำมตำรำงขำ้งตน้ สำมำรถแสดงรำยละเอยีดสนิทรพัย์หลกัทีใ่นกำรประกอบธุรกจิ แยกตำมบรษิทัย่อยและ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำได ้ดงันี้ 
 
4.2.1 ท่ีดิน 

ทีด่นิตำมงบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 มมีลูค่ำตำมบญัชตีำมทีป่รำกฏในงบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ เท่ำกบั 2,038.40 ลำ้นบำท แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ไดแ้ก่ ทีด่นิส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำในปัจจุบนั มูลค่ำตำมบญัชตีำมทีป่รำกฏในงบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ เท่ำกบั 1,346.00 ล้ำนบำท และทีด่นิทีย่งัไม่ไดใ้ชด้ ำเนินงำน ซึ่งเป็นทีด่นิทีม่ ี
วตัถุประสงคเ์พื่อใชส้ ำหรบัโครงกำรในอนำคต มลูค่ำตำมบญัชตีำมทีป่รำกฏในงบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ เท่ำกบั 692.40 ลำ้นบำท โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

ท่ีดินส าหรบัโครงการ
โรงไฟฟ้าในปัจจบุนัผู้

ถือกรรมสิทธ์ิ ท่ีตัง้ 
ขนาดพ้ืนท่ี วตัถปุระสงค์ 

การถือครอง 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 
(ล้านบาท) 

ภาระผกูพนั1 

บริษทั โครงการ ไร่ งาน ตร.ว. 

ACP ACP1 อ ำเภอบำ้นบงึ  
จงัหวดัชลบุร ี

146 0 55 สถำนทีต่ ัง้
โรงไฟฟ้ำ 

ACP  
เป็น

เจำ้ของ 

81.33 ที่ดินมูลค่ำ 81.33 ล้ำนบำท ติดภำระจ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนั
กับสถำบันกำรเงิน  ตำมสญัญำจ ำนองลงวนัที่ 10 มีนำคม 2558 
มลูค่ำจ ำนอง 1,434 ลำ้นบำท 

ACP2 อ ำเภอโพนทอง  
จงัหวดัรอ้ยเอด็ 

81 2 55 สถำนทีต่ ัง้
โรงไฟฟ้ำ 

ACP  
เป็น

เจำ้ของ 

59.80 ที่ดินมูลค่ำ 59.80 ล้ำนบำท ติดภำระจ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนั
กับสถำบันกำรเงิน ตำมสญัญำจ ำนองลงวนัที่ 10 มีนำคม 2558 
มลูค่ำจ ำนอง 1,434 ลำ้นบำท  

ACP3 อ ำเภอบ่อพลอย  
จงัหวดักำญจนบุร ี

120 1 50 สถำนทีต่ ัง้
โรงไฟฟ้ำ 

ACP  
เป็น

เจำ้ของ 

83.17 ที่ดินมูลค่ำ 83.17 ล้ำนบำท ติดภำระจ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนั
กับสถำบันกำรเงิน  ตำมสญัญำจ ำนองลงวนัที่ 7 กันยำยน 2559 
มลูค่ำจ ำนอง 1,068 ลำ้นบำท 

ALCP ALCP1 อ ำเภอศรเีชยีงใหม่ 
จงัหวดัหนองคำย 

 141 3 71 สถำนทีต่ ัง้
โรงไฟฟ้ำ 

ALCP 
เป็น

เจำ้ของ 

108.99 ที่ดนิมูลค่ำ 108.99 ล้ำนบำท ตดิภำระจ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนั
กบัสถำบนักำรเงนิ ตำมสญัญำจ ำนองลงวนัที่ 19 มกรำคม 2558 
และ สญัญำจ ำนองเฉพำะส่วนลงวนัที่ 14 กนัยำยน 2561 มูลค่ำ
จ ำนอง 1,661.1 ลำ้นบำท 
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ท่ีดินส าหรบัโครงการ
โรงไฟฟ้าในปัจจบุนัผู้

ถือกรรมสิทธ์ิ ท่ีตัง้ 
ขนาดพ้ืนท่ี วตัถปุระสงค์ 

การถือครอง 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 
(ล้านบาท) 

ภาระผกูพนั1 

บริษทั โครงการ ไร่ งาน ตร.ว. 

ALCP2 อ ำเภอสรินิธร  
จงัหวดัอุบลรำชธำน ี

114 3 48 สถำนทีต่ ัง้

โรงไฟฟ้ำ 

ALCP  
เป็น

เจำ้ของ 

51.16 ที่ดินมูลค่ำ 51.16 ล้ำนบำท ติดภำระจ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนั
กบัสถำบนักำรเงนิ ตำมสญัญำจ ำนองเพิม่หลกัทรพัย์ลงวนัที่ 20 
มกรำคม 2558 และวนัที ่14 กนัยำยน 2561 มลูค่ำจ ำนอง 1,661.1 
ลำ้นบำท 

ALCP6 อ ำเภอเมอืงกระบี ่
จงัหวดักระบี ่

10 1 58 สถำนทีต่ ัง้
โรงไฟฟ้ำ 

ALCP  
เป็น

เจำ้ของ 

10.60 ไม่ตดิภำระจ ำนอง 

AAPP 
 

AAPP1 อ ำเภอปรำสำท  
จงัหวดัสุรนิทร ์

123 0 33 สถำนทีต่ ัง้

โรงไฟฟ้ำ 

AAPP  
เป็น

เจำ้ของ 

104.43 
 

ที่ดนิมูลค่ำ 104.43 ล้ำนบำท ตดิภำระจ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนั
กับสถำบันกำรเงิน ตำมสญัญำจ ำนองลงวนัที่ 18 ตุลำคม 2554 
มลูค่ำจ ำนอง 552.5 ลำ้นบำท 

AAPP2 อ ำเภอโชคชยั 
จงัหวดันครรำชสมีำ 

59 0 38.4 สถำนทีต่ ัง้

โรงไฟฟ้ำ 

AAPP  
เป็น

เจำ้ของ 

129.56 ที่ดนิมูลค่ำ 129.56 ล้ำนบำท ตดิภำระจ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนั
กบัสถำบนักำรเงนิ ตำมสญัญำจ ำนองและสญัญำจ ำนองเฉพำะส่วน
เพิม่หลกัทรพัย ์ลงวนัที ่15 พฤศจกิำยน 2554 มลูค่ำจ ำนอง 532.5 
ลำ้นบำท 

AAP AAP1 อ ำเภอน ้ำพอง  
จงัหวดัขอนแกน่ 

52 2 15 สถำนทีต่ ัง้

โรงไฟฟ้ำ 

AAP  
เป็น

เจำ้ของ 

60.98 ที่ดินมูลค่ำ 60.09 ล้ำนบำท ติดภำระจ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนั
กับสถำบันกำรเงิน ตำมสัญญำจ ำนองลงวนัที่ 6 มีนำคม 2558 
มลูค่ำจ ำนอง 723 ลำ้นบำท 

ABA ABA1 อ ำเภอเถนิ  
จงัหวดัล ำปำง 

69 3 81.4 สถำนทีต่ ัง้

โรงไฟฟ้ำ 

ABA  
เป็น

เจำ้ของ 

41.95 ที่ดินมูลค่ำ 36.26 ล้ำนบำท ติดภำระจ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนั
กบัสถำบนักำรเงนิ ตำมสญัญำจ ำนอง ลงวนัที่ 31 มกรำคม 2563 
มลูค่ำจ ำนอง 87.88 ลำ้นบำท 

ACW โครงกำร
ผลติน ้ำดบิ 

อ ำเภอนำบอน 
จงัหวดั

นครศรธีรรมรำช 

158 0 60.3 สถำนทีต่ ัง้โรงผลติ
น ้ำดบิเพื่อใชใ้น
ภำคอุตสำหกรรม 

ACW 
เป็น

เจำ้ของ 

59.06 ไม่ตดิภำระจ ำนอง 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่79 

ท่ีดินส าหรบัโครงการ
โรงไฟฟ้าในปัจจบุนัผู้

ถือกรรมสิทธ์ิ ท่ีตัง้ 
ขนาดพ้ืนท่ี วตัถปุระสงค์ 

การถือครอง 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 
(ล้านบาท) 

ภาระผกูพนั1 

บริษทั โครงการ ไร่ งาน ตร.ว. 

AAA AAA อ ำเภอพนมสำรคำม 

จงัหวดัฉะเชงิเทรำ 

194 2 76.5 สถำนทีต่ ัง้
โรงไฟฟ้ำ 

AAA  
เป็น

เจำ้ของ 

355.76 ที่ดนิมูลค่ำ 355.76 ล้ำนบำท ตดิภำระจ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนั

กับสถำบันกำรเงิน  ตำมสัญญำจ ำนองและสัญญำจ ำนองเพิ่ม

หลกัทรพัย์ ลงวนัที่ 7 เมษำยน 2558 วนัที่ 11 ตุลำคม 2560 และ 

วนัที ่16 ตุลำคม 2560 มลูค่ำจ ำนอง 7,273.5 ลำ้นบำท 

BPP BPP2 อ ำเภอนำบอน 
จงัหวดั

นครศรธีรรมรำช 

47 2 23.6 สถำนทีต่ ัง้
โรงไฟฟ้ำ 

BPP 

เป็น

เจำ้ของ 

27.93 ไม่ตดิภำระจ ำนอง 

ACE 
SOLAR 

ACE 
SOLAR1 

อ ำเภอนำบอน 
จงัหวดั

นครศรธีรรมรำช 

57 0 46.3 สถำนทีต่ ัง้

โรงไฟฟ้ำ 

ACE 
SOLAR  
เป็น

เจำ้ของ 

38.11 ไม่ตดิภำระจ ำนอง 

ACE 
SOLAR2 

อ ำเภอเมอืงระนอง  

จงัหวดัระนอง 

35 1 23.9 สถำนทีต่ ัง้

โรงไฟฟ้ำ 

ACE 
SOLAR  
เป็น

เจำ้ของ 

16.78 ไม่ตดิภำระจ ำนอง 

AAE AAE1 อ ำเภอเมอืง
นครรำชสมีำ 

จงัหวดันครรำชสมีำ 
 

54 3 4 สถำนทีต่ ัง้
โรงไฟฟ้ำ 

AAE  
เป็น

เจำ้ของ 

37.65 ไม่ตดิภำระจ ำนอง 

ABE ABE1 อ ำเภอสตกึ 
จงัหวดับุรรีมัย ์

60 2 74 สถำนทีต่ ัง้
โรงไฟฟ้ำ 

ABE  
เป็น

เจำ้ของ 

35.79 ไม่ตดิภำระจ ำนอง 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่80 

ท่ีดินส าหรบัโครงการ
โรงไฟฟ้าในปัจจบุนัผู้

ถือกรรมสิทธ์ิ ท่ีตัง้ 
ขนาดพ้ืนท่ี วตัถปุระสงค์ 

การถือครอง 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 
(ล้านบาท) 

ภาระผกูพนั1 

บริษทั โครงการ ไร่ งาน ตร.ว. 

SBM SBM1 อ ำเภอสตกึ 
จงัหวดับุรรีมัย ์

75 2 72 สถำนทีต่ ัง้
โรงไฟฟ้ำ 

SBM  
เป็น

เจำ้ของ 

42.95 ไม่ตดิภำระจ ำนอง 

รวม 1,346.00  
หมำยเหตุ: 1 ภำระผกูพนัของทีด่นิของโครงกำรในปัจจุบนั 
 
 

  



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่81 

ท่ีดินท่ียงัไม่ได้ใช้ด าเนินงาน 

ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ 
ท่ีตัง้ 

ขนาดพ้ืนท่ี 
วตัถปุระสงค์ 
การถือครอง 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

(ล้านบาท) 
ภาระผกูพนั 

บริษทั โครงการ ไร่ งาน ตร.ว. 

ACP ACP4 อ ำเภอคลองขลุง  
จงัหวดัก ำแพงเพชร 

222 1 64.2 โครงกำร
โรงไฟฟ้ำ 
ในอนำคต 

ACP  
เป็น

เจำ้ของ 

94.43 - 

ACP5 อ ำเภอสองพีน้่อง  
จงัหวดัสุพรรณบุร ี

99 1 85 โครงกำร
โรงไฟฟ้ำ 
ในอนำคต 

ACP  
เป็น

เจำ้ของ 

54.70 ไม่ตดิภำระจ ำนอง 

ALCP 
 

ALCP1 อ ำเภอศรเีชยีงใหม่  
จงัหวดัหนองคำย 

159 3 15 ยงัไม่ใช้
ด ำเนินงำน 

ALCP  
เป็น

เจำ้ของ 

69.83 ไม่ตดิภำระจ ำนอง 

ALCP4 อ ำเภอพยุห ์ 
จงัหวดัศรสีะเกษ 

38 0 70 โครงกำร
โรงไฟฟ้ำ 
ในอนำคต 

ALCP  
เป็น

เจำ้ของ 

57.26 
 

ไม่ตดิภำระจ ำนอง 

ALCP5 อ ำเภอบำ้นบงึ  
จงัหวดัชลบุร ี

150 1 43 โครงกำร
โรงไฟฟ้ำ 
ในอนำคต 

ALCP  
เป็น

เจำ้ของ 

82.83 ไม่ตดิภำระจ ำนอง 

ACW ACW1 อ ำเภอนำด ี 
จงัหวดัปรำจนีบุร ี

115 2 76.5 สถำนทีต่ ัง้
โรงไฟฟ้ำ 
ในอนำคต 

ACW  
เป็น

เจำ้ของ 

40.12 ไม่ตดิภำระจ ำนอง 

AAPP AAPP3 อ ำเภอโชคชยั  
จงัหวดันครรำชสมีำ 

144 1 90.2 โครงกำร
โรงไฟฟ้ำ 
ในอนำคต 

AAPP  
เป็น

เจำ้ของ 

92.79 ไม่ตดิภำระจ ำนอง 

BPP BPP1 อ ำเภอเมอืง  
จงัหวดัลพบุร ี

64 1 44 โครงกำร
โรงไฟฟ้ำ 
ในอนำคต 

BPP  
เป็น

เจำ้ของ 

27.68 - 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่82 

ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ 
ท่ีตัง้ 

ขนาดพ้ืนท่ี 
วตัถปุระสงค์ 
การถือครอง 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

(ล้านบาท) 
ภาระผกูพนั 

บริษทั โครงการ ไร่ งาน ตร.ว. 

AAP - อ ำเภอหนองเรอื  
จงัหวดัขอนแกน่ 

69 3 98 ยงัไม่ใช้
ด ำเนินงำน 

AAP  
เป็น

เจำ้ของ 

24.50 ไม่ตดิภำระจ ำนอง 

- อ ำเภอเพญ็ 
 จงัหวดัอุดรธำนี 

259 1 55 ยงัไม่ใช้
ด ำเนินงำน 

AAP  
เป็น

เจำ้ของ 

103.76 ไม่ตดิภำระจ ำนอง 

- อ ำเภอเพญ็ 
 จงัหวดัอุดรธำนี 

24 3 49 ยงัไม่ใช้
ด ำเนินงำน 

AAP  
เป็น

เจำ้ของ 

9.95 - 

ABA - อ ำเภอศรเีทพ  
จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

118 3 22 ยงัไม่ใช้
ด ำเนินงำน 

ABA  
เป็น

เจำ้ของ 

34.55 
 

- 

รวม 692.40  

 
4.2.2 อาคารและส่วนปรบัปรงุอาคาร 

ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ รายละเอียดสินทรพัย ์/  
วตัถปุระสงคก์ารถือครอง 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

(ล้านบาท) 
ภาระผกูพนั1 

บริษทั โครงการ 

ACE ACE อำคำรส ำนักงำนใหญ่ ACE  
เป็นเจำ้ของ 

68.05 ไม่ตดิภำระจ ำนอง 

ACP ACP1 อำคำรโรงไฟฟ้ำ อำคำรเกบ็เชือ้เพลงิ อำคำรส ำนักงำนและ
ทีพ่กัอำศยั ใชเ้พือ่ผลติกระแสไฟฟ้ำและใชส้นับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของโครงกำร 

ACP  
เป็นเจำ้ของ 

52.88 ตดิภำระจ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนักบัสถำบนักำรเงนิ ตำมสญัญำ
จ ำนองลงวนัที ่10 มนีำคม 2558 มลูค่ำจ ำนอง 1,434 ล้ำนบำท 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่83 

ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ รายละเอียดสินทรพัย ์/  
วตัถปุระสงคก์ารถือครอง 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

(ล้านบาท) 
ภาระผกูพนั1 

บริษทั โครงการ 

ACP2 อำคำรโรงไฟฟ้ำ อำคำรเกบ็เชือ้เพลงิ อำคำรส ำนักงำนและ
ทีพ่กัอำศยั ใชเ้พือ่ผลติกระแสไฟฟ้ำและใชส้นับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของโครงกำร 

ACP  
เป็นเจำ้ของ 

73.81 ตดิภำระจ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนักบัสถำบนักำรเงนิ ตำมสญัญำ
จ ำนองลงวนัที ่10 มนีำคม 2558 มลูค่ำจ ำนอง 1,434 ล้ำนบำท 

ACP3 อำคำรโรงไฟฟ้ำ อำคำรเกบ็เชือ้เพลงิ อำคำรส ำนักงำนและ
ทีพ่กัอำศยั ใชเ้พือ่ผลติกระแสไฟฟ้ำและใชส้นับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของโครงกำร 

ACP  
เป็นเจำ้ของ 

87.35 ตดิภำระจ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนักบัสถำบนักำรเงนิ ตำมสญัญำ
จ ำนองลงวนัที ่7 กนัยำยน 2559 มลูค่ำจ ำนอง 1,068 ลำ้นบำท 

ALCP ALCP1 อำคำรโรงไฟฟ้ำ อำคำรเกบ็เชือ้เพลงิ อำคำรส ำนักงำนและ
ทีพ่กัอำศยั ใชเ้พือ่ผลติกระแสไฟฟ้ำและใชส้นับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของโครงกำร 

ALCP  
เป็นเจำ้ของ 

63.83 ตดิภำระจ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนักบัสถำบนักำรเงนิ ตำมสญัญำ
จ ำนองลงวนัที ่19 มกรำคม 2558 มลูค่ำจ ำนอง 1,661.1 ลำ้นบำท 

ALCP2 อำคำรโรงไฟฟ้ำ อำคำรเกบ็เชือ้เพลงิ อำคำรส ำนักงำนและ
ทีพ่กัอำศยั ใชเ้พือ่ผลติกระแสไฟฟ้ำและใชส้นับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของโครงกำร 

ALCP  
เป็นเจำ้ของ 

76.99 ตดิภำระจ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนักบัสถำบนักำรเงนิ ตำมสญัญำ
จ ำนองเพิม่หลกัทรพัยล์งวนัที่ 20 มกรำคม 2558 มลูค่ำจ ำนอง 
1,661.1 ลำ้นบำท 

ALCP3 ป้อมยำมหน้ำโครงกำรโรงไฟฟ้ำ 
และส่วนปรบัปรุงอำคำรส ำนักงำน 

ALCP  
เป็นเจำ้ของ 

2.45 ตดิภำระจ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนักบัสถำบนักำรเงนิตำมสญัญำ
จ ำนองเพิม่หลกัทรพัยล์งวนัที่ 12 กุมภำพนัธ ์2559  
มลูค่ำจ ำนอง 3,150 ล้ำนบำท 

AAPP AAPP1 อำคำรโรงไฟฟ้ำ อำคำรเกบ็เชือ้เพลงิ อำคำรส ำนักงำนและ
ทีพ่กัอำศยั ใชเ้พือ่ผลติกระแสไฟฟ้ำและใชส้นับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของโครงกำร 

AAPP  
เป็นเจำ้ของ 

57.14 ตดิภำระจ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนักบัสถำบนักำรเงนิ ตำมสญัญำ
จ ำนองลงวนัที ่18 ตุลำคม 2554 มลูค่ำจ ำนอง 552.5 ล้ำนบำท 

AAPP2 อำคำรโรงไฟฟ้ำ อำคำรเกบ็เชือ้เพลงิ อำคำรส ำนักงำนและ
ทีพ่กัอำศยั ใชเ้พือ่ผลติกระแสไฟฟ้ำและใชส้นับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของโครงกำร 

AAPP  
เป็นเจำ้ของ 

59.20 ตดิภำระจ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนักบัสถำบนักำรเงนิ ตำมสญัญำ
จ ำนองและสญัญำจ ำนองเฉพำะส่วนเพิม่หลกัทรพัย ์ลงวนัที ่15 
พฤศจกิำยน 2554 มลูค่ำจ ำนอง 532.5 ลำ้นบำท 

AAP AAP1 อำคำรโรงไฟฟ้ำ อำคำรเกบ็เชือ้เพลงิ อำคำรส ำนักงำนและ
ทีพ่กัอำศยั ใชเ้พือ่ผลติกระแสไฟฟ้ำและใชส้นับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของโครงกำร 

AAP  
เป็นเจำ้ของ 

54.88 ตดิภำระจ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนักบัสถำบนักำรเงนิ ตำมสญัญำ
จ ำนองลงวนัที ่6 มนีำคม 2558 มลูค่ำจ ำนอง 723 ลำ้นบำท 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่84 

ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ รายละเอียดสินทรพัย ์/  
วตัถปุระสงคก์ารถือครอง 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

(ล้านบาท) 
ภาระผกูพนั1 

บริษทั โครงการ 

ABA ABA1 อำคำรโรงไฟฟ้ำ อำคำรเกบ็เชือ้เพลงิ อำคำรส ำนักงำนและ
ทีพ่กัอำศยั ใชเ้พือ่ผลติกระแสไฟฟ้ำและใชส้นับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของโครงกำร 

ABA  
เป็นเจำ้ของ 

89.65 ตดิภำระจ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนักบัสถำบนักำรเงนิ ตำมสญัญำ
จ ำนอง ลงวนัที ่31มกรำคม 2563 มลูค่ำจ ำนอง 87.88 ลำ้นบำท 

ACE 
SOLAR 

- ส่วนปรบัปรุงอำคำรใชเ้พือ่ผลติกระแสไฟฟ้ำ และใช้
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของโครงกำร 

ACE SOLAR 
เป็นเจำ้ของ 

1.49 ไม่ตดิภำระจ ำนอง 

AAA AAA1 อำคำรโรงไฟฟ้ำ อำคำรส ำนักงำนและทีพ่กัอำศยั ใชเ้พือ่
ผลติกระแสไฟฟ้ำและใชส้นับสนุนกำรด ำเนินงำนของ
โครงกำร 

AAA  
เป็นเจำ้ของ 

17.70 ตดิภำระจ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนักบัสถำบนักำรเงนิ ตำมสญัญำ
จ ำนองและสญัญำจ ำนองเพิม่หลกัทรพัย ์ลงวนัที่ 7 เมษำยน 2558 
มลูค่ำจ ำนอง 7,273.5 ลำ้นบำท 

AAE AAE1 อำคำรโรงไฟฟ้ำ อำคำรส ำนักงำนและทีพ่กัอำศยั ใชเ้พือ่
ผลติกระแสไฟฟ้ำและใชส้นับสนุนกำรด ำเนินงำนของ
โครงกำร 

AAE  
เป็นเจำ้ของ 

65.27 ไม่ตดิภำระจ ำนอง 

ABE ABE1 อำคำรโรงไฟฟ้ำ อำคำรส ำนักงำนและทีพ่กัอำศยั ใชเ้พือ่
ผลติกระแสไฟฟ้ำและใชส้นับสนุนกำรด ำเนินงำนของ
โครงกำร 

ABE  
เป็นเจำ้ของ 

45.92 ไม่ตดิภำระจ ำนอง 

SBM SBM1 อำคำรโรงไฟฟ้ำ อำคำรส ำนักงำนและทีพ่กัอำศยั ใชเ้พือ่
ผลติกระแสไฟฟ้ำและใชส้นับสนุนกำรด ำเนินงำนของ
โครงกำร 

SBM  
เป็นเจำ้ของ 

52.44 ไม่ตดิภำระจ ำนอง 

รวม 869.05  
หมำยเหตุ: 1 ภำระผกูพนัของอำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำรส ำหรบัโครงกำรในปัจจุบนั  
  



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่85 

4.2.3 เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  

เครื่องจกัรและอุปกรณ์ตำมทีป่รำกฏในงบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 มมีูลค่ำสุทธติำมบญัชเีท่ำกบั 4,749.27 ล้ำนบำท ประกอบด้วยเครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ 4,721.81 ลำ้นบำท และ อะไหล ่27.46 ลำ้นบำท ทัง้นี้ เครื่องจกัรและอุปกรณ์ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำแต่ละแห่ง สำมำรถแสดงรำยละเอยีดเพิม่เตมิได ้ดงันี้  

ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ รายละเอียดสินทรพัย ์/  
วตัถปุระสงคก์ารถือครอง 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

(ล้านบาท) 
ภาระผกูพนั 

บริษทั โครงการ 

ACP ACP1 เครื่องจกัรและอุปกรณ์ของโครงกำร ACP1  
ใชเ้พื่อผลติกระแสไฟฟ้ำ 

ACP  
เป็นเจำ้ของ 

413.69 ตดิภำระจ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนักบัสถำบนักำรเงนิตำมสญัญำ
จ ำนองลงวนัที ่10 มนีำคม 2558 มลูค่ำจ ำนอง 1,434 ล้ำนบำท 

ACP2 เครื่องจกัรและอุปกรณ์ของโครงกำร ACP2  
ใชเ้พื่อผลติกระแสไฟฟ้ำ 

ACP  
เป็นเจำ้ของ 

431.73 ตดิภำระจ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนักบัสถำบนักำรเงนิตำมสญัญำ
จ ำนองลงวนัที ่10 มนีำคม 2558 มลูค่ำจ ำนอง 1,434 ล้ำนบำท 

ACP3 เครื่องจกัรและอุปกรณ์ของโครงกำร ACP3  
ใชเ้พื่อผลติกระแสไฟฟ้ำ 

ACP  
เป็นเจำ้ของ 

554.74  ตดิภำระจ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนักบัสถำบนักำรเงนิตำมสญัญำ
หลกัประกนัทำงธุรกจิลงวนัที ่6 กนัยำยน 2559 และฉบบัแกไ้ข
เพิม่เตมิลงวนัที ่24 ธนัวำคม 2561 มูลค่ำจ ำนอง 1,086 ลำ้นบำท  

ALCP ALCP1 เครื่องจกัรและอุปกรณ์ของโครงกำร ALCP1  
ใชเ้พื่อผลติกระแสไฟฟ้ำ 

ALCP  
เป็นเจำ้ของ 

430.52 ตดิภำระจ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนักบัสถำบนักำรเงนิตำมสญัญำ
จ ำนองลงวนัที ่20 มกรำคม 2558 มลูค่ำจ ำนอง 1,661.1 ลำ้นบำท 

ALCP2 เครื่องจกัรและอุปกรณ์ของโครงกำร ALCP2  
ใชเ้พื่อผลติกระแสไฟฟ้ำ 

ALCP  
เป็นเจำ้ของ 

492.17 ตดิภำระจ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนักบัสถำบนักำรเงนิตำมสญัญำ
จ ำนองลงวนัที ่12 เมษำยน 2559 มลูค่ำจ ำนอง 1,661.1 ลำ้นบำท 

ALCP3 อุปกรณ์ของโครงกำร ALCP3  
ใชเ้พื่อผลติกระแสไฟฟ้ำและก ำจดัขยะ 

ALCP  
เป็นเจำ้ของ 

16.98 ตดิภำระจ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนักบัสถำบนักำรเงนิตำมสญัญำ
จ ำนองลงวนัที ่13 ธนัวำคม 2560 มลูค่ำจ ำนอง 1,023.0 ลำ้นบำท 

ALCP6 อุปกรณ์ของโครงกำร ALCP6 
ใชเ้พื่อผลติกระแสไฟฟ้ำและก ำจดัขยะ 

ALCP  
เป็นเจำ้ของ 

0.50 ตดิภำระจ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนักบัสถำบนักำรเงนิตำมสญัญำ
หลกัประกนัทำงธุรกจิลงวนัที ่2 มถิุนำยน 2563 มลูค่ำจ ำนอง 807.4 
ลำ้นบำท  

AAPP AAPP1 เครื่องจกัรและอุปกรณ์ของโครงกำร AAPP1  
ใชเ้พื่อผลติกระแสไฟฟ้ำ 

AAPP  
เป็นเจำ้ของ 

409.58 ตดิภำระจ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนักบัสถำบนักำรเงนิตำมสญัญำ
จ ำนองลงวนัที ่9 สงิหำคม 2556 มลูค่ำจ ำนอง 552.5 ล้ำนบำท 

AAPP2 เครื่องจกัรและอุปกรณ์ของโครงกำร AAPP2 
ใชเ้พื่อผลติกระแสไฟฟ้ำ 

AAPP  
เป็นเจำ้ของ 

430.86 ตดิภำระจ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนักบัสถำบนักำรเงนิตำมสญัญำ
จ ำนองลงวนัที ่9 สงิหำคม 2556 มลูค่ำจ ำนอง 532.5 ล้ำนบำท 

AAP AAP1 เครื่องจกัรและอุปกรณ์ของโครงกำร AAP1  
ใชเ้พื่อผลติกระแสไฟฟ้ำ 

AAP  
เป็นเจำ้ของ 

417.38 ตดิภำระจ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนักบัสถำบนักำรเงนิตำมสญัญำ
จ ำนองลงวนัที ่6 มนีำคม 2558 มลูค่ำจ ำนอง 723 ลำ้นบำท 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่86 

ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ รายละเอียดสินทรพัย ์/  
วตัถปุระสงคก์ารถือครอง 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

(ล้านบาท) 
ภาระผกูพนั 

บริษทั โครงการ 

ABA ABA1 เครื่องจกัรและอุปกรณ์ของโครงกำร ABA1 
ใชเ้พื่อผลติกระแสไฟฟ้ำ 

ABA  
เป็นเจำ้ของ 

462.74 ตดิภำระจ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนักบัสถำบนักำรเงนิตำมสญัญำ
หลกัประกนัทำงธุรกจิลงวนัที ่28 มนีำคม 2563 มลูค่ำจ ำนอง 427.99 
ลำ้นบำท 

ACE 
SOLAR 

- เครื่องจกัรและอุปกรณ์ของโครงกำร  
ใชเ้พื่อผลติกระแสไฟฟ้ำ 

ACE SOLAR 
เป็นเจำ้ของ 

80.33 ไม่ตดิภำระจ ำนอง 

AAA AAA1 อุปกรณ์ของโครงกำร AAA1  
ใชใ้นกระบวนกำรผลติกระแสไฟฟ้ำ 

AAA  
เป็นเจำ้ของ 

45.06 ตดิภำระจ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนักบัสถำบนักำรเงนิ ตำมสญัญำ
จ ำนองและสญัญำจ ำนองเพิม่หลกัทรพัย ์ลงวนัที่ 16 มนีำคม 2561 
และสญัญำเพิม่เตมิ ลงวนัที ่21 เมษำยน 2563 มลูค่ำจ ำนอง 7,273.5 
ลำ้นบำท 

AAE AAE1 เครื่องจกัรและอุปกรณ์ของโครงกำร AAE1  
ใชเ้พื่อผลติกระแสไฟฟ้ำ 

AAE  
เป็นเจำ้ของ 

212.95 ไม่ตดิภำระจ ำนอง 

ABE ABE1 เครื่องจกัรและอุปกรณ์ของโครงกำร ABE1  
ใชเ้พื่อผลติกระแสไฟฟ้ำ 

ABE  
เป็นเจำ้ของ 

196.98 ไม่ตดิภำระจ ำนอง 

SBM SBM1 เครื่องจกัรและอุปกรณ์ของโครงกำร SBM1 
ใชเ้พื่อผลติกระแสไฟฟ้ำ 

SBM  
เป็นเจำ้ของ 

129.14 ไม่ตดิภำระจ ำนอง 

PSMS - เครื่องจกัรและอุปกรณ์ส ำหรบักำรซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำ PSMS 
เป็นเจำ้ของ 

23.92 ไม่ตดิภำระจ ำนอง 

รวม 4,749.27  
 

  

4.2.4 งานระหว่างก่อสร้างและงานระหว่างติดตัง้เคร่ืองจกัร 

งำนระหว่ำงก่อสรำ้งและงำนระหว่ำงตดิตัง้เครื่องจกัรตำมทีป่รำกฏในงบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 มมีูลค่ำสุทธติำมบญัชเีท่ำกบั 904.56 ล้ำนบำท 
โดยงำนระหว่ำงก่อสรำ้งหลกั ไดแ้ก่ งำนระหว่ำงก่อสรำ้งส ำหรบัโครงกำรในอนำคต ซึ่งมรีำยละเอยีดเพิม่เตมิดงันี้  



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่87 

ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ รายละเอียดสินทรพัย ์/  
วตัถปุระสงคก์ารถือครอง 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

(ล้านบาท) 

สดัส่วนมูลค่างาน 
ต่อมูลค่างานระหว่าง

ก่อสร้างทัง้หมด (ร้อยละ) 
ภาระผกูพนั 

บริษทั โครงการ 

ACP ACP4 เงนิลงทุนโครงกำรคลองขลุง (ACP4) และโครงกำรศรสีะเกษ (ALCP4) 
ไดแ้ก่ งำนปรบัถมทีด่นิ งำนรบัเหมำก่อสรำ้งและงำนจดัหำและตดิตัง้
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ โดยไดล้งทุนไปในช่วงปี 2556-2558 ก่อนที่

โครงกำรทัง้สองจะถูกบอกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ ในชว่งปี 2559-2560  

ACP  
เป็นเจำ้ของ 

482.08 53.29 - 

ALCP ALCP4 ALCP  
เป็นเจำ้ของ 

242.23 26.78 - 

รวม 724.31 80.07  

 
4.3 อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทนุ 

อสงัหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ เป็นที่ดินที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้ำของ มีไว้ให้เช่ำและที่ดินที่ยงัไม่มีวตัถุประสงค์ในกำรใช้งำน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนมมีลูค่ำสุทธติำมบญัชตีำมทีป่รำกฏในงบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ เท่ำกบั 144.85 ลำ้นบำท โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

บริษทัผู้ถือ
กรรมสิทธ์ิ 

ท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงค์ 
การถือครอง 

ผู้เช่า 
(ถ้ามี) 

ขนาดพ้ืนท่ี มูลค่าตามบญัชี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

(ล้านบาท) 
ภาระผกูพนั 

รายละเอียดสญัญา 

ไร่ งาน ตร.ว. 

ACP อ ำเภอโพนทอง 
จงัหวดัรอ้ยเอด็ 

ใหเ้ช่ำ 
ทีด่นิเปล่ำ 

AAS1 57 0 93 19.46 
 

ที่ดินส่วนหนึ่งติดภำระจ ำนอง
เพื่อเป็นหลกัประกนักบัสถำบนั
กำรเงิน  ตำมสัญญำจ ำนองลง
วันที่ 10 มีนำคม 2558 มูลค่ำ
จ ำนอง 1,434 ลำ้นบำท 

- สญัญำเช่ำระยะสัน้ระยะเวลำ 1 ปี  
(หำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ประสงคจ์ะ
ต่อสญัญำจะตอ้งแจง้ใหอ้กีฝ่ำยทรำบ
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั มฉิะนัน้สญัญำ
นี้จะมผีลบงัคบัใชต้อ่ไปอกี 1 ปี นับตัง้แต่
วนัทีค่รบก ำหนด โดยค่ำเช่ำใหม่จะเท่ำกบั
ค่ำเช่ำปีสุดทำ้ย  

- อตัรำค่ำเช่ำปีละ 1,500 บำท ต่อไร่ โดย
ช ำระภำยใน 30 วนั นับตัง้แตว่นัทีผู่เ้ช่ำ
ไดร้บัเอกสำรเรยีกเกบ็เงนิ 

AAP อ ำเภอน ้ำพอง 
จงัหวดัขอนแกน่ 

ใหเ้ช่ำ 
ทีด่นิเปล่ำ 

AAS1 31 2 28 14.84 ที่ดินส่วนหนึ่งติดภำระจ ำนอง
เพื่อเป็นหลกัประกนักบัสถำบนั
กำรเงิน  ตำมสัญญำจ ำนองลง
วันที่  6 มีนำคม 2558 มูลค่ ำ
จ ำนอง 723 ลำ้นบำท 

ACE 
SOLAR 

อ ำเภอเมอืง 
จงัหวดัพะเยำ 

ทีด่นิเปล่ำ 
ไม่ไดใ้ชง้ำน 

- 201 2 38.2 70.56 ไม่ตดิภำระจ ำนอง - 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษทัผู้ถือ
กรรมสิทธ์ิ 

ท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงค์ 
การถือครอง 

ผู้เช่า 
(ถ้ามี) 

ขนาดพ้ืนท่ี มูลค่าตามบญัชี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

(ล้านบาท) 
ภาระผกูพนั 

รายละเอียดสญัญา 

ไร่ งาน ตร.ว. 

BPP อ ำเภอนครหลวง 
จงัหวดั

พระนครศรอียุธยำ 

ทีด่นิเปล่ำ 
ไม่ไดใ้ชง้ำน 

- 14 3 48 19.33 ไม่ตดิภำระจ ำนอง - 

ALCP อ ำเภอเมอืงขอนแก่น 
จงัหวดัขอนแกน่ 

ทีด่นิเปล่ำ 
ไม่ไดใ้ชง้ำน 

- 44 3 67.5 20.66 ไม่ตดิภำระจ ำนอง - 

รวม 144.85  
หมำยเหตุ 1 AAS หมำยถงึ บรษิทั แอ๊ดวำนซอ์ำเชีย่น จ ำกดั ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ 
 
  



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
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4.4 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนและสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสมัปทาน (Intangible Asset and Right to service under concession arrangement) 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนของกลุ่มบรษิทัฯ มมีูลค่ำสุทธติำมบญัชหีลงัหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยและส ำรองกำรดอ้ยค่ำต่ำงๆ ตำมทีป่รำกฏในงบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
2563 เท่ำกบั 1,689.08 ลำ้นบำท โดยมรีำยละเอยีด ดงันี้ 

ประเภทสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน รายละเอียด 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
(ล้านบาท) 

- สทิธใินกำรใหบ้รกิำรจำก
ขอ้ตกลงสมัปทำน 

สทิธใินกำรใหบ้รกิำรจำกขอ้ตกลงสมัปทำนของกลุ่มบรษิทัฯ เกดิจำกเมื่อวนัที ่18 สงิหำคม 2554 ALCP ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำ
รบัจำ้งก ำจดัขยะกบัเทศบำลนครขอนแก่นตำมโครงกำรบรหิำรจดักำรและก ำจดัขยะมูลฝอยดว้ยวธิกีำรแปรรูปขยะมลูฝอย
เป็นพลงังำนไฟฟ้ำ เป็นระยะเวลำ 20 ปี นับจำกวนัทีล่งนำมในสญัญำ โดยสญัญำดงักล่ำว ก ำหนดใหก่้อสรำ้งอำคำรและ
ระบบก ำจดัขยะตำมทีร่ะบุในสญัญำบนพื้นทีเ่ช่ำของเทศบำลและเมื่อครบก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำแล้ว อำคำร เครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ตำมสญัญำดงักล่ำวจะตกเป็นกรรมสิทธิข์องเทศบำลนครขอนแก่น นอกจำกนี้ เมื่อวนัที่ 22 กุมภำพนัธ์ 2562 
ALCP ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำรบัจำ้งก ำจดัขยะกบัเทศบำลเมอืงกระบีต่ำมโครงกำรบรหิำรจดักำรและก ำจดัขยะมลูฝอยดว้ยวธิีกำร
แปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลงังำนไฟฟ้ำ เป็นระยะเวลำ 25 ปี นับจำกวนัทีล่งนำมในสญัญำ โดยสญัญำดงักล่ำว ก ำหนดให้
ก่อสรำ้งอำคำรและระบบก ำจดัขยะตำมทีร่ะบุในสญัญำบนพื้นทีเ่ช่ำของเทศบำลเมอืงกระบี่และเมื่อครบก ำหนดอำยุสญัญำ
เช่ำแลว้ อำคำร เครื่องจกัรและอุปกรณ์ตำมสญัญำดงักล่ำวจะตกเป็นกรรมสทิธิข์องเทศบำลเมอืงกระบี ่  ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทั
ฯ ต้องบนัทกึสทิธิกำรให้บรกิำรจำกข้อตกลงสมัปทำนเป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน และตดัจ ำหน่ำยสทิธิดงักล่ำวตลอดอำยุ
สญัญำสมัปทำน 

1,639.54 

- สทิธกิำรใชท้่อก๊ำซ สทิธิในกำรใช้ท่อก๊ำซของโครงกำร AAA เกิดจำกเมื่อวนัที่ 1 ตุลำคม 2555 AAA ได้เข้ำท ำสญัญำซื้อขำยก๊ำซกบั บรษิัท 
ปตท.จ ำกดั (มหำชน) (“ปตท.”) ซึง่สญัญำดงักล่ำวก ำหนดใหเ้งื่อนไขใหผู้ซ้ื้อเป็นผูร้บัผดิชอบในกำรก่อสรำ้งระบบท่อย่อยส่ง
ก๊ำซมำยงัโครงกำร AAA และจดัใหป้ตท. ไดก้รรมสทิธิพ์รอ้มใบอนุญำตต่ำงๆ (ถ้ำม)ี ในระบบท่อย่อยโดยไม่มคี่ำตอบแทน
และปรำศจำกขอ้ผกูพนั  โดยสญัญำดงักล่ำวมรีะยะเวลำใชก๊้ำซเพื่อกำรคำ้ เป็นระยะเวลำ 25 ปี นับตัง้แต่วนัเริม่ใชก๊้ำซเพื่อ
กำรค้ำ ดงันัน้ AAA จงึบนัทกึค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงทัง้หมดเป็นสทิธิในกำรใช้ท่อก๊ำซเป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน และตดั
จ ำหน่ำยสทิธดิงักล่ำวเป็นระยะเวลำ 25 ปี นับตัง้แต่วนัเริม่ใชก๊้ำซเพื่อกำรคำ้ 

1.06 

- สทิธกิำรใชร้ะบบสำยส่ง
กระแสไฟฟ้ำ 

สทิธกิำรใชร้ะบบสำยส่งกระแสไฟฟ้ำของกลุ่มบรษิทัฯ เป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรขยำยเขตตดิตัง้หมอ้แปลง ซึง่กลุ่มบรษิทัฯ จ่ำย
ใหก้บักำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคเพื่อขนำนเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำกบัระบบไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำ หรอืส ำหรบัเชื่อมระหว่ำงสถำนี
ไฟฟ้ำมำยงัโรงไฟฟ้ำของกลุ่มบรษิทัฯ 

43.52 
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ประเภทสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน รายละเอียด 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
(ล้านบาท) 

- โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ค่ำโปรแกรมออกแบบและโปรแกรมอ่ำนหน่วยมเิตอร์จ่ำยไฟส ำหรบัโครงกำร Solar rooftop ของ ACE SOLAR และ
โปรแกรมบญัชขีอง ACE พรอ้มใบอนุญำตของระบบ Microsoft Dynamics 365 

2.10 

- สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำทีไ่ดร้บัจำกกำรเขำ้ซื้อหุน้ของบรษิทัผูด้ ำเนินโครงกำรไฟฟ้ำชวีมวลระหว่ำงปี 2.86 
รวม 1,689.08 



        บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่91 

4.5 สรปุสญัญาท่ีส าคญั 

4.5.1 สญัญาจ้างบริหารงาน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยโดยออ้มของบรษิทัฯ ท ำสญัญำจำ้งบรหิำรงำนระหว่ำงกนั โดยมรีำยละเอยีดดงันี้  

รปูแบบสญัญำ สญัญำจำ้งบรหิำรงำนระหว่ำงบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยโดยออ้ม ลงวนัที ่1 เมษำยน 2562 
ผูร้บัจำ้ง บรษิทั แอบ๊โซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (“บรษิทัฯ”) 
ผูว้่ำจำ้ง บรษิทัย่อย (ASCE) หรอื บรษิทัย่อยโดยออ้มของบรษิทัฯ 
ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำง
คู่สญัญำ 

บรษิทัฯ ถอืหุน้ใน ASCE รอ้ยละ 100.0 และ ถอืหุน้ในบรษิทัย่อยโดยออ้มทุกบรษิทัรอ้ยละ 
100.0 ผ่ำน ASCE   

ระยะเวลำด ำเนินงำน ครบก ำหนดในวนัที ่31 มนีำคม 2563 และคู่สญัญำตกลงใหข้ยำยระยะเวลำของสญัญำนี้
ออกไปอกีครำวละ 1 ปี โดยมเีงือ่นไขตำมเดมิทุกประกำร เวน้แต่จะมกีำรตกลงกนัเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรอย่ำงอื่นเพิม่เตมิ  
(หำกมคีู่สญัญำฝ่ำยใดจะไม่ประสงคต์่ออำยุสญัญำจะตอ้งแจง้ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วนัก่อน
วนัครบก ำหนดระยะเวลำ)  

ขอบเขตงำนจำ้ง 1. ดำ้นกำรบรหิำรนิตบิุคคล เช่น กำรสรรหำกรรมกำรบรษิทั อนุกรรมกำรต่ำงๆ เป็นตน้ 
2. ดำ้นกำรด ำเนินธุรกจิ เช่น กำรบรหิำรจดักำรกำรจดัหำและสัง่ซื้อสนิทรพัยท์ีจ่ ำเป็นต่อกำร

ด ำเนินธุรกจิของผูว้่ำจำ้ง กำรเจรจำต่อรองกบัลูกคำ้ คู่คำ้และคู่สญัญำ เป็นตน้ 
3. ดำ้นบญัช ีเช่น กำรจดักำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิของผูว้่ำจำ้ง เป็นตน้ 
4. ดำ้นทรพัยำกรมนุษย ์เช่น กำรบรหิำรและวำงแผนในกำรจดัหำและพจิำรณำคดัเลอืกและ

ควบคุมบรหิำรบคุลำกรหน่วยต่ำงๆ เป็นตน้ 
5. ดำ้นกฎหมำย เช่น กำรใหค้ ำปรกึษำเกีย่วกบักำรด ำเนินกำรใหถ้กูตอ้งตำมกฎหมำย 

(Compliance) กำรจดัประชมุคณะกรรมกำรและผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ 
6. ดำ้นใบอนุญำตต่ำงๆ เช่น กำรใหค้ ำปรกึษำและเป็นตวัแทนของผูว้่ำจำ้งในกำรตดิต่อ

ประสำนงำนและยื่นค ำรอ้งขอใบอนุญำตต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรด ำเนินงำน เป็นตน้ 
7. ดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ เช่น กำรจดักำรงำนระบบสำรสนเทศและฐำนขอ้มลูต่ำงๆ เป็น

ตน้ 
8. ดำ้นกำรใหค้ ำปรกึษำเกีย่วกบักำรด ำเนินกจิกำรและอื่นๆ เช่น กำรใหค้ ำปรกึษำดำ้นกำร

ด ำเนินธุรกจิ กำรลงทุน กำรก่อสรำ้งและวศิวกรรม เป็นตน้ 
ค่ำตอบแทน ก ำหนดเป็นรำยเดอืนตำมทีต่กลงร่วมกนัในสญัญำ ทัง้นี้ผูว้่ำจำ้งอำจไดร้บัค่ำตอบแทนเพิม่ขึน้

ในกรณีทีผู่ว้่ำจำ้งไดร้บัมอบหมำยงำนหรอืมคีวำมรบัผดิชอบเพิม่มำกขึน้จำกทีก่ ำหนดใน
สญัญำ โดยคู่สญัญำจะตกลงรำยละเอยีดกนัต่อไป 

เงือ่นไขส ำคญั หำกมฝ่ีำยใดฝ่ำยหนึ่งผดิสญัญำ คู่สญัญำอกีฝ่ำยมสีทิธบิอกเลกิสญัญำทนัทมีไิด ้เวน้แต่จะได้
แจง้เป็นหนังสอืไปยงัฝ่ำยทีผ่ดิสญัญำใหป้ฏบิตัใิหถู้กตอ้งแลว้ภำยใน 15 วนันับจำกวนัทีไ่ดร้บั
แจง้ หำกฝ่ำยทีผ่ดิสญัญำไมป่ฏบิตัหิรอืปฏบิตัไิม่แลว้เสรจ็ภำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำวจงึมสีทิธิ
บอกเลกิสญัญำได ้



        บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่92 

4.5.2 สญัญาส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงาน 

4.5.2.1 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 

(1) สญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค (“กฟภ.”)  

โครงการ ACP1 ACP2 ACP3 ALCP1 ALCP2 AAPP1 AAPP2 AAP1 ABA1 

เลขทีส่ญัญำ 
VSPP-PEA-
184/2552 

VSPP-PEA-
108/2552 

VSPP-PEA-
186/2552 

VSPP-PEA-
075/2552 

VSPP-PEA-
130/2552 

VSPP-PEA-
094/2552 

VSPP-PEA-
109/2552 

VSPP-PEA-
119/2552 

VSPP-PEA-
156/2552 

วนัทีล่งนำม1 21-ก.ค.-52 29-ก.ค.-52 21-ก.ค.-52 18-ม.ิย.-52 16-ก.ค.-52 16-ก.ค.-52 16-ก.ค.-52 28-ก.ค.-52 16-ก.ค.-52 
ปรมิำณไฟฟ้ำรบัซื้อสงูสุด 
/ระดบัแรงดนั 

8MW / 
22,000V 

8MW / 
22,000V 

8MW / 
22,000V 

8MW / 
22,000V 

8MW / 
22,000V 

8MW / 
22,000V 

8MW / 
22,000V 

8MW / 
22,000V 

8MW / 
22,000V 

จุดรบัซื้อไฟฟ้ำ 
อ.บำ้นบงึ  
จ.ชลบุร ี

อ.โพนทอง  
จ.รอ้ยเอด็ 

อ.บ่อพลอย  
จ.กำญจนบุร ี

อ.ศรเีชยีงใหม่  
จ.หนองคำย 

อ. สรินิธร  
จ.อุบลรำชธำนี 

อ.ปรำสำท  
จ.สุรนิทร ์

อ.โชคชยั  
จ.นครรำชสมีำ 

อ.น ้ำพอง  
จ.ขอนแก่น 

อ.เถนิ  
จ.ล ำปำง 

วนัเริม่ตน้ซื้อขำยตำมสญัญำ (SCOD) 30 เม.ย. 55 31 ธ.ค. 56 31 ส.ค. 60 23 ก.ย. 56 30 ม.ิย. 57 30 ก.ย. 55 31 ธ.ค. 55 31 พ.ค. 56 30 ก.ย. 56 
วนัจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชย ์(COD) 24 เม.ย. 55 4 ม.ิย. 56 16 ส.ค. 60 26 ธ.ค. 56 14 ส.ค. 58 30 ต.ค. 55 16 ม.ค. 56 2 พ.ค. 55 9 ก.ค. 57 
วนัสิน้สุดกำรรบั FiT Premium 23 เม.ย. 63 3 ม.ิย. 64 15 ส.ค. 68 25 ธ.ค. 64 13 ส.ค. 66 29 ต.ค. 63 15 ม.ค. 64 1 พ.ค. 63 8 ก.ค. 65 
กำรใชแ้ละสิน้สุดสญัญำ 23 ก.ค. 71 3 ม.ิย. 72 15 ธ.ค. 75 25 ธ.ค. 72 13 ธ.ค. 73 29 ม.ค. 72 15 เม.ย. 72 1 ส.ค. 71 8 ม.ีค. 73 

กำรก ำหนดอตัรำค่ำไฟฟ้ำในกำรซือ้ขำย
ไฟฟ้ำ 

อตัรำค่ำไฟฟ้ำ FiT ประกอบดว้ย 2 สว่น ไดแ้ก่  
1. อตัรำ FiTF เท่ำกบั 2.39 บำทต่อหน่วย (ระยะเวลำสนับสนุน 20 ปี หรอืตลอดอำยุสญัญำ) 
2. อตัรำ FiTv.2560 เท่ำกบั 1.85 บำทต่อหน่วย ส ำหรบัโครงกำรทีจ่่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบภำยในปี 2560  (อตัรำ FiTv จะเพิม่ขึน้ตอ่เนื่องตำมอตัรำเงนิเฟ้อขัน้พืน้ฐำน และมี

ระยะเวลำสนับสนุน 20 ปี หรอืตลอดอำยุสญัญำ)  
อตัรำ FiT Premium ส ำหรบัโครงกำรกลุ่มเชือ้เพลงิชวีมวล เท่ำกบั 0.30 บำทต่อหน่วย (ระยะเวลำ 8 ปีแรก นับจำกวนัจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชย)์ 

เงื่อนไขกำรช ำระเงนิ 
กฟภ. และบรษิทัย่อยเจ้ำของโครงกำรจะท ำกำรจดหน่วยขำยไฟฟ้ำในแต่ละเดอืน (ทุกวนัที่ 1 ของเดอืนถดัไป) เพื่อน ำไปค ำนวณค่ำไฟฟ้ำและแจ้งยอดค่ำไฟฟ้ำในแต่ละ
เดอืนเพื่อใหบ้รษิทัย่อยเจำ้ของโครงกำรจดัท ำใบแจง้หนี้ และกำรไฟฟ้ำจะช ำระค่ำไฟฟ้ำใหบ้รษิทัฯ ภำยใน 30 วนันับจำกวนัทีก่ำรไฟฟ้ำไดร้บัใบแจง้ขอรบัเงนิ 

เงื่อนไขส ำคญัอื่น ปรมิำณพลงังำนไฟฟ้ำจะถูกหกัออกรอ้ยละ 2 ของปรมิำณพลงังำนไฟฟ้ำส่วนทีข่ำยเกนิกว่ำที ่กฟภ. ขำยใหผู้ผ้ลติไฟฟ้ำ เพื่อเป็นค่ำด ำเนินกำรโครงกำร 
หมำยเหตุ 1 ทุกโครงกำร (ยกเวน้โครงกำร ACP3) มกีำรแกไ้ขสญัญำเพิม่เตมิ เมื่อวนัที ่6 กนัยำยน 2559 เพื่อเปลีย่นจำกกำรขำยไฟฟ้ำแบบ Adder เป็นแบบ Feed-in Tariff (FiT) โดยมผีลใหร้ำคำซื้อขำยไฟฟ้ำและอำยุ

สญัญำเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบักจิกำรพลงังำน เรื่อง กำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน (โครงกำรผลติไฟฟ้ำที่ใช้เชือ้เพลงิชวีมวล) ในช่วงเปลี่ยนผ่ำนจำกแบบ Adder เป็น Feed-in 
Tariff (FiT) พ.ศ. 2559 ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่11 มนีำคม 2559 (“ประกำศ FiT ปี 2559”) 

 2 ภำยหลงัสิ้นสุดอำยุสญัญำแบบ FiT แล้ว โครงกำรอำจได้รบัพจิำรณำต่ออำยุสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำไปอกีตำมระยะเวลำที่ปรบัลด โดยกำรพจิำรณำต่ออำยุสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำจะต้องมอีั ตรำรบัซื้อไฟฟ้ำที่
ค ำนึงถงึผลประโยชน์สำธำรณะเป็นส ำคญั อำ้งองิตำมประกำศ FiT ปี 2559  
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ส่วนที ่1 หน้ำที ่93 

 ในปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ขำ้บรษิทัซื้อกจิกำรและรบัโอนหุน้จำกบรษิทัผูด้ ำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวลรำยอื่นท ำใหม้สีญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำเพิม่เตมิ จ ำนวน 3 สญัญำ 
โครงการ AAE1 ABE1 SBM1 

เลขทีส่ญัญำ VSPP-PEA-075/2550 VSPP-PEA-034/2550 VSPP-PEA-006/2559 
วนัทีล่งนำม1 25-ม.ค.-51 7-ธ.ค.-50 21-ก.ค.-59 
ปรมิำณไฟฟ้ำรบัซื้อสงูสุด/ระดบัแรงดนั 8MW / 22,000V 8MW / 22,000V 6.5MW / 22,000V 

จุดรบัซื้อไฟฟ้ำ อ.เมอืงนครรำชสมีำ จ.นครรำชสมีำ อ.สตกึ จ.บุรรีมัย ์ อ.สตกึ จ.บุรรีมัย ์
วนัเริม่ตน้ซื้อขำยตำมสญัญำ (SCOD) 31 ธ.ค. 52 31 ม.ค. 51 1 ม.ค. 60 
วนัจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณชิย ์(COD) 11 ต.ค. 54 6 ก.พ. 51 20 ม.ิย. 60 
วนัสิน้สุดกำรรบั FiT Premium 10 ต.ค. 62 - - 
กำรใชแ้ละสิน้สุดสญัญำ 10 พ.ค. 71 30 ต.ค 68 Adder จนกว่ำจะยุตสิญัญำ 

กำรก ำหนดอตัรำค่ำไฟฟ้ำในกำรซื้อขำยไฟฟ้ำ 

อตัรำค่ำไฟฟ้ำ FiT ประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่  
1. อตัรำ FiTF เท่ำกบั 2.39 บำทต่อหน่วย (ระยะเวลำสนับสนุน 20 ปี หรอืตลอดอำยุสญัญำ) 
2. อตัรำ FiTv.2560 เท่ำกบั 1.85 บำทต่อหน่วย ส ำหรบัโครงกำรทีจ่่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบภำยใน
ปี 2560  (อตัรำ FiTv จะเพิม่ขึ้นต่อเนื่องตำมอตัรำเงนิเฟ้อขัน้พื้นฐำน และมรีะยะเวลำ
สนับสนุน 20 ปี หรอืตลอดอำยุสญัญำ) 

อตัรำค่ำไฟฟ้ำ Adder ประกอบดว้ย 2 ส่วน 
ไดแ้ก่ 
1. ค่ ำ ผลิต ไฟ ฟ้ ำช่ ว ง  Peak เ ท่ ำ กับ 

4.2243 บำทต่อหน่วย 
2. ค่ำผลิตไฟฟ้ำช่วง Off-Peak เท่ำกับ 

2.3567 บำทต่อหน่วย อตัรำ FiT Premium ส ำหรบัโครงกำรกลุ่มเชื้อเพลิงชีวมวล เท่ำกับ 0.30 บำทต่อหน่วย 
(ระยะเวลำ 8 ปีแรก นับจำกวนัจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชย)์ 

เงือ่นไขกำรช ำระเงนิ 
กฟภ. และบรษิทัย่อยเจำ้ของโครงกำรจะท ำกำรจดหน่วยขำยไฟฟ้ำในแต่ละเดอืน (ทุกวนัที ่1 ของเดอืนถดัไป) เพื่อน ำไปค ำนวณค่ำไฟฟ้ำ
และแจง้ยอดค่ำไฟฟ้ำในแต่ละเดอืนเพื่อใหบ้รษิทัย่อยเจำ้ของโครงกำรจดัท ำใบแจง้หนี้ และกำรไฟฟ้ำจะช ำระค่ำไฟฟ้ำใหบ้รษิทัฯ ภำยใน 
30 วนันับจำกวนัทีก่ำรไฟฟ้ำไดร้บัใบแจง้ขอรบัเงนิ 

เงือ่นไขส ำคญัอื่น 
ปรมิำณพลงังำนไฟฟ้ำจะถูกหกัออกร้อยละ 2 ของปรมิำณพลงังำนไฟฟ้ำส่วนที่ขำยเกินกว่ำที่ กฟภ. ขำยให้ผู้ผลติไฟฟ้ำ เพื่อเป็นค่ำ
ด ำเนินกำรโครงกำร 

หมำยเหตุ 1 ทุกโครงกำร (ยกเวน้โครงกำร SBM1) มกีำรแกไ้ขสญัญำเพิม่เตมิ เมื่อวนัที ่19 ตุลำคม 2559 เพื่อเปลีย่นจำกกำรขำยไฟฟ้ำแบบ Adder เป็นแบบ Feed-in Tariff (FiT) โดยมผีลใหร้ำคำซื้อขำยไฟฟ้ำและอำยุ
สญัญำเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบักจิกำรพลงังำน เรื่อง กำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน (โครงกำรผลติไฟฟ้ำที่ใช้เชือ้เพลงิชี วมวล) ในช่วงเปลี่ยนผ่ำนจำกแบบ Adder เป็น Feed-in 
Tariff (FiT) พ.ศ. 2559 ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่11 มนีำคม 2559 (“ประกำศ FiT ปี 2559”) 

 2 ภำยหลงัสิ้นสุดอำยุสญัญำแบบ FiT แล้ว โครงกำรอำจได้รบัพจิำรณำต่ออำยุสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำไปอกีตำมระยะเวลำที่ปรบัลด โดยกำรพจิำรณำต่ออำยุสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำจะต้องมอีั ตรำรบัซื้อไฟฟ้ำที่
ค ำนึงถงึผลประโยชน์สำธำรณะเป็นส ำคญั อำ้งองิตำมประกำศ FiT ปี 2559  
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(2) สญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัเอกชน  

นอกจำกสญัญำขำยไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคทีไ่ด้แสดงรำยละเอียดขำ้งต้นแล้ว ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2563 บรษิทัย่อยไดท้ ำสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำกบัเอกชน จ ำนวนทัง้สิน้ 9 สญัญำ รำยละเอยีดดงันี้  

สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำกบับรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ จ ำกดั (“GWC”) จ ำนวนรวม 5 สญัญำ และบรษิทั แอ๊ด
วำนซ์อำเชีย่น จ ำกดั (“AAS”) จ ำนวนรวม 2 สญัญำ ซึง่ทัง้สองบรษิทัเป็นบรษิทัทีเ่กีย่วโยงกนักบักลุ่มบรษิทัฯ  

โครงการ ACP1 ACP2 AAPP1 AAPP2 AAP 
ผูข้ำย ACP ACP AAPP AAPP AAP 
ผูซ้ื้อ GWC GWC AAS GWC GWC GWC AAS 
วนัทีล่งนำม 2 ก.ค. 55 1 ม.ิย. 56 1 ต.ค. 55 1 ม.ค. 56 12 ก.ย. 55 
ระยะเวลำแห่งสญัญำ  10 ปี 
วนัทีเ่ริม่ตน้ 13 ก.ค. 55 1 ม.ิย. 56 1 ต.ค. 55 1 ม.ค. 56 1 ต.ค. 55 1 พ.ย. 55 
วนัทีส่ ิน้สุด 12 ก.ค. 65 31 พ.ค. 66 30 ก.ย. 65 31 ธ.ค. 65 30 ก.ย. 65 31 ต.ค. 65 
ควำมตอ้งกำรพลงังำน
ไฟฟ้ำ 

460 KW 300 KW 240 KW 460 KW 460 KW 460 KW 300 KW 

ระบบจ่ำยไฟ ระบบ 3 เฟส แรงดนั 22 กโิลวตัต์ ควำมถี ่50 เฮริตซ์ 

กำรต่ออำยสุญัญำ 
หำกคู่สญัญำไม่แสดงเจตนำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรว่ำประสงค์ที่จะใหม้กีำรยกเลกิสญัญำ คู่สญัญำตกลงให้
สัญญำฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีก 10 ปี ภำยใต้เงื่อนไขเดิม / หรือเงื่อนไขที่ได้มีกำรตกลงแก้ไข
เปลีย่นแปลง 

ค่ำไฟฟ้ำ 
ตำมอตัรำทีป่ระกำศของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค และ 
ผูข้ำยส่งใบแจ้งหนี้ใหก้บัผูซ้ื้อเดอืนละครัง้และก ำหนดช ำระเงนิภำยใน 30 วนั นับจำกวนัที่ผูซ้ื้อได้รบัใบแจง้
หนี้ 

กำรผดิสญัญำและกำร
บอกเลกิสญัญำ 

คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งอำจบอกเลกิสญัญำก่อนครบก ำหนดระยะเวลำได้ โดยจะต้องแจ้งใหอ้กีฝ่ำยทรำบ
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั และจะตอ้งไดร้บัควำมยนิยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกคู่สญัญำอกีฝ่ำย 

ในปี 2560 กลุ่มบรษิทัฯ ไดท้ ำสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำเพิม่เตมิ จ ำนวน 2 สญัญำ กบับรษิทั แอ๊ดวำนซ์ 
เอเชยี ไฟเบอร์ จ ำกดั (“AAF”) และบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ยูทลิติี้ จ ำกดั (“AUT”) ซึ่งบรษิทัดงักล่ำวเป็นบรษิทัทีเ่กีย่วโยงกนั
กบักลุ่มบรษิทัฯ  

โครงการ AAPP2 
ผูข้ำย AAPP AAPP 
ผูซ้ื้อ AAF BBR 
วนัทีล่งนำม 1 ต.ค. 60 1 ต.ค. 60 
ระยะเวลำแห่งสญัญำ 10 ปี 
วนัทีเ่ริม่ตน้/สิน้สุด 16 พฤษภำคม 2561 / 16 พฤษภำคม 2571 
ควำมตอ้งกำรพลงังำน
ไฟฟ้ำ 

300 KW 100 KW 

ระบบจ่ำยไฟ ระบบ 3 เฟส แรงดนั 22 กโิลวตัต์ ควำมถี ่50 เฮริตซ ์

กำรต่ออำยสุญัญำ 
หำกคู่สญัญำไม่แสดงเจตนำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรว่ำประสงคท์ีจ่ะใหม้กีำรยกเลกิสญัญำ ก่อนครบก ำหนดอำยุ
สญัญำไม่น้อยกว่ำ 180 วนั คู่สญัญำตกลงใหส้ญัญำฉบบันี้มผีลบงัคบัใชต้่อไปอกีช่วงละ 2 ปี ภำยใตเ้งื่อนไข
เดมิ / หรอืเงื่อนไขทีไ่ดม้กีำรตกลงแกไ้ขเปลีย่นแปลง 

ค่ำไฟฟ้ำ 
ตำมอตัรำที่ประกำศของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค เรื่อง โครงสรำ้งอตัรำค่ำไฟฟ้ำ ประเภทที่ 3 กิจกำรขนำด
กลำง อตัรำตำมช่วงเวลำของกำรใชง้ำน (Time of Use: TOU) ที่มผีลบงัคบัใชอ้ยู่ในขณะนัน้ หำกกำรไฟฟ้ำ
มกีำรปรบัปรุงอตัรำค่ำไฟฟ้ำ ใหร้ำคำซื้อขำยใหม่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัทีป่ระกำศดงักล่ำวมผีลบงัคบัใช ้



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่95 

กำรผดิสญัญำและกำร
บอกเลกิสญัญำ 

กรณีคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งผดิสญัญำที่เป็นสำระส ำคญัขอ้หนึ่งข้อใด คู่สญัญำอีกฝ่ำยจะต้องท ำกำรบอก
กล่ำวใหแ้กไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 60 วนั หำกไม่สำมำรถแกไ้ขไดท้นัตำมก ำหนดเวลำคู่สญัญำฝ่ำยทีม่ไิด้เป็น
ฝ่ำยผดิสญัญำสำมำรถบอกเลกิสญัญำไดท้นัท ี  

(3) สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวลทุกโครงกำร ที่ด ำเนินงำนภำยใต้บรษิทัย่อยโดยอ้อมของบรษิทัฯ ได้รบั
สทิธแิละประโยชน์ทีส่ ำคญัจำกบตัรส่งเสรมิกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน มรีำยละเอยีดดงันี้  

- ไดร้บัยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรบัเครื่องจกัรตำมทีไ่ดร้บัอนุมตัิ 
- ไดร้บัยกเวน้ภำษีเงนิไดน้ิตบิุคคลส ำหรบัก ำไรสุทธทิีไ่ดจ้ำกกำรประกอบกจิกำรทีไ่ด้รบักำรส่งเสรมิ 

นับตัง้แต่วนัที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร โดยมีก ำหนดระยะเวลำทัง้สิ้น 8 ปี (ยกเว้น
โครงกำร SBM) 

- ผลขำดทุนเกิดขึ้นในช่วงที่ได้รบัยกเว้นภำษีเงนิได้ สำมำรถน ำผลขำดทุนประจ ำปีไปหกัออกจำก
ก ำไรสุทธทิีเ่กดิขึน้ภำยหลงัระยะเวลำทีไ่ดร้บัยกเวน้ภำษีเงนิได ้โดยมกี ำหนดเวลำไม่เกนิ 5 ปีนับแต่
วนัพน้ก ำหนดเวลำนัน้  

- ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงนิปันผลจำกกจิกำรทีไ่ดร้บักำรส่งเสรมิซึ่งไดร้บัยกเวน้ภำษีเงนิไดน้ิตบิุคคล 
ไปรวมค ำนวณเพื่อเสยีภำษีเงนิไดต้ลอดระยะเวลำทีผู่ไ้ด้รบักำรส่งเสรมิไดร้บัยกเว้นภำษีเงนิได้นิติ
บุคคลนัน้ 

- ไดร้บัลดหย่อนภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส ำหรบัก ำไรสุทธทิีไ่ดจ้ำกกำรลงทุนในอตัรำรอ้ยละ 50 ของอตัรำ
ปกต ิมกี ำหนดระยะเวลำ 5 ปี นับจำกวนัทีพ่น้ก ำหนดเวลำไดร้บัยกเวน้ภำษ ี(8 ปี) 

- ไดร้บัอนุญำตใหห้กัค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำประปำ 2 เท่ำของค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวเป็นระยะเวลำ 10 
ปี นับจำกวนัทีเ่ริม่มรีำยไดจ้ำกกำรประกอบกจิกำร (ยกเวน้โครงกำร AAE) 

- ได้รบัอนุญำตให้หกัเงนิลงทุนในกำรติดตัง้หรอืก่อสร้ำงสิง่อ ำนวยควำมสะดวกร้อยละ 25 ของเงนิ
ลงทุน นอกเหนือไปจำกกำรหกัค่ำเสื่อมรำคำตำมปกต ิ

- ไดร้บัยกเวน้ภำษีเงนิไดน้ิตบิุคคลส ำหรบัก ำไรสุทธทิีไ่ดจ้ำกกำรประกอบกจิกำรทีไ่ด้รบักำรส่งเสรมิ 
รวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุน ไม่รวมค่ำทีด่นิและทุนหมุนเวยีน นับตัง้แต่วนัทีเ่ริม่มรีำยได้
จำกกำรประกอบกจิกำร โดยมกี ำหนดระยะเวลำทัง้สิน้ 8 ปี (เฉพำะโครงกำร SBM) 

โครงการ เลขท่ีสญัญา 
วนัท่ีได้รบั
อนุมติั 

ระยะเวลาได้รบัสิทธิประโยชน์ วนัท่ีเร่ิมมีรายได้
จากการประกอบ
กิจการ (COD) 

วนัส้ินสุดการ
ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล (8 ปี) 

ยกเว้น 
ร้อยละ 100 

ลดหย่อน 
ร้อยละ 50 

1. ACP1 1842(1)/2553 13 ก.ค. 53 8 ปี 5 ปี 24 เม.ย. 55 23 เม.ย. 63 
2. ACP2 2554(1)/2554 29 พ.ย. 54 8 ปี 5 ปี 4 ม.ิย. 56 3 ม.ิย. 64 
3. ACP3 2330(1)/2555 29 พ.ย. 54 8 ปี 5 ปี 16 ส.ค. 60 15 ส.ค. 68 
4. ALCP1 1284(1)/2554 18 ม.ค. 54 8 ปี 5 ปี 26 ธ.ค. 56 25 ธ.ค. 64 
5. ALCP2 1448(1)/2555 13 ม.ีค. 55 8 ปี 5 ปี 14 ส.ค. 58 13 ส.ค. 66 
6. AAPP1 1019(1)/2554 16 พ.ย. 53 8 ปี 5 ปี 30 ต.ค. 55 29 ต.ค. 63 
7. AAPP2 2446(1)/2553 16 พ.ย. 53 8 ปี 5 ปี 16 ม.ค. 56 15 ม.ค. 64 
8. AAP 1948(1)/2553 10 ส.ค. 53 8 ปี 5 ปี 2 พ.ค. 55 1 พ.ค. 63 
9. ABA 1521(1)/2555 29 พ.ย. 54 8 ปี 5 ปี 9 ก.ค. 57 8 ก.ค. 65 
10. AAE 1524(9)/2551 21 พ.ค. 51 8 ปี - 11 ต.ค. 54 10 ต.ค. 62 
11. ABE 2069/9/2548 28 พ.ย. 48 8 ปี 5 ปี 31 ม.ค. 51 30 ม.ค. 59 
12. SBM 1672(2)/2546 18 พ.ย. 46 8 ปี 5 ปี 24 ม.ค. 49 23 .ค. 57 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่96 

 4.5.2.2  โครงการโรงไฟฟ้ากา๊ซธรรมชาติ (“AAA1”) 

(1) สญัญาขายไฟฟ้าโครงการ AAA1 กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามระเบียบการรบั
ซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเลก็ ประเภทสญัญา Firm ระบบ Cogeneration พ.ศ. 2553 (ฉบบั
ปรบัปรงุ 2554) 

คู่สญัญำ 1) บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั (“AAA” หรอื “ผูผ้ลติ”) 
2) กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) 

เลขทีส่ญัญำ PPA-SPP/F-2011-038 
วนัทีล่งนำม 4 กรกฎำคม 2557 
ปรมิำณไฟฟ้ำสงูสุด/
ระดบัแรงดนั  

90 MW / 115 KV 

จุดรบัซื้อไฟฟ้ำ ต ำบลเกำะขนุน อ ำเภอพนมสำรคำม จงัหวดัฉะเชงิเทรำ 
วนัเริม่ตน้ซื้อขำยตำม
สญัญำ (SCOD) 

16 มกรำคม 2560 

วนัจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบ
เชงิพำณิชย ์(COD) 

10 กมุภำพนัธ ์2560 

อำยุสญัญำ 25 ปี นับตัง้แตว่นัเริม่ซื้อขำยไฟฟ้ำ (COD)  
กำรใชแ้ละสิน้สุดสญัญำ 10 กมุภำพนัธ ์2560 ถงึ 9 กุมภำพนัธ ์2585 
เงือ่นไขกำรซื้อขำย
ไฟฟ้ำทีส่ ำคญั 

1) ตัง้แต่ปีที ่2 จนถงึก่อนปีสุดทำ้ยของสญัญำ ในแต่ละปี กฟผ. จะรบัซื้อพลงังำนไฟฟ้ำ
จำก AAA ในปรมิำณไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 80 ของปรมิำณพลงัไฟฟ้ำตำมสญัญำทีคู่ณ
กบัชัว่โมงในรอบปี (จ ำนวนวนัในปีนัน้ๆ x 24 ชัว่โมง) และหกัดว้ยปรมิำณพลงังำน
ไฟฟ้ำที่ AAA ไม่สำมำรถจ่ำยให้ กฟผ. ได้ตำมที่ กฟผ. สัง่กำรตำมปริมำณและ
ระยะเวลำที่ก ำหนด และ/หรอื AAA หยุดกำรผลติและจ ำหน่ำยให ้กฟผ. และ/หรอื 
AAA เป็นผูข้อลดกำรจ ำหน่ำยให ้กฟผ. และ/หรอื กฟผ. ไม่สำมำรถรบัซื้อไฟฟ้ำได้
เน่ืองจำกเหตุสุดวสิยั 

2) หำก กฟผ. รบัซื้อพลงังำนไฟฟ้ำไม่ครบในปีใด กฟผ. จะช ำระค่ำพลงังำนไฟฟ้ำและ
ค่ำกำรประหยดักำรใช้เชื้อเพลิง (FS) ส่วนที่ขำดให้ AAA ตำมอัตรำค่ำพลงังำน
ไฟฟ้ำและอตัรำค่ำกำรประหยดักำรใชเ้ชือ้เพลงิเฉลี่ยในรอบปีนัน้ และ กฟผ. มสีทิธิ
ขอให้ AAA จ่ำยพลงังำนไฟฟ้ำในปรมิำณพลงังำนไฟฟ้ำที ่กฟผ. รบัซื้อไม่ครบนัน้ 
คนืภำยในปีหนึ่งปีใดของระยะเวลำ 5 ปีถดัไป นับจำกวนัที ่กฟผ.ไดช้ ำระค่ำพลงังำน
ไฟฟ้ำและค่ำกำรประหยดักำรใช้เชื้อเพลงิ (FS) และต้องเป็นปีที่ กฟผ. ซื้อไฟฟ้ำ
ตรบตำมปรมิำณขัน้ต ่ำตำมทีก่ ำหนดไวแ้ลว้  

หน้ำทีส่ ำคญัของ
คู่สญัญำ 

หน้ำทีข่องผูผ้ลติ 
1) AAA มหีน้ำที่บรหิำรจดักำรโรงไฟฟ้ำ รวมทัง้ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. 

ตำมเงือ่นไขทีร่ะบุในสญัญำ  
2) AAA ต้องได้รบัอนุมตัิและใบอนุญำตต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตลอด

ระยะเวลำของสญัญำ   
3) AAA ต้องปฏิบัติตำมค ำสัง่กำรของศูนย์ควบคุมระบบก ำลังไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำ

ทำงดำ้นปฏบิตักิำรและเทคนิคเพื่อควำมมัน่คงของระบบไฟฟ้ำอย่ำงเคร่งครดั 
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4) AAA จะต้องตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ำตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด เพื่อควำมมัน่คงของ
ระบบไฟฟ้ำ 

5) AAA จะต้องแจง้แผนกำรบ ำรุงรกัษำให ้กฟผ. ทรำบล่วงหน้ำตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนด
ในสญัญำ และ AAA ต้องไม่ก ำหนดกำรหยุดเพื่อท ำกำรซ่อมบ ำรุงรกัษำในช่วงเวลำ 
Peak Period ของเดอืนมนีำคม ถงึเดอืนพฤษภำคม ยกเวน้กรณีจ ำเป็นใหห้ยุดซ่อม
ไดไ้ม่เกนิ 30 ชัว่โมงต่อเดอืน 

6) ในรอบ 12 เดอืนของปีปฏทินิ AAA จะต้องไม่หยุดเพื่อท ำกำรตรวจซ่อมบ ำรุงรกัษำ
โรงไฟฟ้ำเกิน 840 ชัว่โมง หรอื 1,080 ชัว่โมง ในกรณีท ำกำรซ่อมใหญ่ตำมแผนที่
แจง้แก่ กฟผ. 

หน้ำทีข่อง กฟผ. 
1) กฟผ. มหีน้ำทีร่บัซื้อไฟฟ้ำจำกผูผ้ลติ ตำมปรมิำณทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำ 
2) กฟผ. มสีทิธเิขำ้ไปตรวจสอบโรงไฟฟ้ำไดต้ลอดเวลำตำมควำมเหมำะสม  

เหตุผดิสญัญำและกำร
บอกเลกิสญัญำ 

1) AAA ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให ้กฟผ. เกนิกว่ำ 15 วนัตดิต่อกนั เวน้แต่เป็นกรณี
ทีม่ขีอ้อำ้งตำมสญัญำเกีย่วกบักำรจ่ำยไฟฟ้ำ หรอืเป็นเพรำะควำมผดิของ กฟผ. 

2) AAA ไม่สำมำรถปฏบิตัติำมเงือ่นไขส ำคญัอนัเกีย่วกบัมำตรฐำนคุณภำพไฟฟ้ำตำมที่
ก ำหนดใน SPP Grid Code ได ้

3) AAA ไม่ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดหรอืเงือ่นในสญัญำนี้ 
หำกเกดิเหตุกำรณ์ขอ้ใดขอ้หนึ่งขำ้งตน้ AAA จะตอ้งแกไ้ขภำยใน 90 วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บั
หนังสอืแจ้งจำก กฟผ. หำก AAA ไม่สำมำรถแก้ไขให้แล้วเสร็จได้ภำยในก ำหนดเวลำ 
หรอืไม่สำมำรถแสดงเหตุผลและหลกัฐำนทีส่มเหตุสมผล กฟผ. มสีทิธบิอกเลกิสญัญำได้
ทนัท ี
อย่ำงไรก็ตำม หำกเกิดกรณีที่คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ งไม่ช ำระเงนิภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนด และไม่มขีอ้โต้แย้ง คู่สญัญำฝ่ำยที่ผดิสญัญำจะต้องแก้ไขภำยใน 15 วนันับแต่
วนัที่ได้รบัหนังสอืแจง้จำกคู่สญัญำอกีฝ่ำยหนึ่ง หำกไม่สำมำรถแก้ไขไดภ้ำยในก ำหนด 
คู่สญัญำฝ่ำยทีไ่ม่ผดิสญัญำสำมำรถบอกเลกิสญัญำไดท้นัท ี

ค่ำปรบั กรณีที ่AAA บอกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำก่อนครบก ำหนดอำยุสญัญำ โดย กฟผ. ไม่ได้
เป็นฝ่ำยผดิสญัญำและไม่ไดเ้กดิจำกเหตุสุดวสิยัหรอื กฟผ. บอกเลกิสญัญำเพรำะเหตุที่ 
AAA ปฏบิตัผิดิสญัญำ กฟผ. จะเรยีกเงนิค่ำพลงัไฟฟ้ำคนืเท่ำกบัผลต่ำงของค่ำพลงัไฟฟ้ำ
ที ่AAA ไดร้บัไปแลว้ทัง้หมด ตัง้แต่วนั COD กบัค่ำพลงัไฟฟ้ำที ่AAA ควรจะไดร้บั ซึง่คดิ
ตำมสดัส่วนของจ ำนวนปีตัง้แต่วนั COD (เศษของปีไม่น ำมำคดิ) กบัอำยุสญัญำซื้อขำย
ไฟฟ้ำ โดยเงนิดงักล่ำว AAA จะต้องจ่ำยคนืพร้อมดอกเบี้ย โดยเริม่คดิตัง้แต่วนัที่ AAA 
ได้รบัเงนิค่ำพลงัไฟฟ้ำส่วนทีต่้องจ่ำยคืนในอตัรำดอกเบี้ยเงนิฝำกประจ ำ 12 เดอืนของ
ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) ทีป่ระกำศใช ้ณ วนัทีส่ญัญำยกเลกิ ทัง้นี้ กรณีทีอ่ตัรำ
ดอกเบี้ยดงักล่ำวเกินร้อยละ 15 ต่อปี ให้คดิดอกเบี้ยดงักล่ำวเป็นร้อยละ 15 ต่อปี และ
บรษิทัตอ้งช ำระค่ำปรบัดงันี้  

ก) ในกรณีทีเ่ลกิสญัญำภำยใน 5 ปีนับจำกวนั COD ใหป้รบัเพิม่อกีรอ้ยละ 10  
ข) ในกรณีทีเ่ลกิสญัญำภำยหลงั 5 ปีนับจำกวนั COD ใหป้รบัเพิม่อกีรอ้ยละ 5  

กรณีที ่AAA เป็นฝ่ำยบอกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำก่อนครบก ำหนดอำยุสญัญำเพรำะเหตุ
ที ่กฟผ. ปฏบิตัผิดิสญัญำ กฟผ. จะคนืหลกัประกนัใหแ้ก่ AAA 
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กำรก ำหนดอตัรำค่ำ
ไฟฟ้ำในกำรซื้อขำย
ไฟฟ้ำ 

อตัรำค่ำไฟฟ้ำกรณีทีผ่ลติไฟฟ้ำดว้ยระบบ Cogeneration ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงันี้  
1) อตัรำค่ำพลงัไฟฟ้ำ (Capacity Payment: CP) 

อตัรำค่ำพลงัไฟฟ้ำฐำน (CP0) = 420.0 บำท/กโิลวตัต/์เดอืน 
ผูผ้ลติจะไดร้บัค่ำ CP จำก กฟผ. อตัรำคงทีใ่นกำรจดัใหม้กี ำลงักำรผลติไฟฟ้ำตำม
สญัญำเพื่อพรอ้มจ่ำยใหแ้ก่ กฟผ. ซึ่งจะค ำนวณปรมิำณพลงัไฟฟ้ำทุกเดอืน โดยค่ำ 
CP ครอบคลุมถงึตน้ทุนคงทีต่่ำง ๆ และค่ำใชจ้่ำยในกำรช ำระหนี้ของโรงไฟฟ้ำ ทัง้นี้ 
หำกผู้ผลิตจดัให้มีก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำเพื่อพร้อมจ่ำยให้กับ กฟผ. และปฏิบตัิให้
เป็นไปตำมเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญำแล้ว กฟผ. จะต้องช ำระค่ำ CP ใหก้บัผูผ้ลติไม่
ว่ำจะมกีำรขำยไฟฟ้ำใหก้บั กฟผ. หรอืไม่ 

2) อตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำ (Energy Payment: EP) 
อตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำฐำน (EP0)  = 1.85 บำท/กโิลวตัต-์ชัว่โมง 
ค่ำ EP ประกอบด้วยค่ำเชื้อเพลิงที่ครอบคลุมค่ำเชื้อเพลิงต่ำงๆ ของผู้ผลิต และ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนและบ ำรุงรกัษำโรงไฟฟ้ำ โดยทีค่่ำ EP ค ำนวณจำกอตัรำ
ค่ำพลงังำนไฟฟ้ำฐำน และค่ำตวัประกอบกำรปรบัอตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำ ซึ่งจะแปร
ผนัตำมกำรเปลีย่นแปลงของรำคำก๊ำซธรรมชำต ิ

3) อตัรำค่ำกำรประหยดักำรใชเ้ชือ้เพลงิ (Fuel Saving: FS) 
อตัรำค่ำกำรประหยดักำรใชเ้ชือ้เพลงิ (FS0) = 0.36 บำท/กโิลวตัต-์ชัว่โมง 
ผู้ผลิตจะได้รบัค่ำ FS ตำมประสิทธิภำพในกำรใช้เชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำและ
พลงังำนควำมรอ้น 
 

ทัง้นี้อตัรำค่ำไฟฟ้ำทัง้ 3 ส่วนขำ้งตน้ สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมสตูรปรบัดงันี้  
1) อตัรำค่ำพลงัไฟฟ้ำ (CP) 

อตัรำค่ำพลงัไฟฟ้ำ จะเปลีย่นแปลงเมื่ออตัรำแลกเปลีย่นเงนิเหรยีญสหรฐั
เปลีย่นแปลงจำกอตัรำแลกเปลีย่นฐำน ตำมสตูรดงันี้ 

CPt = CP0 x (0.5 x 
𝐹𝑋𝑡

34
 + 0.5) บำท/กโิลวตัต/์เดอืน 

โดย 
CPt   = อตัรำค่ำพลงัไฟฟ้ำในเดอืน t (บำท/กโิลวตัต/์เดอืน) 

CP0 = อัตรำค่ำพลังไฟฟ้ำฐำนตำมที่ก ำหนด 420.0 บำท /
กโิลวตัต/์เดอืน (บำท/กโิลวตัต/์เดอืน) 

FXt = อตัรำแลกเปลี่ยนเงนิเหรยีญสหรฐั ถวัเฉลี่ยของอตัรำซื้อ
และอตัรำขำยทำงโทรเลข ณ วนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดอืน t 
ที่ธนำคำรพำณิชย์ใช้ซื้อขำยกับลูกค้ำ ซึ่งประกำศโดย
ธนำคำรแห่งประเทศไทย (บำท/เหรยีญสหรฐั) 

2) อตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำ (EP) 
อัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ จะเปลี่ยนแปลงเมื่อรำคำก๊ำซธรรมชำติที่บริษัทซื้อ
เปลีย่นแปลงจำกรำคำฐำน (รำคำเมื่อเดอืนกุมภำพนัธ ์2553) ตำมสตูรดงันี้  

EPt = EP0 + ESt บำท/กโิลวตัต-์ชัว่โมง 
โดย 
EPt   = อตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำในเดอืน t (บำท/กโิลวตัต-์ชัว่โมง) 
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EP0 = อัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำฐำนตำมที่ก ำหนด 1.85 บำท /
กโิลวตัต-์ชัว่โมง (บำท/กโิลวตัต-์ชัว่โมง) 

ESt = ค่ำตัวประกอบกำรปรบัอตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำกรณีที่ใช้
ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิงในเดือน t (บำท/กิโลวัตต์-
ชัว่โมง)  

= 
(Pt – P0)

106
 x Heatrate บำท/กโิลวตัต-์ชัว่โมง 

Pt = รำคำก๊ำซธรรมชำติที่ บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 
จ ำหน่ำยใหแ้ก่ผูผ้ลติไฟฟ้ำรำยเลก็ในเดอืน t (บำท/ล้ำนบี
ทยี)ู 

P0 = รำคำก๊ำซธรรมชำติที่ บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 
จ ำหน่ำยให้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็กในเดือนกุมภำพันธ์ 
2553 ซึง่ใชเ้ป็นรำคำฐำน มคี่ำเท่ำกบั 232.6116 บำท/ลำ้น
บทียี ู

Heatrate = อตัรำกำรใชค้วำมรอ้นเฉลี่ย เพื่อกำรผลติพลงังำนไฟฟ้ำ มี
ค่ำเท่ำกบั 7,950 บทียี/ูกโิลวตัต-์ชัว่โมง  
 

3) อตัรำค่ำกำรประหยดักำรใชเ้ชือ้เพลงิ (FS) 
อตัรำค่ำกำรประหยดัเชื้อเพลงิ จะเปลี่ยนแปลงตำมดชันีที่ใช้ชี้วดัควำมสำมำรถใน
กำรใช้พลงังำนปฐมภูมใินกระบวนกำรผลติพลงังำนไฟฟ้ำและพลงังำนควำมร้อน
ร่วมกนั ตำมสตูรดงันี้  

FSt = FS0 x 
𝑃𝐸𝑆𝑡

10
 บำท/กโิลวตัต-์ชัว่โมง 

โดย 
FSt   = อัตรำค่ำกำรประหยัดกำรใช้เชื้อเพลิงในเดือน t (บำท/

กโิลวตัต-์ชัว่โมง) 
FS0 = อตัรำค่ำกำรประหยดักำรใชเ้ชื้อเพลงิฐำน (บำท/กโิลวตัต์-

ชัว่โมง) 
PESt = ดชันีที่ใช้ชี้วดัควำมสำมำรถในกำรใช้พลงังำนปฐมภูมิใน

กระบวนกำรผลิตพลงังำนไฟฟ้ำและพลงังำนควำมร้อน
ร่วมกนั ทีใ่ชส้ ำหรบัเดอืน t  
ทัง้นี้ในกรณีที่ค่ำ PESt มีค่ำมำกกว่ำร้อยละ 10 ให้ถือว่ำ 
PESt เท่ำกบัรอ้ยละ 10  
และในกรณีที่ค่ำ PESt มีค่ำน้อยกว่ำร้อยละ 0 ให้ถือว่ำ 
PESt เท่ำกบัรอ้ยละ 0 

และดัชนีที่ใช้ชี้ว ัดควำมสำมำรถในกำรใช้พลังงำนปฐมภูมิในกระบวนกำรผลิต
พลังงำนไฟฟ้ำและพลังงำนควำมร้อนร่วมกัน (Primary Energy Saving:PES) มี
วธิกีำรค ำนวณดงันี้  

PES (%) = 1 - 
1

𝐻𝑒𝑎𝑡𝐸𝑓𝑓.

𝑅𝑒𝑓.𝐻𝑒𝑎𝑡𝐸𝑓𝑓.
+ 

𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦 𝐸𝑓𝑓.

𝑅𝑒𝑓.𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦 𝐸𝑓𝑓.

 X 100 

โดย 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่100 

Heat Eff. = 
 
= 

ประสทิธภิำพกำรน ำควำมรอ้นไปใชป้ระโยชน์
จำกระบบผลติ 
สดัส่วนของปรมิำณพลงังำนควำมรอ้น (ไอน ้ำ) 
ที่น ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นอกจำกกำรผลติ
ไฟฟ้ำ ต่อปรมิำณควำมรอ้นของเชือ้เพลงิทีใ่ช้
ทัง้หมด (โดยคดิจำกค่ำควำมรอ้นต ่ำ) 

Electricity Eff. = 
= 

ประสทิธภิำพกำรผลติไฟฟ้ำจำกระบบผลติ 
สดัส่วนของปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำที่ผลิตได้ 
ต่อปริมำณควำมร้อนของเชื้อ เพลิงที่ ใช้
ทัง้หมด (โดยคดิจำกค่ำควำมรอ้นต ่ำ) 

Ref. Heat Eff. = ประสทิธภิำพกำรน ำควำมรอ้นไปใชป้ระโยชน์ 
อ้ำงอิงจำกระบบที่ผลิตควำมร้อยแต่เพียง
อย่ำงเดยีว มคี่ำเท่ำกบั 85% 

Ref. Electricity Eff. = ประสทิธภิำพกำรผลติไฟฟ้ำ อ้ำงองิจำกระบบ
ทีผ่ลติพลงังำนไฟฟ้ำแต่เพยีงอย่ำงเดยีว มคี่ำ
เท่ำกบั 45.28%  

เงือ่นไขกำรช ำระเงนิ กฟผ. และ AAA จะท ำกำรจดหน่วยขำยไฟฟ้ำในแตล่ะเดอืน (ทุกวนัที ่1 ของเดอืนถดัไป) 
เพื่อน ำไปค ำนวณค่ำไฟฟ้ำและแจง้ยอดค่ำไฟฟ้ำในแต่ละเดอืน เพื่อใหบ้รษิทัจดัท ำใบแจง้
หนี้ และ กฟผ. จะช ำระค่ำไฟฟ้ำใหบ้รษิทัภำยใน 30 วนันับจำกวนัที่กำรไฟฟ้ำไดร้บัใบ
แจง้นี้นัน้ 

(2) สญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัเอกชน 

คู่สญัญำ 
1) บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั (“AAA” หรอื “ผูข้ำย”) 
2) บรษิทั ทรปิเป้ิล เอ บอรด์ จ ำกดั (“TAB” หรอื “ผูซ้ื้อ”) 

ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำง
คู่สญัญำ 

ทัง้ผูซ้ื้อและผูข้ำยอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 

วนัทีล่งนำม 19 กนัยำยน 2560 
วนัเริม่แรกทีส่ญัญำมผีล
บงัคบัใช ้

5 มนีำคม 2561 

ระยะเวลำแหง่สญัญำ  
1 ปี หำกคู่สญัญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดไม่ท ำหนังสอืแจง้ขอไม่ต่อสญัญำใหอ้กีฝ่ำยหนึ่งทรำบ 
ใหถ้อืว่ำสญัญำไดถู้กต่ออำยุเรื่อยไปทุกช่วง ช่วงละ 1 ปี 

ปรมิำณไฟฟ้ำสงูสุด/
ระดบัแรงดนั  

2,000 KW / 22,000 V 

สถำนทีส่่งมอบ บรเิวณโรงงำนของผูซ้ื้อ 

ค่ำไฟฟ้ำ 
ตำมอัตรำที่ประกำศของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ประเภทที่ 4 (กิจกำรขนำดใหญ่) ที่
ประกำศล่ำสุด ทัง้นี้ ผู้ซื้อจะช ำระเงนิให้ผู้ขำยเป็นรำยเดอืนภำยใน 30 วนันับแต่วนัถดั
จำกวนัทีผู่ซ้ื้อไดร้บัใบแจง้หนี้จำกผูข้ำย 

เงือ่นไขทีส่ ำคญั 
- ผูซ้ื้อตกลงซื้อไฟฟ้ำจนครบตำมปรมิำณกำรรบัซื้อไฟฟ้ำขัน้ต ่ำในแต่ละปีสญัญำ โดย

กำรค ำนวณปรมิำณไฟฟ้ำขัน้ต ่ำใหเ้ป็นไปตำมสญัญำ 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่101 

- หำกคู่สญัญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดไม่สำมำรถขำยหรอืซื้อไฟฟ้ำทีม่คีุณสมบตัแิละปรมิำณ
ตำมทีร่ะบุไวใ้นสญัญำจนก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยตอ่คู่สญัญำอกีฝ่ำย และคู่สญัญำฝ่ำย
ที่ได้รบัควำมเสยีหำยได้ส่งหนังสอืบอกกล่ำวให้ด ำเนินกำรแก้ไขแล้ว หำกคู่สญัญำ
ฝ่ำยทีผ่ดิสญัญำไม่สำมำรถแก้ไขไดต้ำมก ำหนดระยะเวลำ คู่สญัญำฝ่ำยทีไ่ดร้บัควำม
เสยีหำยมสีทิธเิรยีกใหคู้่สญัญำฝ่ำยทีผ่ดิสญัญำช ำระค่ำปรบัในอตัรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี 
ของมลูค่ำตำมปรมิำณไฟฟ้ำทีข่ำยไม่ตรงตำมคุณสมบตัแิละปรมิำณทีก่ ำหนด เวน้แต่
คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยจะตกลงกนัเป็นอย่ำงอื่น 

- คู่สญัญำไม่มสีทิธเิปลี่ยนแปลงปรมิำณไฟฟ้ำทีซ่ื้อขำยตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำ เวน้
แต่จะได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำกคู่สัญญำอีกฝ่ำย โดยหำกต้องกำร
เปลีย่นแปลงจะตอ้งส่งเป็นหนังสอืแจง้ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 90 วนั 

กำรเลกิสญัญำ 

- หำกคู่สญัญำฝ่ำยใดประสงค์ไม่ขอต่อสญัญำจะต้องส่งหนังสอืแจง้ใหคู้่สญัญำอีกฝ่ำย
หนึ่งทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 180 วนั ก่อนครบอำยุสญัญำ 

- หำกคู่สญัญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใด ไม่ปฏบิตัติำมสญัญำขอ้หนึ่งขอ้ใด ใหอ้กีฝ่ำยท ำหนังสอื
แจง้ใหฝ่้ำยนัน้ด ำเนินกำรแก้ไขภำยใน 60 วนั หำกไม่แก้ไขภำยในก ำหนดระยะเวลำ
ดงักล่ำว อกีฝ่ำยสำมำรถบอกเลกิสญัญำไดท้นัท ี

(3) สญัญาขายไอน ้า 

คู่สญัญำ 1) บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั (“AAA” หรอื “ผูข้ำย”) 
2) บรษิทั ทรปิเป้ิล เอ บอรด์ จ ำกดั (“TAB” หรอื “ผูซ้ื้อ”) 

ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำง
คู่สญัญำ 

ทัง้ผูซ้ื้อและผูข้ำยอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 

วนัทีล่งนำม 19 กนัยำยน 2560 
ระยะเวลำสญัญำ 1 ปี นับตัง้แต่วนัเริ่มซื้อขำย หำกคู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดไม่ท ำหนังสือแจ้งขอไม่ต่อ

สญัญำใหอ้กีฝ่ำยหนึ่งทรำบ ใหถ้อืว่ำสญัญำไดถู้กต่ออำยุเรื่อยไปทุกช่วง ช่วงละ 1 ปี 
ลกัษณะไอน ้ำ ไอน ้ำแรงดนัต ่ำ (Lp stream) ควำมดนั 18 บำรเ์กจ อุณหภูมปิระมำณ 220 องศำเซลเซยีส 
ปรมิำณซื้อขำยไอน ้ำ ผูซ้ื้อตกลงซื้อไอน ้ำแรงดนัต ่ำในปรมิำณสงูสุด ไม่เกนิ 127,800 ตนัไอน ้ำ/ปี  
รำคำและกำรช ำระรำคำ รำคำ 700 บำทต่อตนัไอน ้ำ ในปีแรก และปรบัรำคำขึน้ทุกปีในอตัรำร้อยละ 1 ต่อปี เว้น

แต่มกีำรตกลงกนัเพิม่เตมิ ทัง้นี้ ผูซ้ื้อจะช ำระเงนิใหผู้ข้ำยเป็นรำยเดอืนภำยใน 30 วนันับ
แต่วนัถดัจำกวนัทีผู่ซ้ื้อไดร้บัใบแจง้หนี้จำกผูข้ำย 

สถำนทีส่่งมอบ บรเิวณโรงงำนของผูซ้ื้อ 
เงือ่นไขทีส่ ำคญั - ผู้ซื้อตกลงซื้อไอน ้ำจนครบตำมปรมิำณกำรรบัซื้อไอน ้ำขัน้ต ่ำในแต่ละปีสญัญำ โดย

กำรค ำนวณปรมิำณไอน ้ำขัน้ต ่ำใหเ้ป็นไปตำมสญัญำ 
- หำกคู่สญัญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดไม่สำมำรถขำยหรอืซื้อไอน ้ำที่มคีุณสมบตัแิละปรมิำณ

ตำมทีร่ะบุไวใ้นสญัญำจนก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อคู่สญัญำอกีฝ่ำย และคู่สญัญำฝ่ำย
ที่ได้รบัควำมเสยีหำยได้ส่งหนังสอืบอกกล่ำวให้ด ำเนินกำรแก้ไขแล้ว หำกคู่สญัญำ
ฝ่ำยทีผ่ดิสญัญำไม่สำมำรถแก้ไขได้ตำมก ำหนดระยะเวลำ คู่สญัญำฝ่ำยทีไ่ดร้บัควำม
เสยีหำยมสีทิธเิรยีกใหคู้่สญัญำฝ่ำยทีผ่ดิสญัญำช ำระค่ำปรบัในอตัรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี 
ของมูลค่ำตำมปรมิำณไอน ้ำทีข่ำยไม่ตรงตำมคุณสมบตัแิละปรมิำณทีก่ ำหนด เวน้แต่
คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยจะตกลงกนัเป็นอย่ำงอื่น 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่102 

- คู่สญัญำไม่มสีทิธเิปลี่ยนแปลงปรมิำณไอน ้ำทีซ่ื้อขำยตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำ เวน้
แต่จะได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำกคู่สัญญำอีกฝ่ำย โดยหำกต้องกำร
เปลีย่นแปลงจะตอ้งส่งเป็นหนังสอืแจง้ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 90 วนั 

กำรเลกิสญัญำ - หำกคู่สญัญำฝ่ำยใดประสงค์ไม่ขอต่อสญัญำจะต้องส่งหนังสอืแจง้ให้คู่สญัญำอีกฝ่ำย
หนึ่งทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 180 วนั ก่อนครบอำยุสญัญำ 

- หำกคู่สญัญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใด ไม่ปฏบิตัติำมสญัญำขอ้หนึ่งขอ้ใด ใหอ้กีฝ่ำยท ำหนังสอื 
- แจง้ใหฝ่้ำยนัน้ด ำเนินกำรแก้ไขภำยใน 60 วนั หำกไม่แก้ไขภำยในก ำหนดระยะเวลำ

ดงักล่ำว อกีฝ่ำยสำมำรถบอกเลกิสญัญำไดท้นัท ี 
 

(4) สญัญาซื้อกา๊ชธรรมชาติ 

คู่สญัญำ 1) บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั (“ผูซ้ื้อ”) 
2) บรษิทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) (“ผูข้ำย” หรอื “ปตท.”) 

ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำง
คู่สญัญำ 

ไม่ม ี

วตัถุประสงคข์องสญัญำ ผูซ้ื้อตกลงจะซื้อก๊ำซธรรมชำตจิำกผูข้ำยเพื่อใชใ้นโรงไฟฟ้ำเพื่อผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ
ใหแ้ก่ กฟผ. 

วนัทีล่งนำมในสญัญำ 1 ตุลำคม 2555 
ระยะเวลำตำมสญัญำ ตัง้แต่วนัทีล่งนำมจนครบก ำหนด 25 ปีนับตัง้แต่วนัทีเ่ปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์ 
รำคำซื้อขำย ประกอบดว้ยรำคำเนื้อก๊ำซและอตัรำค่ำผ่ำนท่อ ซึง่เป็นไปตำมทีก่ ำหนดในสญัญำ 
สทิธแิละหน้ำทีท่ีส่ ำคญั
ของคู่สญัญำ 

หน้ำทีข่องผูซ้ื้อ  
- ผู้ซื้อมหีน้ำที่รบัซื้อก๊ำซจำก ปตท. ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85.0 ของปรมิำณก๊ำซสุทธทิี่

ก ำหนดให้ซื้อขำยตำมสัญญำในหนึ่งปี (Net Annual Contracted Quantity – Net 
ACQ) ซึง่ค ำนวณไดต้ำมสตูรทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ 

- ผูซ้ื้อมหีน้ำทีช่ ำระรำคำก๊ำซตำมสตูรทีร่ะบุในสญัญำ 
หน้ำทีข่องผูข้ำย 
- ผู้ขำยมีหน้ำที่ตำมสัญญำที่จะต้องจัดหำก๊ำซธรรมชำติให้ผู้ซื้อ ตำมปริมำณและ

คุณภำพก๊ำซทีร่ะบุในสญัญำ 
- กรณีผู้ขำยไม่สำมำรถส่งมอบก๊ำซธรรมชำตไิด้ตำมปรมิำณและคุณภำพทีร่ะบุไวใ้น

สญัญำ ผูข้ำยจะชดเชยค่ำเสยีหำยของปรมิำณก๊ำซทีผู่ข้ำยไม่สำมำรถส่งมอบไดค้รบ
ขำ้งตน้ ในรำคำตำมสตูรกำรค ำนวณทีต่กลงกนัในสญัญำ 

กำรต่อสญัญำและกำร
เลกิสญัญำ 

- ก่อนครบก ำหนดอำยุสญัญำ กรณีคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งประสงค์จะต่ออำยุสญัญำ 
จะต้องแจ้งให้อีกฝ่ำยทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และให้
คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงเงื่อนไขและรำยละเอยีดในสญัญำต่อไป ถ้ำตกลงกนัไม่ได้
ภำยใน 6 เดอืน นับแต่วนัทีม่กีำรบอกกล่ำวขอต่ออำยุสญัญำ กใ็หส้ญัญำนี้สิน้สุดลง
เมื่อครบก ำหนดอำยุสญัญำ 

- กำรเลกิสญัญำ 
1. เมื่อผูร้บัสมัปทำนหรอืผูผ้ลติก๊ำซธรรมชำติไม่มกี๊ำซเพยีงพอทีจ่ะส่งใหผู้ข้ำยอกี

ต่อไป 
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2. เมื่อเกดิควำมเสยีหำยต่อระบบจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำต ิท ำใหไ้ม่สำมำรถส่งหรอื
รบัก๊ำซไดต้ำมสญัญำตดิต่อกนัเกนิ 12 เดอืน  

3. เมื่อคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งผิดสัญญำ และคู่สัญญำฝ่ำยนัน้ไม่แก้ไขข้อผิด
สญัญำของตนภำยในเวลำ 60 วนั นับจำกที่ได้รบัหนังสอืแจ้งเป็นลำยลกัษณ์
อักษร คู่สัญญำฝ่ำยที่ไม่ได้ท ำผิดสัญญำสำมำรถบอกเลิกสัญญำและเรียก
ค่ำเสยีหำยอนัเกดิจำกกำรผดิสญัญำได ้

4. เมื่อผูซ้ื้อไม่ซื้อก๊ำซตดิต่อกนัเกนิ 60 วนั โดยไม่แจง้ใหผู้ข้ำยทรำบล่วงหน้ำและ
ไม่มเีหตุอนัสมควร ผูข้ำยสำมำรถบอกเลกิสญัญำไดท้นัท ี

 

(5) สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติได้รับสิทธิและประโยชน์จำกบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำก
คณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน รำยละเอยีดดงันี้  

บรษิทั บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั 
เลขทีส่ญัญำ 58-1885-0-00-1-0 
วนัทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ 2 เมษำยน 2558 
วนัทีเ่ริม่มรีำยไดจ้ำก
กำรประกอบกจิกำร 

10 กมุภำพนัธ ์2560  

วนัสิน้สุดกำรยกเวน้
ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 

9 กุมภำพนัธ ์2568  

สทิธปิระโยชน์ทีไ่ดร้บั 1. ไดร้บัยกเวลำอำกรขำเขำ้ส ำหรบัเครื่องจกัรตำมทีไ่ดร้บัอนุมตัิ 
2. ผลขำดทุนเกิดขึ้นในช่วงที่ได้รบัยกเว้นภำษีเงินได้ สำมำรถน ำไปหกัออกจำกก ำไร

สุทธทิีเ่กดิขึน้ภำยหลงัระยะเวลำทีไ่ดร้บัยกเวน้ภำษเีงนิได ้โดยมกี ำหนดเวลำไม่เกนิ 5 
ปี นับแต่วนัพน้ก ำหนดเวลำนัน้  

3. ได้รบัยกเว้นไม่ต้องน ำเงนิปันผลจำกกิจกำรที่ได้รบักำรส่งเสรมิซึ่งได้รบัยกเว้นภำษี
เงินได้นิติบุคคล ไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ผู้ได้รับกำร
ส่งเสรมิไดร้บัยกเวน้ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลนัน้ 

4. ไดร้บัยกเวน้ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส ำหรบัก ำไรสุทธทิีไ่ดจ้ำกกำรประกอบกจิกำรทีไ่ดร้บั
กำรส่งเสรมิ รวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุน ไม่รวมค่ำทีด่นิและทุนหมนุเวยีน 
นับตัง้แต่วนัทีเ่ริม่มรีำยไดจ้ำกกำรประกอบกจิกำร โดยมกี ำหนดระยะเวลำทัง้สิน้ 8 ปี 
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4.5.2.2 โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนประเภทใช้พลงังานความร้อน (Thermal Process) ในการผลิตไฟฟ้า  

(1) สญัญาขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค  

โครงกำร ALCP3 ALCP6 
เลขทีส่ญัญำ VSPP-PEA-029/2556 FiT-PEA-002/2562 
วนัทีล่งนำม 24 ตุลำคม 2556 17 พฤษภำคม 2562 
ปรมิำณไฟฟ้ำสงูสุด 
/ระดบัแรงดนั 

4.5 MW / 22,000 V 4.4 MW / 33,000 V 

จุดรบัซื้อไฟฟ้ำ อ ำเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น อ ำเภอเมอืง จงัหวดักระบี ่
วนัเริม่ตน้ซื้อขำยตำม
สญัญำ (SCOD) 

26 ธนัวำคม 2559 30 ธนัวำคม 2564 

วนัจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบ
เชงิพำณิชย ์(COD) 

29 พฤศจกิำยน 2559 28 ธนัวำคม 2563 

กำรใชแ้ละสิน้สุดสญัญำ 
ระยะเวลำ 5 ปีนับตัง้แต่ว ันที่ลงนำมในสัญญำและต่อเนื่ องครัง้ละ 5 ปีอัตโนมัติ  
และมผีลบงัคบัใชจ้นกว่ำจะมกีำรยุตสิญัญำ 

ระยะเวลำ 20 ปีนับตัง้แต่วนัจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชิงพำณิชย์ แต่ไม่เกินวนัที่ 31 ธนัวำคม 
2582  

กำรก ำหนดอตัรำค่ำ
ไฟฟ้ำในกำรซือ้ขำย
ไฟฟ้ำ  

- กรณีเป็นผูใ้ช้ไฟฟ้ำอตัรำค่ำไฟฟ้ำปกต ิอตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำที่ขำยจะเท่ำกบัอตัรำค่ำ
ไฟฟ้ำขำยส่งเฉลี่ยทุกระดบัแรงดนั ที่กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยขำยให้กำร
ไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยรวมกบัค่ำไฟฟ้ำตำมสตูรกำรปรบัอตัรำค่ำไฟฟ้ำโดยอตัโนมตัขิำยส่ง
เฉลีย่ (Ft ขำยส่งเฉลีย่) 

- กรณีเป็นผู้ใช้ไฟฟ้ำอัตรำค่ำไฟฟ้ำตำมช่วงเวลำของกำรใช้งำน (Time of Use: TOU) 
อตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำที่ขำยจะเท่ำกบัอตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำขำยส่ง ณ ระดบัแรงดนั 
11-33 กโิลโวลต์ ที่กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทยขำยให้ กฟภ. รวมกบัค่ำไฟฟ้ำ
ตำมสตูรกำรปรบัอตัรำค่ำไฟฟ้ำโดยอตัโนมตัขิำยส่งเฉลีย่ (Ft ขำยส่งเฉลีย่) 

- โดยที่ปรมิำณไฟฟ้ำที่น ำมำค ำนวณจะถูกหกัออกรอ้ยละ 2 ของปรมิำณพลงังำนไฟฟ้ำ
ส่วนทีข่ำยเกนิกว่ำที ่กฟภ. ขำยให ้ALCP เพื่อเป็นค่ำด ำเนินโครงกำรรบัซื้อไฟฟ้ำ 

- เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในระเบียบ
คณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำน ว่ำด้วยกำรรบัซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลติ
ไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก โครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีนในแบบ 
Feed-in Tariff (ไม่รวมโครงกำรพลังงำนแงอำทิตย์) พ.ศ.  2560 และ
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน เรื่อง กำรจัดหำไฟฟ้ำ
โครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกขยะชุมชน ในรปูแบบ Feed-in Tariff (FiT) 

- กรณีผูผ้ลติไฟฟ้ำมกีำรซื้อไฟฟ้ำจำก กฟภ. จะค ำนวณดว้ยอตัรำค่ำไฟฟ้ำ
ตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำผูใ้ชไ้ฟฟ้ำตำมระดบัแรงดนัทีเ่ชื่อมต่อ 

ส่วนเพิม่รำคำรบัซือ้
ไฟฟ้ำ (Adder) 

3.5 บำทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง เป็นระยะเวลำ 7 ปี นับจำกวนัเริม่ตน้ซื้อขำยไฟฟ้ำ (COD)   

เงื่อนไขกำรช ำระเงนิ กฟภ. และ ALCP จะท ำกำรจดหน่วยขำยไฟฟ้ำในแต่ละเดอืน (ทุกวนัที ่1 ของเดอืนถดัไป) เพื่อน ำไปค ำนวณค่ำไฟฟ้ำและแจ้งยอดค่ำไฟฟ้ำในแต่ละเดอืนเพื่อให้ ALCP จดัท ำใบแจ้งหนี้ และ 
กฟภ. จะช ำระค่ำไฟฟ้ำให ้ALCP ภำยใน 30 วนันับจำกวนัที ่กฟภ. ไดร้บัใบแจง้นี้นัน้ 
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(2) สญัญาจ้างก าจดัขยะ 

- สญัญำจ้ำงก ำจดัขยะ ระหว่ำง ALCP และเทศบำลนครขอนแก่น ตำมโครงกำรบรหิำรจดักำรและ
ก ำจดัขยะมลูฝอยดว้ยวธิกีำรแปรรปูขยะมลูฝอยเป็นพลงังำนไฟฟ้ำ 

คู่สญัญำ 
 

1) บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั (“ALCP” หรอื “ผูร้บัจำ้ง”)  
2) เทศบำลนครขอนแก่น (“ผูว้่ำจำ้ง”) 

วนัทีล่งนำม 18 สงิหำคม 2554  
อตัรำค่ำจำ้งและมลูค่ำ
สญัญำ 

อัตรำค่ำจ้ำงเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำ โดยมีมูลค่ำตลอดระยะเวลำตำม
สญัญำรวมประมำณ 340 ลำ้นบำท 

ระยะเวลำจำ้ง 
 

ขยะเก่ำ ภำยในระยะเวลำ 7 ปี นับจำกวนัที ่29 กนัยำยน 2559 หรอืภำยในเดอืนกนัยำยน 
ปี 2566 
ขยะใหม่ ภำยในวนัที ่30 กนัยำยน 2577 

เงือ่นไขทีส่ ำคญั ผู้รบัจ้ำงจะด ำเนินกำรก ำจดัขยะเก่ำที่ตกคำ้งทัง้หมด ให้หมดภำยใน 7 ปีนับแต่วนัที่ 29 
กนัยำยน 2559 กรณีที่ผู้รบัจ้ำงไม่สำมำรถท ำงำนใหแ้ล้วเสร็จตำมเวลำ ผู้รบัจ้ำงจะต้อง
ช ำระค่ำปรบัใหแ้ก่ผูว้่ำจำ้ง เป็นจ ำนวนเงนิวนัละ 363,857 บำท และจะตอ้งช ำระค่ำใชจ้่ำย
ในกำรควบคุมงำน เป็นจ ำนวนเงนิวนัละ 1,000 บำท นับจำกวนัทีก่ ำหนดแล้วเสรจ็ หรอื
วนัทีผู่ว้่ำจำ้งไดข้ยำยให ้จนถงึวนัทีท่ ำงำนแลว้เสรจ็จรงิ 

กำรบอกเลกิสญัญำ ผูว้่ำจำ้งมสีทิธทิีจ่ะบอกเลกิสญัญำนี้ได ้หำกผูร้บัจำ้งไม่สำมำรถท ำงำนใหแ้ล้วเสรจ็ไดต้ำม
ก ำหนดเวลำ หรอืท ำผดิสญัญำขอ้ใดขอ้หนึ่งในสำระส ำคญั หรอืตกเป็นผูล้้มละลำย หรอื
เพกิเฉยไม่ปฏบิตัติำมค ำสัง่ของผูท้ีไ่ดร้บัมอบอ ำนำจจำกผูว้่ำจำ้ง  

กำรช ำระเงนิ ผู้ว่ำจ้ำงจะช ำระเงินค่ำจ้ำงให้แก่ผู้ร ับจ้ำงเป็นรำยเดือน ตำมเนื้องำนที่ท ำเสร็จจริง  
ภำยใน 15 วนันับจำกวนัทีไ่ดต้รวจรบังำนถูกตอ้งตำมสญัญำจำ้ง 
ทัง้นี้ กำรช ำระเงินงวดสุดท้ำยจะจ่ำยให้เมื่องำนทัง้หมดตำมสัญญำ ได้แล้วเสร็จทุก
ประกำร รวมทัง้กำรท ำสถำนทีใ่หส้ะอำดเรยีบรอ้ยตำมทีก่ ำหนดในสญัญำ 

- สญัญำจำ้งก ำจดัขยะ ระหว่ำง ALCP และเทศบำลต ำบลโนนท่อน 

คู่สญัญำ 
 

1) บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั (“ALCP”)  
2) เทศบำลต ำบลโนนท่อน (“เทศบำล”) 

วนัทีล่งนำม 3 มนีำคม 2560 
อตัรำค่ำจำ้ง ไม่คดิค่ำจำ้ง 
ระยะเวลำจำ้ง 25 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 เมษำยน 2560 ถงึวนัที ่31 มนีำคม 2585 
เงือ่นไขทีส่ ำคญั - เทศบำลจะจดัส่งขยะมลูฝอยทัง้หมดทีเ่กบ็รวบรวมไดใ้นพืน้ทีร่บัผดิชอบของเทศบำล

มำให้ ALCP ด ำเนินกำรก ำจดัตำมสญัญำต่อเนื่องทุกวนั (ยกเว้นวนัเสำร์ และวนั
อำทติย)์ วนัละไม่น้อยกว่ำ 5 ตนั  

- คู่สญัญำตกลงว่ำสทิธปิระโยชน์และผลพลอยไดต้่ำงๆ ทีไ่ดห้รอืเกดิจำกหรอืเป็นผล
มำจำกขัน้ตอนกระบวนกำรก ำจัดขยะมูลฝอยตำมสัญญำนี้ ให้ตกเป็นสิทธิของ 
ALCP แต่เพยีงผูเ้ดยีว โดยเทศบำลตกลงไม่เรยีกรอ้งใดๆ ทัง้สิน้ 

กำรบอกเลกิสญัญำ - เมื่อคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งผดิสญัญำ และไม่ด ำเนินกำรแก้ไขหรอืปฏบิตัใิหถู้กตอ้ง
ตำมสญัญำภำยในก ำหนดเวลำทีต่กลงกนั 
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- ALCP มสีทิธบิอกเลกิสญัญำก่อนครบก ำหนดระยะเวลำของสญัญำได ้โดยต้องแจง้
เป็นหนังสอืใหเ้ทศบำลทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 เดอืน เมื่อไดด้ ำเนินกำรดงักล่ำว
แลว้ใหถ้อืว่ำเป็นกำรบอกเลกิสญัญำโดยชอบ และเทศบำลจะเรยีกรอ้งใดๆ มไิด ้

- สญัญำจำ้งก ำจดัขยะ ระหว่ำง ALCP กบัองคก์ำรบรหิำรส่วนทอ้งถิน่อื่นๆ 

คู่สญัญำ 
 

1) บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั (“ALCP”)  
2) องคก์ำรบรหิำรส่วนทอ้งถิน่อื่นๆ ในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงโรงไฟฟ้ำ รวมจ ำนวน 23 สญัญำ 

วนัทีล่งนำม ตำมทีร่ะบุในสญัญำ 
อตัรำค่ำจำ้ง คดิตำมปรมิำณขยะต่อตนั ตำมแต่ทีจ่ะตกลงกนั และระบุในสญัญำ  
ระยะเวลำจำ้ง ตำมทีร่ะบุในสญัญำ โดยมสีญัญำทีอ่ำยุยำวสุด 1 ปี  
เงือ่นไขทีส่ ำคญั - เทศบำลจะจดัส่งขยะมลูฝอยทัง้หมดทีเ่กบ็รวบรวมไดใ้นพืน้ทีร่บัผดิชอบของเทศบำล

มำให้ ALCP ด ำเนินกำรก ำจดัตำมสญัญำต่อเนื่องทุกวนั (ยกเว้นวนัเสำร์ และวนั
อำทติย)์  

- คู่สญัญำตกลงว่ำสทิธปิระโยชน์และผลพลอยไดต้่ำงๆ ทีไ่ดห้รอืเกดิจำกหรอืเป็นผล
มำจำกขัน้ตอนกระบวนกำรก ำจัดขยะมูลฝอยตำมสัญญำนี้ ให้ตกเป็นสิทธิของ 
ALCP แต่เพยีงผูเ้ดยีว โดยเทศบำลตกลงไม่เรยีกรอ้งใดๆ ทัง้สิน้ 

กำรบอกเลกิสญัญำ - เมื่อคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งผดิสญัญำ และไม่ด ำเนินกำรแก้ไขหรอืปฏบิตัใิหถู้กตอ้ง
ตำมสญัญำภำยในก ำหนดเวลำทีต่กลงกนั 

- ALCP มสีทิธบิอกเลกิสญัญำก่อนครบก ำหนดระยะเวลำของสญัญำได ้โดยต้องแจง้
เป็นหนังสอืใหเ้ทศบำลทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 เดอืน เมื่อไดด้ ำเนินกำรดงักล่ำว
แลว้ใหถ้อืว่ำเป็นกำรบอกเลกิสญัญำโดยชอบ และเทศบำลจะเรยีกรอ้งใดๆ มไิด้ 

(3) สญัญาตามโครงการบริหารจดัการและก าจดัขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรปูขยะมูลฝอยเป็น
พลงังานไฟฟ้าของเทศบาลนครขอนแก่น  

ขอบเขตงำนของโครงกำรบรหิำรจดักำรและก ำจดัขยะมูลฝอยด้วยวธิกีำรแปรรูปขยะมูลฝอยเป็น
พลงังำนไฟฟ้ำ เทศบำลนครขอนแก่น ไดม้กีำรก ำหนดรำยละเอยีดโครงกำรไว ้ดงันี้ 

1) ก ำหนดพืน้ทีด่ ำเนินกำรเป็นทีด่นิของเทศบำลนครขอนแก่น จ ำนวน 24-1-60.25 ไร่ ตัง้อยู่ที่
สถำนีก ำจัดขยะมูลฝอยของเทศบำลนครขอนแก่น โดย ALCP ในฐำนะผู้ยื่นประมูลใน
ขณะนัน้ จะตอ้งเป็นผูล้งทุนด ำเนินกำรก่อสรำ้งระบบก ำจดัขยะมูลฝอยและเสยีค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด  

2) อำคำรสิ่งปลูกสร้ำง เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยู่ก่อนเริ่มสัญญำ จะเป็นกรรมสิทธิข์อง
เทศบำลนครขอนแก่น 

3) อำคำรสิง่ปลูกสรำ้ง เครื่องจกัรและอุปกรณ์ทีจ่ดัท ำขึน้ระหว่ำงสญัญำ จะตกเป็นกรรมสทิธิข์อง
เทศบำลนครขอนแก่นเมื่อสญัญำสิ้นสุดลง โดย ALCP จะต้องบ ำรุงรกัษำและซ่อมแซมให้
สำมำรถใชง้ำนไดด้ใีนวนัส่งมอบหลงัสิน้สุดสญัญำ  

จำกขอบเขตงำนขำ้งต้น ท ำให้ ALCP มสีญัญำส ำคญัที่จดัท ำขึ้นกบัเทศบำลนครขอนแก่นภำยใต้
โครงกำรน้ี จ ำนวนทัง้สิน้ 3 สญัญำ ไดแ้ก่  

1) สญัญำก่อสรำ้งอำคำร ยกกรรมสทิธิใ์หเ้ทศบำลนครขอนแก่น 
2) สญัญำเช่ำทีด่นิ (พืน้ทีด่ ำเนินกำร) 
3) สญัญำเช่ำอำคำรและสิง่ก่อสรำ้ง 
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โดยรำยละเอยีดส ำคญัของแต่ละสญัญำ มดีงันี้  
1) สญัญำก่อสรำ้งอำคำร ยกกรรมสทิธิใ์หเ้ทศบำลนครขอนแก่น 

คู่สญัญำ 
 

1) บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั (ALCP” หรอื “ผูใ้หส้ญัญำ”)  
2) เทศบำลนครขอนแก่น (“เทศบำล” หรอื “ผูร้บัสญัญำ”) 

วนัทีล่งนำม 18 สงิหำคม 2554 
ระยะเวลำสญัญำ 20 ปี นับตัง้แต่วนัลงนำมตำมสญัญำ 
ค่ำตอบแทนตำมสญัญำ 1) ค่ำตอบแทนกำรใชท้ีด่นิในช่วงก่อสรำ้งอำคำรเป็นไปตำมทีก่ ำหนดในสญัญำ 

2) ผลตอบแทนผลประโยชน์อื่น อตัรำปีละ 1,000,000 บำท และเพิม่ขึน้ 10% ทุกๆ 3 ปี 
โดยงวดช ำระแรกภำยในเดอืนสงิหำคม 2556 และงวดต่อไปภำยในเดอืนสงิหำคม
ของทุกปี 

เงือ่นไขทีส่ ำคญั - เทศบำลยนิยอมให ้ALCP ใชท้ีด่นิของเทศบำล พืน้ที ่24-1-60.25 ไร่ ในกำรก่อสรำ้ง
อำคำรตำมแบบแปลนและแผนผงัทีก่ ำหนดไว ้โดยใชทุ้นทรพัย์ของ ALCP แต่ฝ่ำย
เดยีว และให้ ALCP มสีทิธกิำรเช่ำทีด่นิและอำคำรรวมกนัเป็นเวลำ 20 ปี นับแต่วนั
ลงนำมในสญัญำ 

- ALCP ก่อสรำ้งอำคำรพรอ้มตดิตัง้ระบบสำธำรณูปโภคใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในระยะเวลำ
ทีก่ ำหนด 

- เมื่อก่อสรำ้งอำคำรและตดิตัง้เครื่องจกัรตำมสญัญำแลว้เสรจ็ ใหอ้ำคำรและเครื่องจกัร
ดงักล่ำวตกเป็นกรรมสทิธิข์องเทศบำลเมื่อครบก ำหนดระยะเวลำ 20 ปี นับแต่วนัที่
ท ำสญัญำ 

กำรบอกเลกิสญัญำ - หำกผูใ้หส้ญัญำผดิสญัญำขอ้หนึ่งขอ้ใดในสำระส ำคญั เทศบำลมสีทิธบิอกเลกิสญัญำ
ไดท้นัท ีและมสีทิธเิรยีกค่ำเสยีหำยอื่นๆ (ถำ้ม)ี 

2) สญัญำเช่ำทีด่นิ (พืน้ทีด่ ำเนินกำร) และสญัญำเช่ำอำคำรและสิง่ก่อสรำ้ง รวม 2 ฉบบั 

คู่สญัญำ 
 

1) บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั (“ALCP” หรอื “ผูเ้ช่ำ”)  
2) เทศบำลนครขอนแก่น (“เทศบำล” หรอื “ผูใ้หเ้ช่ำ”) 

วนัทีท่ ำสญัญำ 18 สงิหำคม 2554 
ระยะเวลำสญัญำ 20 ปี นับตัง้แต่วนัทีล่งนำมตำมสญัญำ 
สนิทรพัยท์ีเ่ช่ำ 1) ทีด่นิ เนื้อที ่24-1-60.25 ไร ่

2) ลำนตำกตะกอน ขนำด 3,520 ตำรำงเมตร 
3) โรงบ่มขยะ ขนำด 1,080 ตำรำงเมตร 
4) ลำนท ำปุ๋ ย ขนำด 1,024 ตำรำงเมตร 
รวมทีด่นิทีใ่ชป้ระโยชน์ต่อเนื่องกบัอำคำรนัน้ 

อตัรำค่ำเช่ำ อตัรำค่ำเช่ำเป็นไปตำมทีร่ะบุในสญัญำ 

เงือ่นไขทีส่ ำคญั - อำคำรและสิง่ปลูกสรำ้ง รวมทัง้อุปกรณ์และเครื่องจกัรทีจ่ดัท ำขึน้ระหว่ำงสญัญำ เมื่อ
สิ้นสุดสญัญำต้องเป็นกรรมสิทธิข์องเทศบำล และจะต้องบ ำรุงรกัษำซ่อมแซมให้
สำมำรถใชง้ำนไดด้ ีในวนัส่งมอบหลงัสิน้สุดสญัญำ และหำกมกีำรก่อสรำ้งอำคำรผู้
เช่ำจะตอ้งเป็นผูล้งทุนก่อสรำ้งและยกกรรมสทิธิใ์หก้บัเทศบำล 
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- ในระหว่ำงอำยุสญัญำเช่ำ ถ้ำผูใ้หเ้ช่ำมคีวำมจ ำเป็นจะต้องใชท้ีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งที่
เช่ำเพื่อประโยชน์ของรัฐหรือของทำงรำชกำร ผู้เช่ำยินยอมให้ผู้ให้เช่ำบอกเลิก
สญัญำได ้โดยบอกกล่ำวเป็นหนังสอืใหผู้เ้ช่ำทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 60 วนั  

- หำกผู้เช่ำผดิสญัญำขอ้หนึ่งข้อใดในสำระส ำคญั ผู้ให้เช่ำมสีิทธิบอกเลิกสญัญำได้
ทนัทแีละสำมำรถเขำ้ครอบครองทรพัย์สนิทีเ่ช่ำทัง้หมดไดท้นัทนีับตัง้แต่ผูใ้หเ้ช่ำใช้
สทิธบิอกเลกิสญัญำเช่ำ 

- เมื่อสญัญำเช่ำสิน้สุด ผูเ้ช่ำจะต้องปรบัทีด่นิและอำคำร โรงเรอืนทีเ่ช่ำใหอ้ยู่ในสภำพ
เรยีบรอ้ย และตอ้งส่งมอบใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำภำยใน 60 วนันับแต่สญัญำสิน้สุดลง  

- ในกรณีทีผู่ใ้หเ้ช่ำไม่ต้องกำรอำคำรและสิง่ปลูกสรำ้งทีผู่้เช่ำสร้ำงลงบนทีด่นิที่เช่ำ ผู้
เช่ำตอ้งรือ้ถอนอำคำรและสิง่ปลูกสรำ้งดงักล่ำวและขนยำ้ยใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในเวลำที่
ก ำหนด 

(4) สญัญาตามโครงการบริหารจดัการและก าจดัขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรปูขยะมูลฝอยเป็น
พลงังานไฟฟ้าของเทศบาลกระบี่ 

 ALCP มสีญัญำส ำคญัทีจ่ดัท ำขึน้กบัเทศบำลกระบีภ่ำยใตโ้ครงกำรน้ี จ ำนวนทัง้สิน้ 2 สญัญำ ไดแ้ก่    

1)    สญัญำก่อสรำ้งและบรหิำรจดักำรระบบก ำจดัขยะมลูฝอยชุมชน 
2) สญัญำเช่ำทีด่นิ (พืน้ทีด่ ำเนินกำร) 

 โดยรำยละเอยีดส ำคญัของแต่ละสญัญำ มดีงันี้  

1)   สญัญำก่อสรำ้งและบรหิำรจดักำรระบบก ำจดัขยะมลูฝอยชุมชน  

คู่สญัญำ 
 

1) บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั (ALCP” หรอื “ผูใ้หส้ญัญำ”)  
2) เทศบำลเมอืงกระบี ่(“เทศบำล” หรอื “ผูร้บัสญัญำ”) 

วนัทีล่งนำม 22 กุมภำพนัธ ์2562 
ระยะเวลำสญัญำ 25 ปี นับตัง้แต่วนัลงนำมตำมสญัญำ 
ค่ำตอบแทนตำมสญัญำ 1) ผลตอบแทนผลประโยชน์อื่น อตัรำปีละ 7,000,000 บำท และผูร้บัสญัญำมสีทิธเิพิม่ 

10% ทุกๆ 3 ปี โดยงวดช ำระแรกภำยในปีที่เริ่มกำรก ำจดัขยะ หรือ ภำยในเดอืน
มิถุนำยน 2565 (แล้วแต่เหตุกำรณ์ใดจะเกิดก่อน) และงวดต่อไปภำยในเดือน
มถิุนำยนของทุกปี 

เงือ่นไขทีส่ ำคญั - ALCP ก่อสร้ำงโรงงำนก ำจดัขยะมูลฝอยชุมชนพร้อมติดตัง้ระบบสำธำรณูปโภคที่
จ ำเป็นใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 

- ใหโ้รงงำนก ำจดัขยะมลูฝอยชุมชนตกเป็นกรรมสทิธิข์องเทศบำลเมื่อสญัญำสิน้สุดลง 
ทัง้นี้ ALCP จะตอ้งส่งมอบโรงงำนก ำจดัขยะทีส่ำมำรถใชง้ำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
และยงัคงตอ้งรบัผดิชอบในควำมช ำรุดบกพร่องใดๆเป็นระยะเวลำ 1 ปีนับแต่วนัทีส่่ง
มอบโรงงำนใหแ้ก่เทศบำล 

- กรณีที่ผู้ให้สญัญำไม่สำมำรถก่อสร้ำงโรงงำนก ำจดัขยะให้แล้วเสร็จภำยในเวลำที่
ก ำหนด และผู้รบัสญัญำยงัไม่ได้บอกเลิกสญัญำ ผู้ให้สญัญำจะต้องช ำระค่ำปรบั
รำยวนัเท่ำกบัตน้ทุนกำรก ำจดัขยะของผูร้บัสญัญำ 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
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กำรบอกเลกิสญัญำ - หำกผู้ให้สญัญำผิดสญัญำข้อหนึ่งขอ้ใดในสำระส ำคญัและเพิกเฉยไม่แก้ไขตำมที่
ได้รับแจ้งจำกเทศบำล เทศบำลมีสิทธิบอกเลิกสัญญำได้ทันที และมีสิทธิเรียก
ค่ำเสยีหำยอื่นๆ (ถำ้ม)ี 

- หำกผู้ให้สญัญำถูกศำลมีค ำสัง่พิทกัษ์ทรพัย์เด็ดขำด หรือมีค ำพิพำกษำให้เป็นผู้
ล้มละลำย หรอืเขำ้สู่กระบวนกำรฟ้ืนฟูกิจกำรอนัท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำม
สญัญำต่อไปไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

 
2) สญัญำเช่ำทีด่นิ (พืน้ทีด่ ำเนินกำร) 

คู่สญัญำ 
 

1) บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั (“ALCP” หรอื “ผูเ้ช่ำ”)  
2) เทศบำลเมอืงกระบี ่(“เทศบำล” หรอื “ผูใ้หเ้ช่ำ”) 

วนัทีท่ ำสญัญำ 1 กรกฎำคม 2562 
ระยะเวลำสญัญำ 25 ปี นับตัง้แต่วนัทีล่งนำมตำมสญัญำ 
สนิทรพัยท์ีเ่ช่ำ ทีด่นิ เนื้อที ่13-0-75 ไร ่
อตัรำค่ำเช่ำ อตัรำค่ำเช่ำเป็นไปตำมทีร่ะบุในสญัญำ 

เงือ่นไขทีส่ ำคญั - อำคำรและสิง่ปลูกสรำ้ง รวมทัง้อุปกรณ์และเครื่องจกัรทีจ่ดัท ำขึน้ระหว่ำงสญัญำ เมื่อ
สิน้สุดสญัญำตอ้งเป็นกรรมสทิธิข์องเทศบำล โดยผูใ้หเ้ช่ำไมต่อ้งเสยีค่ำตอบแทนใดๆ 

- ในกรณีทีผู่ใ้หเ้ช่ำไม่ต้องกำรอำคำรและสิง่ปลูกสรำ้งทีผู่้เช่ำสร้ำงลงบนทีด่นิที่เช่ำ ผู้
เช่ำตอ้งรือ้ถอนอำคำรและสิง่ปลูกสรำ้งดงักล่ำวและขนยำ้ยใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในเวลำที่
ก ำหนด 

- หำกผู้เช่ำผดิสญัญำขอ้หนึ่งข้อใดในสำระส ำคญั ผู้ให้เช่ำมสีิทธิบอกเลิกสญัญำได้
ทนัทแีละสำมำรถเรยีกค่ำเสยีหำยอื่นๆไดอ้กี (ถำ้ม)ี 

- เมื่อสญัญำเช่ำสิน้สุด ผูเ้ช่ำจะต้องปรบัทีด่นิและอำคำร โรงเรอืนทีเ่ช่ำใหอ้ยู่ในสภำพ
เรยีบรอ้ย และตอ้งส่งมอบใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำภำยใน 15 วนันับแต่สญัญำสิน้สุดลง  

 

(5) สญัญาซื้อขายน ้าดิบ 

คู่สญัญำ 
 

1) บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั (“ALCP” หรอื “ผูซ้ื้อ”)  
2) บรษิทั น ้ำพองสมำย จ ำกดั (“ผูข้ำย”) 

ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำง
คู่สญัญำ 

ทัง้ผูซ้ื้อและผูข้ำยอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 

วนัทีท่ ำสญัญำ 4 พฤศจกิำยน 2559 
ระยะเวลำสญัญำ 10 ปี นับจำกวนัทีเ่ริม่ขำยไฟฟ้ำเชงิพำณิชย์ (COD) โดยก่อนครบก ำหนดสญัญำไม่น้อย

กว่ำ 30 วนั หำกคู่สญัญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดไม่ท ำหนังสอืแจง้ขอยกเลกิสญัญำใหอ้กีฝ่ำยหนึ่ง
ทรำบ ใหถ้อืคู่สญัญำตกลงใหส้ญัญำมผีลใชบ้งัคบัต่อไปอกีครัง้ละ 1 ปี 
 

ปรมิำณซื้อขำยน ้ำตบิ ผูข้ำยตกลงขำยน ้ำดบิใหผู้ซ้ื้อในปรมิำณไม่น้อยกว่ำ 42 ลูกบำศก์เมตรต่อชัว่โมง และไม่
น้อยกว่ำ 30,240 ลูกบำศกเ์มตรต่อเดอืน  
(หำกผูซ้ื้อตอ้งกำรเปลีย่นแปลงปรมิำณ ใหแ้จง้ผูข้ำยล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนั) 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่110 

อตัรำค่ำน ้ำ 10 บำท/ลูกบำศกเ์มตร โดยคดิเป็นรำยเดอืนต่อรำยมำตรวดัน ้ำ  
(ผูข้ำยสำมำรถปรบัเพิม่หรอืเปลี่ยนแปลงอตัรำค่ำน ้ำได ้ โดยค ำนวณตำมอตัรำต้นทุนค่ำ
น ้ำที่เปลี่ยนแปลง โดยซึ่งผู้ขำยจะชี้แจงเหตุผลและแจ้งให้ผู้ซื้อทรำบล่วงหน้ำเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 30 วนั และสำมำรถปรบัรำคำไดปี้ละ 1 ครัง้ และปรบัเพิม่ไม่เกนิ
รอ้ยละ 3 ของรำคำน ้ำดบิต่อลูกบำศกเ์มตร) 

กำรช ำระเงนิ ช ำระเป็นรำยเดอืนภำยใน 30 วนันับจำกวนัทีผู่ซ้ื้อไดร้บัใบแจง้หนี้จำกผูข้ำย 
เงือ่นไขทีส่ ำคญั - ในกรณีที่มเีหตุจ ำเป็น ผู้ขำยสำมำรถหยุดหรอืลดกำรส่งน ้ำเป็นกำรชัว่ครำวได ้โดย

จะต้องแจง้ผู้ซื้อล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 วนัท ำกำร แต่จะต้องไม่หยุดหรอืลดกำรส่งน ้ำ
เป็นระยะเวลำตดิต่อกนัเกนิ 7 วนั และรวมกนัจะตอ้งไม่เกนิ 25 วนัในแต่ละปี 

- กรณีผู้ขำยผดินัดไม่ส่งน ้ำดบิตำมจ ำนวนทีร่ะบุในสญัญำ ผู้ขำยจะต้องจดัหำน ้ำจำก
แหล่งอื่นที่มีคุณภำพใกล้เคียงมำทดแทน หำกผู้ขำยไม่สำมำรถจดัหำได้ ผู้ซื้อจะ
ด ำเนินกำรจดัซื้อโดยผูข้ำยตอ้งรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด 

กำรเลกิสญัญำ - ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสญัญำก่อนครบก ำหนดได้ โดยจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ำย
ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั และจะต้องไดร้บัควำมยนิยมิเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
จำกคู่สญัญำอกีฝ่ำยก่อน กำรบอกเลกิสญัญำจงึจะมผีล 

 

(6) สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
โครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะชุมชนไดร้บัสทิธแิละประโยชน์จำกบตัรส่งเสรมิกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำร

ส่งเสรมิกำรลงทุน รำยละเอยีดดงันี้  
บรษิทั บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั 
เลขทีส่ญัญำ 59-0076-0-13-2-0 63-0246-1-00-2-0 
วนัทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ 29 กรกฎำคม 2557 7 มกรำคม 2563 
วนัทีเ่ริม่มรีำยไดจ้ำก
กำรประกอบกจิกำร 

29 พฤศจกิำยน 2559  28 ธนัวำคม 2563 

วนัสิน้สุดกำรยกเวน้
ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 

28 พฤศจกิำยน 2567  27 ธนัวำคม 2571 

สทิธปิระโยชน์ทีไ่ดร้บั1 1. ไดร้บัยกเวลำอำกรขำเขำ้ส ำหรบัเครื่องจกัรตำมทีไ่ดร้บัอนุมตัิ 
2. ไดร้บัยกเวน้ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส ำหรบัก ำไรสุทธทิีไ่ดจ้ำกกำรประกอบกจิกำรทีไ่ดร้บั

กำรส่งเสริม โดยมีก ำหนดระยะเวลำทัง้สิ้น 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำร
ประกอบกจิกำรนัน้ 

3. ผลขำดทุนเกิดขึ้นในช่วงที่ได้รบัยกเว้นภำษีเงนิได้ สำมำรถน ำไปหกัออกจำกก ำไร
สุทธทิีเ่กดิขึน้ภำยหลงัระยะเวลำทีไ่ดร้บัยกเวน้ภำษเีงนิได ้โดยมกี ำหนดเวลำไม่เกนิ 5 
ปี นับแต่วนัพน้ก ำหนดเวลำนัน้  

4. ได้รบัยกเว้นไม่ต้องน ำเงนิปันผลจำกกิจกำรทีไ่ด้รบักำรส่งเสรมิซึ่งได้รบัยกเวน้ภำษี
เงินได้นิติบุคคล ไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ผู้ได้รบักำร
ส่งเสรมิไดร้บัยกเวน้ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลนัน้ 

5. ไดร้บัลดหย่อนภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส ำหรบัก ำไรสุทธทิีไ่ดจ้ำกกำรลงทุนในอตัรำรอ้ยละ 
50 ของอตัรำปกต ิมกี ำหนดระยะเวลำ 5 ปี นับจำกวนัทีพ่น้ก ำหนดเวลำไดร้บัยกเวน้
ภำษ ี(8 ปี) 
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6. ไดร้บัอนุญำตใหห้กัค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำประปำ 2 เท่ำของค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวเป็น
ระยะเวลำ 10 ปี นับจำกวนัทีเ่ริม่มรีำยไดจ้ำกกำรประกอบกจิกำร 

7. ไดร้บัอนุญำตใหห้กัเงนิลงทุนในกำรตดิตัง้หรอืก่อสรำ้งสิง่อ ำนวยควำมสะดวกร้อยละ 
25 ของเงนิลงทุน นอกเหนือไปจำกกำรหกัค่ำเสื่อมรำคำตำมปกต ิ

หมำยเหตุ 1 สทิธปิระโยชน์ทีไ่ดร้บัขอ้4.ถงึขอ้6. มเีฉพำะในสญัญำเลขที ่59-0076-0-13-2-0 

4.5.2.3 สญัญาส าคญัส าหรบัโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตัง้บนหลงัคา 

(1) สญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัเอกชน  

ผูข้ำย บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั (“ACE SOLAR”) 
ระยะเวลำกำรซื้อขำย
ไฟฟ้ำ  

25 ปี นับจำกวนัเริม่ตน้ซื้อขำยไฟฟ้ำ 

ปรมิำณรบัซื้อไฟฟ้ำ 

- ผูซ้ื้อตกลงรบัซื้อพลงังำนไฟฟ้ำทัง้หมดทีผ่ลติไดจ้ำกโรงไฟฟ้ำตำมสญัญำ 
- แม้ว่ำผู้ซื้อจะไม่สำมำรถรบัซื้อพลงังำนไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำที่ผลติได้ในเดอืนนัน้ๆ ได้

ทัง้หมด ผูซ้ื้อจะต้องช ำระค่ำไฟฟ้ำส ำหรบัรอบเดอืนดงักล่ำวเตม็จ ำนวนตำมทีต่กลงกนั
ในสญัญำ 

ค่ำไฟฟ้ำ อตัรำตำมทีต่กลงกนัในสญัญำอำ้งองิกบัอตัรำทีผู่ซ้ื้อจะตอ้งช ำระใหแ้ก่ กฟภ. 

เงือ่นไขทีส่ ำคญั 

- ผู้ขำยต้องด ำเนินกำรออกแบบและก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ ณ สถำนที่ก่อสร้ำงจนแล้วเสร็จ
ภำยใน ระยะเวลำทีก่ ำหนดในสญัญำ ดว้ยค่ำใชจ้่ำยของผูข้ำยเอง 

- ผูข้ำยเป็นเจำ้ของกรรมสทิธิใ์นโรงไฟฟ้ำตลอดจนทรพัยส์นิต่ำงๆ ทีน่ ำมำตดิตัง้ 
- ผูซ้ื้อตกลงยนิยอมใหผู้ข้ำยมสีทิธใิชพ้ืน้ทีบ่นสถำนทีก่่อสรำ้งตำมสญัญำฉบบันี้ โดยไม่คดิ

ค่ำใชจ้่ำยใดๆ ตลอดอำยุสญัญำ 
- คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงท ำประกนัภยัควำมเสี่ยงภยัทุกประเภท โดยมรีะยะเวลำกำร

ประกนัภยัตลอดอำยุสญัญำ 

เหตุแห่งกำรบอกเลกิ
สญัญำ 

- เมื่อผูข้ำยจงใจหรอืประมำทเลนิเล่อท ำใหผู้ซ้ื้อไดร้บัควำมเสยีหำยรำ้ยแรง  
- เมื่อผูซ้ื้อไม่ช ำระค่ำไฟฟ้ำตำมทีก่ ำหนดในสญัญำฉบบันี้  
- เมื่อฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งเขำ้สู่กระบวนกำรลม้ละลำย  
- เมื่อคู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงเลกิสญัญำกนั 

 

(2) สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
โครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคำไดร้บัสทิธแิละประโยชน์จำกบตัรส่งเสรมิ

กำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน รำยละเอยีดดงันี้ 

บรษิทั บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั 
เลขทีส่ญัญำ 61-0856-1-00-1-0 61-1012-1-00-1-0 62-0089-1-00-1-0 62-1068-1-00-1-0 
วนัทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ 2 กรกฎำคม 2561 23 กรกฎำคม 2561 7 มกรำคม 2562 12 กนัยำยน 2562 
วนัทีเ่ริม่มรีำยไดจ้ำก
กำรประกอบกจิกำร 

20 พฤศจกิำยน 2561 22 กุมภำพนัธ ์2562 28 กนัยำยน 2562 1 พฤษภำคม 2563 

วนัสิน้สุดกำรยกเวน้
ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 

16 พฤศจกิำยน 2569 21 กุมภำพนัธ ์2570 27 กนัยำยน 2570 30 เมษำยน 2571 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่112 

สทิธปิระโยชน์ทีไ่ดร้บั 1. ไดร้บัยกเวลำอำกรขำเขำ้ส ำหรบัเครื่องจกัรตำมทีไ่ดร้บัอนุมตัิ 
2. ผลขำดทุนเกิดขึ้นในช่วงที่ได้รบัยกเว้นภำษีเงนิได้ สำมำรถน ำไปหกัออกจำกก ำไร

สุทธทิีเ่กดิขึน้ภำยหลงัระยะเวลำทีไ่ดร้บัยกเวน้ภำษเีงนิได ้โดยมกี ำหนดเวลำไม่เกนิ 5 
ปี นับแต่วนัพน้ก ำหนดเวลำนัน้  

3. ได้รบัยกเว้นไม่ต้องน ำเงนิปันผลจำกกิจกำรทีไ่ด้รบักำรส่งเสรมิซึ่งได้รบัยกเวน้ภำษี
เงินได้นิติบุคคล ไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ผู้ได้รบักำร
ส่งเสรมิไดร้บัยกเวน้ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลนัน้ 

4. ไดร้บัยกเวน้ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส ำหรบัก ำไรสุทธทิีไ่ดจ้ำกกำรประกอบกจิกำรทีไ่ด้รบั
กำรส่งเสรมิ รวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุน ไม่รวมค่ำทีด่นิและทุนหมุนเวยีน 
นับตัง้แต่วนัทีเ่ริม่มรีำยไดจ้ำกกำรประกอบกจิกำร โดยมกี ำหนดระยะเวลำทัง้สิน้ 8 ปี 

 

4.5.3 สญัญาส าคญัส าหรบัโครงการในอนาคต 

4.5.3.1 สญัญาส าคญัส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนใน
แบบ SPP Hybrid Firm พ.ศ. 2560 (“SPP Hybrid”) 

โครงกำร SPP Hybrid มจี ำนวน 4 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรโรงไฟฟ้ำ SPP คลองขลุง (“BPP3”) โครงกำร
โรงไฟฟ้ำ SPP นำบอน 2 (“BPP2”) โครงกำรโรงไฟฟ้ำ SPP นำบอน 1 (“ACE SOLAR 1”) และ โครงกำรโรงไฟฟ้ำ 
SPP ระนอง (“ACE SOLAR 2”) โดยแต่ละโครงกำรมกีำรท ำสญัญำส ำคญั รำยละเอยีดดงันี้  

(1) สญัญาเช่าท่ีดิน  

- โครงการโรงไฟฟ้า SPP คลองขลุง (“BPP3”)  

คู่สญัญา 
 

1) บริษัท ไบโอ เพำเวอร์ แพลนท์ จ ำกัด 
(“BPP” หรอื “ผูเ้ช่ำ”) 

2) บรษิทั ชยัโย สไมล ์จ ำกดั (“ผูใ้หเ้ช่ำ”) 

1)  บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั (“BPP” 
หรอื “ผูเ้ช่ำ”)  
2)  นำยธรีวุฒ ิทรงเมตตำ (“ผูใ้หเ้ช่ำ”) 

ความสัมพันธ์
ระหว่าคู่สญัญา 

ทัง้ผูเ้ช่ำและผูใ้หเ้ช่ำอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 

วนัท่ีท าสญัญา 9 พฤษภำคม 2562 9 พฤษภำคม 2562 
ร า ยล ะ เ อี ยด
ท่ีดิน 

ทีด่นิรวม 3 โฉนด คดิเป็นเนื้อทีร่วมทัง้สิน้ 
40-3-4.1 ไร ่

ทีด่นิรวม 1 โฉนด คดิเป็นเนื้อทีร่วมทัง้สิน้ 14-0-
57 ไร ่

สถานท่ีตัง้ จงัหวดัก ำแพงเพชร จงัหวดัก ำแพงเพชร 
อัต ร า ค่ า เ ช่ า 
(บาท)  

ไร่ละ 216,361 บำท รวมเป็นเงนิ 8,818,874 
บำท  ช ำ ร ะครั ้ง เ ดียว  ภำย ในวันที่  30 
พฤศจกิำยน 2562 

ไร่ละ 216,361 บำท รวมเป็นเงิน 3,059,885 
บำท ช ำระครัง้เดยีว ภำยในวนัที ่30 พฤศจกิำยน 
2562 

อายุสญัญา  23 ปี ตัง้แต่วนัที ่9 พฤษภำคม 2562 ถงึวนัที ่8 พฤษภำคม 2585 
 

เง่ือนไขส าคญั - ผู้ให้เช่ำให้สิทธิแก่ผู้เช่ำในกำรเลือกระหว่ำงกำรส่งมอบที่ดินคืนตำมสภำพ ณ วนัสิ้นสุด
สัญญำเช่ำ โดยผู้เช่ำจะท ำกำรโอนกรรมสิทธิอ์ำคำร สิ่งปลูกสร้ำง และเครื่องจักรของ
โครงกำร ซึ่งตัง้อยู่บนที่ดนิเช่ำให้แก่ผู้เช่ำโดยไม่คดิค่ำใช้จ่ำยและค่ำตอบแทนใดๆ ทัง้สิ้น 
หรอื กำรส่งมอบทีด่นิทีเ่ช่ำคนืตำมสภำพ ณ เริม่สญัญำเช่ำ โดยผูเ้ช่ำจะต้องท ำกำรรื้อถอน



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่113 

อำคำร สิง่ปลูกสรำ้ง และเครื่องจกัรของโครงกำร ซึ่งตัง้อยู่บนทีด่นิเช่ำออกจำกพื้นทีเ่ช่ำให้
แลว้เสรจ็ภำยใน 60 วนั นับแต่วนัสิน้สุดกำรเช่ำ 

- ผูใ้หเ้ช่ำใหส้ทิธแิก่ผูเ้ช่ำ ในกำรซื้อหรอืเช่ำทีด่นิแปลงนี้ก่อนบุคคลอื่น 
การบอกเ ลิก
สญัญา 

- ผูใ้หเ้ช่ำจะไม่บอกเลกิสญัญำฉบบันี้ เวน้แต่ผูเ้ช่ำจะตกลงยนิยอมเป็นหนังสอื 
- ในกรณีทีคู่่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งผดิขอ้สญัญำ คู่สญัญำอกีฝ่ำยหนึ่งจะบอกเลกิสญัญำทนัที

ไม่ได ้เวน้แต่เมื่อไดบ้อกกล่ำวใหฝ่้ำยทีแ่กไ้ขขอ้ผดิพลำดภำยในเวลำ 90 วนัแลว้ หำกฝ่ำยที่
ผดิสญัญำไม่ปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตำมสญัญำหรอืปฏบิตัไิม่แลว้เสรจ็ภำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำว 
คู่สญัญำฝ่ำยทีม่ไิดเ้ป็นฝ่ำยผดิสญัญำจงึมสีทิธบิอกเลกิสญัญำได้ 
 

2)         สญัญาซื้อขายไฟฟ้าเอกชน โครงการ Solar farm (ACE Solar 6, 7)  

(1) สญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัเอกชน  

คู่สญัญำ 
บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั (“ACE SOLAR”) (“ผูซ้ื้อ”) 
บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี ไฟเบอร ์จ ำกดั  (“AAF”) (“ผูข้ำย”) 
ผูซ้ื้อและผูข้ำยอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั 

ระยะเวลำกำรซื้อขำยไฟฟ้ำ  25 ปี นับจำกวนัเริม่ตน้ซื้อขำยไฟฟ้ำ 
โครงกำร ACE Solar 6 ACE Solar 7 
ก ำลงัผลติตดิตัง้  0.24 เมกะวตัต ์ 1.52 เมกะวตัต ์
ก ำหนดวนัเริม่ตน้ซื้อขำย
ไฟฟ้ำ 

ภำยใน ไตรมำส 1 ปี 2564  

กำรซื้อขำยไฟฟ้ำ 

- ผูซ้ื้อตกลงรบัซื้อพลงังำนไฟฟ้ำทีผ่ลติไดจ้ำกโรงไฟฟ้ำตำมสญัญำ 
- ผูข้ำยมหีน้ำทีด่ ำเนินกำรใหโ้รงไฟฟ้ำสำมำรถผลติไฟฟ้ำแก่ผูซ้ื้อไดต้ำมปรมิำณ

ทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำ ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถผลติไฟฟ้ำไดต้ำมปรมิำณทีก่ ำหนด
ไวใ้นสญัญำและท ำใหผู้ซ้ื้อไดร้บัควำมเสยีหำย ผูซ้ื้อมสีทิธเิรยีกรอ้งค่ำเสยีหำย
ได ้โดยมสีทิธยิดึหน่วงเงนิค่ำไฟฟ้ำไวเ้พื่อหกักลบลบหนี้กบัควำมเสยีหำยที่ผู้
ซื้อไดร้บัได ้

ค่ำไฟฟ้ำ 
อตัรำส่วนลดรอ้ยละ 15 อำ้งองิจำก
อตัรำทีผู่ซ้ื้อจะตอ้งช ำระใหแ้ก่ กฟภ. 

อตัรำส่วนลดรอ้ยละ 10 อำ้งองิจำก
อตัรำทีผู่ซ้ื้อจะตอ้งช ำระใหแ้ก่ กฟภ. 

เงือ่นไขทีส่ ำคญั 

- ผูข้ำยตอ้งด ำเนินกำรออกแบบและก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำ ณ สถำนทีก่่อสรำ้งจนแลว้
เสรจ็ภำยใน ระยะเวลำทีก่ ำหนดในสญัญำ ดว้ยค่ำใชจ้่ำยของผูข้ำยเอง 

- ผูข้ำยเป็นเจำ้ของกรรมสทิธิใ์นโรงไฟฟ้ำตลอดจนทรพัยส์นิต่ำงๆ ทีน่ ำมำตดิตัง้ 
- ผูซ้ื้อตกลงยนิยอมใหผู้ข้ำยมสีทิธใิชพ้ืน้ทีบ่นสถำนทีก่่อสรำ้งตำมสญัญำฉบบันี้ 

โดยไม่คดิค่ำใชจ้่ำยใดๆ ตลอดอำยุสญัญำ 
- คู่สัญญำทัง้สองฝ่ำยตกลงท ำประกันภัยควำมเสี่ยงภัยทุกประเภท โดยมี

ระยะเวลำกำรประกนัภยัตลอดอำยุสญัญำ 

เหตุแห่งกำรบอกเลกิสญัญำ 

- เมื่อผูซ้ื้อไม่ช ำระค่ำไฟฟ้ำตำมทีก่ ำหนดภำยใน 45 วนั นับแต่วนัทีค่รบก ำหนด
ช ำระ 

- เมื่อผูข้ำยจงใจหรอืประมำทเลนิเล่อท ำใหผู้ซ้ื้อไดร้บัควำมเสยีหำยรำ้ยแรง  
- เมื่อผูซ้ื้อไม่ช ำระค่ำไฟฟ้ำตำมทีก่ ำหนดในสญัญำฉบบันี้  



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่114 

- เมื่อฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งเขำ้สู่กระบวนกำรลม้ละลำย  
- เมื่อคู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงเลกิสญัญำกนั 

 

4.5.3.2 สญัญาส าคญัส าหรบัโครงการท่ีอยู่ระหวา่งการขอคืนสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 

(1) สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน ส าหรบั โครงการ ALCP5 (บ้านบึง 2) 

โครงการ ALCP5 
เลขทีส่ญัญำ 1033(1)/2558 
วนัทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ 8 กรกฎำคม 2557 
วนัทีเ่ริม่มรีำยไดจ้ำก
กำรประกอบกจิกำร 

ยงัไม่เริม่มรีำยได ้

สทิธปิระโยชน์ทีไ่ดร้บั 1. ไดร้บัยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรบัเครื่องจกัรตำมทีไ่ดร้บัอนุมตัิ 
2. ไดร้บัยกเวน้ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส ำหรบัก ำไรสุทธทิีไ่ดจ้ำกกำรประกอบกจิกำรทีไ่ด้รบั

กำรส่งเสรมิ นับตัง้แต่วนัทีเ่ริม่มรีำยไดจ้ำกกำรประกอบกจิกำร ไม่รวมค่ำทีด่นิและทุน
หมุนเวยีน โดยมกี ำหนดระยะเวลำทัง้สิน้ 8 ปี  

3. ผลขำดทุนเกดิขึน้ในช่วงทีไ่ดร้บัยกเวน้ภำษีเงนิได ้สำมำรถน ำผลขำดทุนประจ ำปีไป
หกัออกจำกก ำไรสุทธทิี่เกิดขึ้นภำยหลงัระยะเวลำที่ได้รบัยกเว้นภำษีเงินได้ โดยมี
ก ำหนดเวลำไม่เกนิ 5 ปี นับแต่วนัพน้ก ำหนดเวลำนัน้  

4. ได้รบัยกเว้นไม่ต้องน ำเงนิปันผลจำกกิจกำรทีไ่ด้รบักำรส่งเสรมิซึ่งไดร้บัยกเวน้ภำษี
เงินได้นิติบุคคล ไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ผู้ได้รับกำร
ส่งเสรมิไดร้บัยกเวน้ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลนัน้ 

5. ไดร้บัลดหย่อนภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส ำหรบัก ำไรสุทธทิีไ่ดจ้ำกกำรลงทุนในอตัรำรอ้ยละ 
50 ของอตัรำปกต ิมกี ำหนดระยะเวลำ 5 ปี นับจำกวนัทีพ่น้ก ำหนดเวลำไดร้บัยกเวน้
ภำษ ี(8 ปี) 

6. ไดร้บัอนุญำตใหห้กัค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำประปำ 2 เท่ำของค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวเป็น
ระยะเวลำ 10 ปี นับจำกวนัทีเ่ริม่มรีำยไดจ้ำกกำรประกอบกจิกำร 

7. ไดร้บัอนุญำตใหห้กัเงนิลงทุนในกำรตดิตัง้หรอืก่อสรำ้งสิง่อ ำนวยควำมสะดวกร้อยละ 
25 ของเงนิลงทุน นอกเหนือไปจำกกำรหกัค่ำเสื่อมรำคำตำมปกต ิ

สถำนะปัจจบุนั อยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำอนุมตักิำรขยำยระยะเวลำน ำเขำ้เครื่องจกัร 
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(2) สญัญาจะซือ้จะขายท่ีดินส าหรบัโครงการ ACP6 (บางเลน) ACP7 (ขาณุวรลกัษบุรี) และ AFT1 (เสนางคนิคม) 
 โครงการ ACP6 โครงการ ACP7 โครงการ AFT1 

คู่สญัญำ 
 

1) บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี 
เพำเวอร ์จ ำกดั  
(“ACP” หรอื “ผูจ้ะซือ้”) 

2) กลุ่มทรงเมตตำและ 
เจำ้ของกรรมสทิธิร์่วม 
ไดแ้ก่ นำยธชัพล วฒันำ
ไพศำล นำงสำวนำรรีตัน์ 
ประโรมวงศ ์นำงสำวภศั
ยมณช ์เลศิด ำรงคช์ยั และ
นำงสำวนรศิรำ รอดบุญ (“ผู้
จะขำย”) 

1) บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี 
เพำเวอร ์จ ำกดั  
(“ACP” หรอื “ผูจ้ะซือ้”) 

2) กลุ่มทรงเมตตำ และ
เจำ้ของกรรมสทิธิร์่วม 
ไดแ้ก่ นำงสำวไพลนิ ยง
ศลิปชยั (“ผูจ้ะขำย”) 

 

1) บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ฟำรม์ ทร ีจ ำกดั (“AFT” หรอื “ผูจ้ะซื้อ”) 
2) นำยวริะชยั ทรงเมตตำ (“ผูจ้ะขำย”) 

ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงคู่สญัญำ ทัง้ผูจ้ะซื้อและผูจ้ะขำยอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญข่องบรษิทัฯ 
วนัทีท่ ำสญัญำ 30 ตุลำคม 2552 20 ธนัวำคม 2553 5 ตุลำคม 2554 18 ธนัวำคม 2555 31 สงิหำคม 2556 
รำยละเอยีดทีด่นิ ทีด่นิ น.ส.3 ก. 1 แปลง 

เนื้อทีร่วมทัง้สิน้ 24-2-20 ไร ่
ทีด่นิรวม 1 โฉนด  

เนื้อทีร่วมทัง้สิน้ 38-1-80 ไร ่
ทีด่นิรวม 1 โฉนด  

เนื้อทีร่วมทัง้สิน้ 6-0-85 ไร ่
ทีด่นิรวม 6 โฉนด  

เนื้อทีร่วมทัง้สิน้ 61-3-4 ไร ่
โดยตกลงซื้อขำยเฉพำะส่วน

จ ำนวน 26-3-61 ไร่ 

รวม 2 โฉนด  
เนื้อทีร่วมทัง้สิน้ 42-3-0 ไร ่
โดยตกลงซื้อขำยเฉพำะส่วน

จ ำนวน 7-0-65 ไร่ 
สถำนทีต่ ัง้ จงัหวดันครปฐม จงัหวดัก ำแพงเพชร จงัหวดัอ ำนำจเจรญิ 
รำคำซื้อขำย ตำมรำคำประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ1 
กำรช ำระเงนิ ช ำระค่ำทีด่นิทัง้หมดภำยในวนัทีท่ ำกำรจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิ 
เงื่อนไขทีส่ ำคญั - ผูจ้ะขำยจะตอ้งด ำเนินกำรจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่ผูจ้ะซื้อ ภำยใน 6 เดอืน นับแต่วนัถดัจำกวนัทีผู่จ้ะซื้อไดร้บักำรคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค 

หรอืตำมค ำสัง่ของผูจ้ะซื้อ 
- หำกกระบวนกำรพจิำรณำคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำถึงที่สุดจนได้ขอ้ยุตวิ่ำไม่คนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำใหแ้ก่ผู้จะซื้อ หรอืผู้จะซื้อไม่ประสงค์ จะใช้ที่ดินตำมสญัญำเป็นที่ตัง้

โครงกำรอกีต่อไป ผูจ้ะขำยตกลงยนิยอมใหผู้จ้ะซื้อบอกเลกิสญัญำได ้และผูจ้ะขำยตกลงทีจ่ะไม่เรยีกรอ้งค่ำเสยีหำย ค่ำใชจ้่ำย และเงนิใดๆ จำกผูจ้ะซื้อทัง้สิน้   
หมำยเหตุ: รำยละเอยีดสญัญำจะซื้อจะขำยทีด่นิขำ้งตน้ เช่น รำคำซื้อขำย กำรช ำระเงนิ และ เงื่อนไขทีส่ ำคญั เป็นไปตำมสญัญำจะซื้อจะขำยทีด่นิรวมทัง้บนัทกึขอ้ตกลงต่อทำ้ยสญัญำจะซื้อจะขำยทุกฉบบั 

1 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที่ 4/2561 (หลงักำรแปรสภำพ) เมื่อวนัที่ 17 กนัยำยน พ.ศ. 2561 มมีตอินุมตันิโยบำยกำรจดัหำที่ดนิ (ฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ) โดยก ำหนดก ำหนดขอ้ปฏบิตัเิรื่องกำรจดัซื้อที่ดนิจำก
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัโดยใชส้ตูรกำรค ำนวณรำคำที่ดนิ ซึง่ประกอบดว้ยตน้ทุนทำงตรงในกำรไดม้ำซึ่งทีด่นิ และอตัรำค่ำนำยหน้ำที่เรยีกเก็บทัว่ไปในทอ้งตลำด โดยรำคำทีด่นิดงักล่ำวจะตอ้งไม่สงูกว่ำมูลค่ำที่ดนิที่ประเมนิ
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ได้โดยผูป้ระเมนิอสิระที่ได้รบัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. นอกจำกนี้กลุ่มบรษิทัฯ อำจจะแต่งตัง้หรอืมอบหมำยใหบุ้คคลที่เกี่ยวโย งกนัเป็นนำยหน้ำในกำรรวบรวมที่ดนิ หรอื เช่ำที่ดนิจำกบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั 
อย่ำงไรกต็ำม อตัรำค่ำนำยหน้ำ หรอื อตัรำค่ำเช่ำจะตอ้งไม่สงูเกนิกว่ำอตัรำค่ำนำยหน้ำในทอ้งตลำด หรอื อตัรำค่ำเช่ำทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ตอ้งจ่ำยให้บุคคลภำยนอก หำกเป็นทีด่นิทีม่ลีกัษณะ จ ำนวน เงื่อนไข และ เงื่อนเวลำ
ทีใ่กลเ้คยีงกนั ต่อมำ ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรหิำร ครัง้ที ่6/2561 (หลงักำรแปรสภำพ) เมื่อวนัที ่19 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2561 มมีตใิหบ้รษิทัย่อยขำ้งตน้ ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรจดัหำที่ดนิดงักล่ำว โดยเมื่อ
ทรำบผลกำรขอคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ และได้ท ำกำรประเมนิรำคำที่ดนิแล้ว ก็ใหเ้จรจำแก้ไขสญัญำใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยฉบบันี้ หรอืหำกจะท ำ กำรโอนกรรมสทิธิก์็ใหป้ฏบิตัติำมนโยบำยฉบบันี้อย่ำงเคร่งครดั ทัง้นี้ 
บรษิทัย่อยอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรแกไ้ขสญัญำตำมมตดิงักล่ำว 
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4.6 นโยบายการลงทุนและนโยบายการบริหารงาน 

4.6.1 นโยบายการลงทุนของกลุ่มบริษทัฯ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้น (Holding Company) โดยมีนโยบำยมุ่งเน้นกำรลงทุนในธุรกิจหลกั 
(Core Business) คอืธุรกจิกำรผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ จำกพลงังำนหมุนเวยีน และ/หรอืพลงังำนสะอำด เช่น 
เชื้อเพลงิชวีมวล ก๊ำซธรรมชำติ ก๊ำซชวีภำพ ขยะมูลฝอยชุมชน และพลงังำนแสงอำทติย์ เป็นต้น ทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ โดยใชเ้ทคโนโลยแีละกระบวนกำรผลติทีท่นัสมยั มปีระสทิธภิำพและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม และด ำเนิน
ธุรกจิดว้ยควำมรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัมนีโยบำยลงทุนในธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องหรอืธุรกจิที่
สำมำรถเสรมิประโยชน์ซึง่กนัและกนักบัธุรกจิหลกั (Synergy) ดว้ย 

ทัง้นี้ เพื่อใหก้ำรลงทุนของบรษิทัฯ บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม (รวมเรยีก “กลุ่มบรษิทัฯ”) ซึง่อำจเป็นกำรลงทุน
เองทัง้หมดหรอืเป็นกำรร่วมลงทุนกบัผู้ลงทุนอื่นเป็นไปตำมเป้ำหมำยและนโยบำยทีบ่รษิัทฯ ก ำหนดไว้ โดยได้ผ่ำน
ขัน้ตอนกำรวิเครำะห์และพจิำรณำตดัสินใจลงทุนอย่ำงละเอียด รอบคอบและระมดัระวงั เพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรลงทุน
ดงักล่ำวจะสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิม่และประโยชน์สูงสุดใหก้บับรษิทัฯ ผู้ถือหุ้นของบรษิทัฯ และผู้มส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่ำย 
บรษิทัฯ จงึไดก้ ำหนดหลกัเกณฑก์ำรพจิำรณำโครงกำรและ/หรอืกจิกำรทีก่ลุ่มบรษิทัเขำ้ลงทุน ดงันี้  

1) กลุ่มบรษิทัฯ จะลงทุนโดยค ำนึงถงึควำมจ ำเป็นและประโยชน์ของกลุ่มบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้เป็นส ำคญั  
2) กลุ่มบรษิัทฯ จะลงทุนในโครงกำรทีม่ศีกัยภำพ สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้ำหมำยและแผนกำร

ขยำยธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ 
3) กลุ่มบรษิทัฯ  จะลงทุนในโครงกำรทีผ่่ำนกำรศกึษำควำมเป็นไปไดข้องโครงกำร (Feasibility Study) แลว้ 

โดยมกีำรวเิครำะห์ปัจจยัต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น สภำวะเศรษฐกจิ สงัคม กำรเมอืง กฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้ง 
สภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขนั ต้นทุนทำงกำรเงนิ ต้นทุนค่ำก่อสร้ำง ต้นทุนค่ำที่ดนิ ต้นทุนและ
ควำมเพียงพอของวัตถุดิบ (เชื้อเพลิง) เป็นต้น เพื่อประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรลงทุนและ
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนทีค่ำดว่ำจะไดร้บั นอกจำกนี้ จะตอ้งมกีำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหว (Sensitivity 
Analysis) ของปัจจยัต่ำงๆ ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อควำมเป็นไปไดข้องโครงกำรเพื่อเตรยีมหำทำงป้องกนั
ควำมเสีย่งไวล่้วงหน้ำ  

4) กลุ่มบรษิทัฯ จะลงทุนในโครงกำรทีค่ำดว่ำจะสำมำรถสรำ้งผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (Project IRR) ได้
ในระดบัทีเ่หมำะสม โดยจะตอ้งไม่น้อยกว่ำตน้ทนุทำงกำรเงนิเฉลีย่ของโครงกำรนัน้ๆ (Project Weighted 
Avarage Cost of Capital) ซึง่ไดค้ ำนึงถงึระดบัควำมเสีย่งของโครงกำรแลว้ 

5) กลุ่มบริษัทฯ จะลงทุนในโครงกำรที่มีควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ เช่น เงินลงทุน เทคโนโลยี วัตถุดิบ 
(เชือ้เพลงิ) ทีด่นิ และใบอนุญำตต่ำงๆ เป็นตน้ 

6) กลุ่มบริษัทฯ จะลงทุนในโครงกำรที่มีคู่สัญญำที่ส ำคัญ เช่น ผู้ร ับซื้อไฟฟ้ำ ผู้ร ับซื้อไอน ้ำ ที่มีควำม
น่ำเชื่อถอืและมจีรยิธรรมในกำรประกอบธุรกจิ  

7) กลุ่มบรษิทัฯ จะลงทุนในโครงกำรทีใ่ชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั น่ำเชื่อถอื มปีระสทิธภิำพในกำรผลติสูง และ
เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  

8) กลุ่มบรษิทัฯ จะลงทุนในโครงกำรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ สงัคม และอยู่ร่วมกบัชุมชนไดอ้ย่ำงยัง่ยนื 
9) ในกรณีทีก่ลุ่มบรษิทัฯ จะลงทุนในโครงกำรทีเ่ป็นกำรร่วมลงทุนกบัผูล้งทุนอื่น นอกเหนือจำกตวัโครงกำร

ทีจ่ะต้องผ่ำนหลกัเกณฑก์ำรพจิำรณำขำ้งต้นแล้ว ผูล้งทุนอื่นทีร่่วมลงทุนในโครงกำรดงักล่ำวในสัดส่วนที่
มนีัยส ำคญัจะตอ้งมนีโยบำยกำรด ำเนินธุรกจิทีส่อดคลอ้งกบักลุ่มบรษิทัฯ ดว้ย 
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4.6.2  นโยบายการบริหารงานและก ากบัดแูลในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  

นโยบำยกำรลงทุนและบรหิำรงำนของบรษิทัฯ ในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม โดยกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำกำรส่งตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติและ
ประสบกำรณ์ทีเ่หมำะสมกบัธรุกจิทีบ่รษิทัฯ เขำ้ลงทุนเขำ้เป็นกรรมกำรในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทัดงักล่ำว 
โดยตวัแทนดงักล่ำวอำจเป็นประธำนกรรมกำร ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร กรรมกำร ผูบ้รหิำรระดบัสูง หรอืบุคคลใดๆ 
ของบริษัทฯ ที่ปรำศจำกผลประโยชน์ขดัแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่ำนัน้ ทัง้นี้ เพื่อให้บรษิัทฯ 
สำมำรถควบคุมดูแลกจิกำรและกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมไดเ้สมอืนเป็นหน่วยงำนหนึ่งของบรษิทัฯ 
บรษิทัฯ จงึก ำหนดใหต้วัแทนของบรษิทัฯ จะต้องบรหิำรจดักำรธุรกจิของงบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมเพื่อใหเ้ป็นไปตำม
ผลประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของบรษิทัฯ และดูแลใหป้ฏบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัย่อยและ/
หรอืบรษิัทร่วมนัน้ๆ นอกจำนี้ กำรส่งตวัแทนเพื่อเป็นกรรมกำรในบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมดงักล่ำวให้เป็นไปตำม
สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทัฯ  

ทัง้นี้ บรษิัทฯ จะติดตำมผลประกอบกำรและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมอย่ำงใก ล้ชิด 
รวมถงึก ำกบัใหม้กีำรจดัเกบ็ขอ้มลูและบนัทกึบญัชขีองบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมใหบ้รษิทัฯ ตรวจสอบ 
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  5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัที3่1 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มคีดคีวำมและขอ้พพิำททำงกฎหมำยทีอ่ำจมผีลกระทบทำงดำ้นลบ
ต่อสนิทรพัยข์องกลุ่มบรษิทั จ ำนวน 2 คด ีโดยมรีำยละเอยีดดงันี้  

คดีท่ี 1 บริษทั แอด๊วานซ์ ไบโอ เอเชีย จ ากดั (“ABA”) – โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเถิน (ABA1) 

เมื่อวนัที ่23 ธนัวำคม 2556 กลุ่มบุคคลในเขตต ำบลแม่ถอด อ ำเภอเถนิ จงัหวดัล ำปำง (“ผูฟ้้องคด”ี) ยื่นฟ้อง 
ABA ในฐำนะผู้ถูกฟ้องคดทีี่ 6  ต่อศำลปกครองเชยีงใหม่ ขอให้ศำลเพกิถอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนผลติ
ไฟฟ้ำ (ร.ง.4) ของ ABA1 โดยมไิดฟ้้องเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยเป็นจ ำนวนเงนิแต่อย่ำงใด และในช่วงกำรพจิำรณำคดขีอง
ศำล ผู้ฟ้องคดไีด้ยื่นค ำขอคุ้มครองชัว่ครำวขอใหศ้ำลมคี ำสัง่ให ้ABA ระงบักำรประกอบกิจกำรและกำรก่อสร้ำงตำม
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนผลติไฟฟ้ำ (ร.ง.4) ก่อนพพิำกษำ ซึ่งศำลท ำกำรไต่สวนและพจิำรณำค ำชี้แจงของ 
ABA แล้วเห็นว่ำ ยงัไม่มเีหตุผลเพยีงพอที่จะมคี ำสัง่ใหร้ะงบักำรประกอบกิจกำรและกำรก่อสร้ำง จงึมคี ำสัง่ยกค ำขอ
ดงักล่ำว 

ต่อมำเมื่อวนัที่ 30 มีนำคม 2559 ศำลปกครองเชียงใหม่มีค ำพิพำกษำควำมสรุปว่ำ กำรออกใบอนุญำต
ประกอบกจิกำรโรงงำนผลติไฟฟ้ำ (ร.ง.4) ใหแ้ก่ ABA ชอบดว้ยกฎหมำยแลว้ จงึพพิำกษำยกฟ้อง 

อย่ำงไรก็ตำม เมื่อวนัที่ 29 เมษำยน 2559 ผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นอุทธรณ์คดัค้ำนค ำพพิำกษำของศำลปกครอง
เชยีงใหม่ต่อศำลปกครองสูงสุด ซึ่งวนัที ่20 มกรำคม 2560 ABA ไดย้ื่นค ำแก้อุทธรณ์แล้ว โดยมขีอ้มูลสรุปควำมไดว้่ำ
กำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนผลติไฟฟ้ำ (ร.ง.4) ให้แก่ ABA ชอบด้วยกฎหมำยแล้ว ขอให้ศำลปกครอง
สงูสุดพพิำกษำยนืตำมค ำพพิำกษำของศำลปกครองเชยีงใหม่และยกอุทธรณ์ของผูฟ้้องคด ี 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 คดอียู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำของศำลปกครองสงูสุด 

คดีท่ี 2 บริษทั แอด๊วานซ์ อะโกร เอเชีย จ ากดั (“AAA”) – โครงการโรงไฟฟ้ากา๊ซธรรมชาติ (AAA1) 

เมื่อวนัที ่14 ธนัวำคม 2558 กลุ่มบุคคลในต ำบลเกำะขนุน อ ำเภอพนมสำรคำม จงัหวดัฉะเชงิเทรำ (“ผูฟ้้อง
คดี”) ยื่นฟ้อง AAA ในฐำนะผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ต่อศำลปกครองระยอง ขอให้ศำลเพกิถอนใบอนุญำตประกอบกิจกำร
โรงงำนผลิตไฟฟ้ำ (ร.ง.4) และขอให้เพิกถอนใบรับแจ้งก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร หรือรื้อถอนอำคำรหรือ
เคลื่อนยำ้ยอำคำรหรอืเปลี่ยนกำรใชอ้ำคำร ตำมมำตรำ 39 ทว ิแห่งพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 (ใบรบั
แจง้ก่อสรำ้งอำคำร (39 ทว)ิ) ของ AAA1 โดยมไิดฟ้้องเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยเป็นจ ำนวนเงนิแต่อย่ำงใด นอกจำกนี้ ผูฟ้้อง
คดยีงัได้ยื่นขอใหศ้ำลมคี ำสัง่ทุเลำกำรบงัคบัตำมใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนผลติไฟฟ้ำ (ร.ง.4) และใบรบัแจง้
ก่อสรำ้งอำคำร (39 ทว)ิ รวมทัง้ระงบักำรก่อสรำ้งและกำรด ำเนินกำรใด ๆ ตำมใบอนุญำตดงักล่ำวของ AAA1  

เมื่อวนัที ่31 มนีำคม 2559 ศำลไดท้ ำกำรไต่สวนและพจิำรณำค ำชีแ้จงของ AAA แลว้เหน็ว่ำกรณียงัไม่ปรำกฏ
ในชัน้นี้ว่ำกำรออกใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนผลติไฟฟ้ำ (ร.ง.4) และใบรบัแจง้ก่อสรำ้งอำคำร (39 ทว)ิ ไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมำย จงึมคี ำสัง่ยกค ำขอทุเลำกำรบงัคบัตำมค ำสัง่และกำรบรรเทำทุกขช์ัว่ครำว 

 เมื่อวนัที ่8 เมษำยน 2563 ศำลปกครองระยองมคี ำพพิำกษำยกฟ้อง และเมื่อวนัที ่7 พฤษภำคม 2563 ผูฟ้้อง
คดยีื่นอุทธรณ์ต่อศำลปกครองสงูสุด 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 คดอียู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำของศำลปกครองสงูสุด  

กลุ่มบรษิทัฯ เชื่อว่ำ ABA และ AAA มโีอกำสชนะคดมีำกกว่ำทีจ่ะแพค้ดี กลุ่มบรษิทัฯ จงึมไิดม้กีำรตัง้ส ำรอง
ใด ๆ เกีย่วกบัคดคีวำมดงักล่ำวไว ้อย่ำงไรกด็ ีผูบ้รหิำรระดบัสงูของกลุ่มบรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญักบัคดคีวำมดงักล่ำว 
อกีทัง้ผลจำกกำรฟ้องรอ้ง หรอื ขอ้กล่ำวหำใด ๆ ทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคต กำรด ำเนินคด ีหรอื กำรด ำเนินกำรใด ๆ ทีเ่ป็น
ผลเสยีต่อกลุ่มบรษิัทฯ อำจจะส่งผลในทำงลบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อกำรด ำเนินงำน ฐำนะทำงกำรเงนิ และรำคำตลำดหุน้
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ของบรษิทัฯ  นอกจำกทีไ่ดม้กีำรเปิดเผยขอ้มูลหนี้สนิทีอ่ำจจะเกดิขึน้จำกคดคีวำมทีถู่กฟ้องรอ้ง ในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ 

คดีความท่ีกลุ่มบริษทัฯ เป็นผู้ฟ้องคดี 

 เมื่อวนัที ่5 มถิุนำยน 2560 บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย AAP AAPP ACP ALCP และ ABA ซึ่ง
มีสัญญำซื้ อ ข ำย ไฟ ฟ้ ำแบบ  FiT ตำมประกำศ  FiT ปี  2559 (รวม เ รียกว่ ำ  “ผู้ ฟ้องคดี ”) ได้ยื่ น ฟ้ อ ง
คณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำต ิ(“ผู้ถกูฟ้องท่ี 1”) คณะกรรมกำรก ำกบักจิกำรพลงังำน (“ผู้ถกูฟ้องท่ี 2”) 
และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค (“ผู้ถกูฟ้องท่ี 3”) ต่อศำลปกครองกลำง ขอให้ช ำระค่ำเสยีหำยจำกกำรไม่ไดร้บัค่ำไฟฟ้ำ
ในอตัรำ FiT Premium ตัง้แต่วนัที ่24 มกรำคม 2558 ถงึวนัที ่10 มนีำคม 2559 รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 622,150,282.54 
บำท และขอให้แก้ไขมติ ประกำศ รวมทัง้แก้ไขเพิม่เติมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำของผู้ฟ้องคดใีหไ้ด้รบัสทิธปิระโยชน์
แบบ FiT ตำมประกำศ FiT ปี 2558 แต่หำกผูถู้กฟ้องคดไีม่สำมำรถด ำเนินกำรไดก้ใ็หผู้ถู้กฟ้องที ่1-3 ร่วมกนัหรอื
แทนกนัช ำระค่ำเสยีหำยแก่ผูฟ้้องคด ีรวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 3,901,248,000 บำท  

เมื่อวนัที ่9 กนัยายน 2563 ศาลปกครองกลางมคี าพพิากษาสรุปว่าประกาศ FiT ปี 2559 เฉพาะขอ้ทีใ่หป้รบั
ลดระยะเวลารบัซื้อไฟฟ้าเพิม่เตมินอกเหนือไปจากระยะเวลา COD ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยศาลปกครองกลางระบุใน
ค าพพิากษาว่า "...จงึมขีอ้สงัเกตเกีย่วกบัแนวทางหรอืวธิกีารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามค าพพิากษา โดยใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่
2 (กกพ) ไปด าเนินการยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ให้ปรบัลดระยะเวลารับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติม  นอกเหนือจากการปรับลด
ระยะเวลาทีไ่ดจ้่ายกระแสไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชยไ์ปแลว้ ตามขอ้ 7 (2) ของประกาศฯ และก ากบัดแูลใหม้กีารปฏบิตัิ
ตามประกาศทีแ่กไ้ขต่อไป..." ส่วนค าขออื่นนอกจากน้ีซึง่รวมทัง้ค าขอใหช้ ำระค่ำเสยีหำยทัง้หมดนัน้ ศาลปกครองกลาง
มคี าพพิากษายกฟ้อง ซึง่บรษิทัย่อยผูฟ้้องคดไีดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสงูสุดในส่วนของค าพพิากษาทีย่กฟ้องแลว้  
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 ทัง้ 8 คดนีี้ ยงัอยู่ในกระบวนกำรพจิำรณำของศำลปกครองสูงสุด จงึมคีวำม
เสีย่งจำกกำรทีศ่ำลปกครองสงูสุดอำจไม่ไดม้คี ำพพิำกษำหรอืมคี ำสัง่ใหผู้ถู้กฟ้อง ชดใชค้่ำเสยีหำย หรอื ด ำเนินกำร
ตำมทีก่ลุ่มบรษิทัฯ รอ้งขอ ท ำใหม้คีวำมไม่แน่นอนในกำรไดร้บัช ำระค่ำเสยีหำยดงักล่ำว 

 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่121 

ข้อมูลทัว่ไปและขอ้มูลส ำคญัอ่ืน 

       ข้อมูลทัว่ไป (ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563)  
ข้อมูลเก่ียวกบับริษทัฯ  

ชื่อบรษิทั บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) 

ทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 140/6 อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ชัน้ 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500 

ประเภทธุรกจิ ลงทุนในกิจกำรอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิต
และจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและไอน ้ำ 

โทรสำร ไม่ม ี

เวบ็ไซต ์ http://www.ace-energy.co.th 

ทุนจดทะเบยีน 5,487,999,980 บำท / 10,975,999,960 หุน้ (มลูค่ำหุน้ละ 0.50 บำท/หุน้) 
ทุนช ำระแลว้ 5,087,999,980 บำท / 10,175,999,960 หุน้ (มลูค่ำหุน้ละ 0.50 บำท/หุน้) 

 
ข้อมูลเก่ียวกบันิติบุคคลท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นทำงตรงตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมด 

1. ชื่อบรษิทั บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (“ASCE”) 

ชื่อเดมิ บรษิทั เอเชยี อโีค่ เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั 

ทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 140/6 อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ชัน้ 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500 

ประเภทธุรกจิ ลงทุนในกิจกำรอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิต
และจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและไอน ้ำ 

สดัส่วนกำรถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 100 

โทรสำร ไม่ม ี

ทุนช ำระแลว้  9,000,000,000 บำท / 900,000,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้ 10 บำท/หุ้น 
เรยีกช ำระครบแลว้เตม็จ ำนวน)  

  
  



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่122 

ข้อมูลเก่ียวกบันิติบุคคลท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำน ASCE ตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ ำนวนหุ้นท่ี
จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 

1. ชื่อบรษิทั บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั (“ACP”) 

ทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่ เลขที ่665 หมู่ที ่6 ต ำบลหนองอริุณ อ ำเภอบำ้นบงึ จงัหวดัชลบุร ี20220 

ทีต่ัง้ส ำนักงำนสำขำ (1) 38 หมู่ที ่11 ต ำบลวงัสำมคัค ีอ ำเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ 45110 

 (2) 224 หมู่ที่ 6 ต ำบลบ่อพลอย อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี 
71160 

ประเภทธุรกจิ โรงไฟฟ้ำชวีมวล 

สดัส่วนกำรถอืหุน้โดย ASCE รอ้ยละ 100  

ทุนช ำระแลว้ 1,690,300,000 บำท / 200,000,000 หุน้ (มลูค่ำทีต่รำไว ้10 บำท/หุน้ โดย
เป็นหุ้นที่เรียกช ำระครบแล้ว จ ำนวน 105,000,000 หุ้น และหุ้นที่เรียก
ช ำระแลว้ 6.74 บำท/หุน้ จ ำนวน 95,000,000 หุน้) 

 
2. ชื่อบรษิทั บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั (“ALCP”) 

ทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่ เลขที ่665 หมู่ที ่6 ต ำบลหนองอริุณ อ ำเภอบำ้นบงึ จงัหวดัชลบุร ี20220  

ส ำนักงำนสำขำ (1) 131 หมู่ที ่1 ต ำบลพระพุทธบำท อ ำเภอศรเีชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคำย 
43130 

 (2) 190 หมู่ที ่4 ต ำบลฝำงค ำ อ ำเภอสรินิธร จงัหวดัอุบลรำชธำนี 34350 

 (3) 370 หมุ่ที ่7 ต ำบลโนนท่อน อ ำเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

ประเภทธุรกจิ โรงไฟฟ้ำชวีมวลและโรงไฟฟ้ำขยะชุมชน 

สดัส่วนกำรถอืหุน้โดย ASCE รอ้ยละ 100 

ทุนช ำระแลว้ 1,970,000,000 บำท / 197,000,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้ 10 บำท/หุ้น 
เรยีกช ำระครบแลว้เตม็จ ำนวน) 

 
3. ชื่อบรษิทั บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั (“AAPP”) 

ทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่ เลขที ่231 หมู่ที ่1 ต ำบลตำนี อ ำเภอปรำสำท จงัหวดัสุรนิทร ์32140 

ส ำนักงำนสำขำ (1) 19 หมู่ที ่14 ต ำบลโชคชยั อ ำเภอโชคชยั จงัหวดันครรำชสมีำ 30190 

ประเภทธุรกจิ โรงไฟฟ้ำชวีมวล 

สดัส่วนกำรถอืหุน้โดย ASCE รอ้ยละ 100 

ทุนช ำระแลว้ 1,000,000,000 บำท / 100,000,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้ 10 บำท/หุ้น 
เรยีกช ำระครบแลว้เตม็จ ำนวน) 

 
  



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่123 

4. ชื่อบรษิทั บรษิทั แอ๊ดวำนซ ์เอเชยี เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั (“AAP”) 

ทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 385 หมู่ที่ 12 ต ำบลม่วงหวำน อ ำเภอน ้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 
40310 

ประเภทธุรกจิ โรงไฟฟ้ำชวีมวล 

สดัส่วนกำรถอืหุน้โดย ASCE รอ้ยละ 100 

ทุนช ำระแลว้ 567,200,000 บำท / 57,500,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้ 10 บำท/หุ้น โดย
เป็นหุน้ทีเ่รยีกช ำระครบแลว้ จ ำนวน 50,000,000 หุน้ และหุน้ทีเ่รยีกช ำระ
แลว้ 8.96 บำท/หุน้ จ ำนวน 7,500,000 หุน้)  

 
5. ชื่อบรษิทั บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชยี จ ำกดั (“ABA”) 

ทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่ เลขที ่88 หมู่ที ่8 ต ำบลแม่ถอด อ ำเภอเถนิ จงัหวดัล ำปำง 52160 

ประเภทธุรกจิ โรงไฟฟ้ำชวีมวล 

สดัส่วนกำรถอืหุน้โดย ASCE รอ้ยละ 100 

ทุนช ำระแลว้ 690,500,000 บำท / 75,000,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้ 10 บำท/หุ้น โดย
เป็นหุน้ทีเ่รยีกช ำระครบแลว้ จ ำนวน 50,000,000 หุน้ และหุน้ทีเ่รยีกช ำระ
แลว้ 7.62 บำท/หุน้ จ ำนวน 25,000,000 หุน้) 

 
6. ชื่อบรษิทั บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ฟำรม์ ทร ีจ ำกดั (“AFT”) 

ทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 140/6 อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ชัน้ 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500 

ประเภทธุรกจิ โรงไฟฟ้ำชวีมวล 

สดัส่วนกำรถอืหุน้โดย ASCE รอ้ยละ 100 

ทุนช ำระแลว้ 7,000,000 บำท / 1,000,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้ 10 บำท/หุ้น โดยเป็น
หุ้นที่เรียกช ำระครบแล้ว จ ำนวน 400,000 หุ้น และหุ้นที่เรียกช ำระแล้ว 
5.00 บำท/หุน้ จ ำนวน 600,000 หุน้) 

 
7. ชื่อบรษิทั บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั (“BPP”) 

ทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 140/6 อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ชัน้ 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500 

ประเภทธุรกจิ โรงไฟฟ้ำชวีมวล 

สดัส่วนกำรถอืหุน้โดย ASCE รอ้ยละ 100 

ทุนช ำระแลว้ 175,000,000 บำท / 25,000,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้ 10 บำท/หุ้น โดย
เป็นหุน้ทีเ่รยีกช ำระครบแลว้ จ ำนวน 15,000,000 หุน้ และหุน้ทีเ่รยีกช ำระ
แลว้ 2.50 บำท/หุน้ จ ำนวน 10,000,000 หุน้) 

 
  



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่124 

8. ชื่อบรษิทั บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั (“ACE SOLAR”)  
 (ชื่อเดมิ: บรษิทั ศรเีจำ้พระยำ จ ำกดั (“SCP”)) 

ทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 140/6 อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ชัน้ 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500 

ประเภทธุรกจิ โรงไฟฟ้ำชวีมวลและโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ 

สดัส่วนกำรถอืหุน้โดย ASCE รอ้ยละ 100 

ทุนช ำระแลว้ 305,360,000 บำท / 32,000,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้ 10 บำท/หุ้น โดย
เป็นหุน้ทีเ่รยีกช ำระครบแลว้ จ ำนวน 20,000,000 หุน้ และหุน้ทีเ่รยีกช ำระ
แลว้ 8.78 บำท/หุน้ จ ำนวน 12,000,000 หุน้) 

 
9. ชื่อบรษิทั บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี วอเตอร์ จ ำกดั (“ACW”) (เดมิชื่อ บรษิทั ปรำสำท

พรรุ่งเรอืง จ ำกดั (“PSPR”)) 

ทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 140/6 อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ชัน้ 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500 

ประเภทธุรกจิ โรงไฟฟ้ำชวีมวล 

สดัส่วนกำรถอืหุน้โดย ASCE รอ้ยละ 100 

ทุนช ำระแลว้ 128,559,000 บำท / 20,000,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้ 10 บำท/หุ้น โดย
เป็นหุ้นที่เรียกช ำระครบแล้ว จ ำนวน 100,000 หุ้น และหุ้นที่เรียกช ำระ
แลว้ 6.41 บำท/หุน้ จ ำนวน 19,900,000 หุน้) 

 
10. ชื่อบรษิทั บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั (“AAA”) 

ทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่ เลขที่  224 หมู่ที่  7 ต ำบลเกำะขนุน อ ำเภอพนมสำรคำม จังหวัด
ฉะเชงิเทรำ 24120 

ส ำนักงำนสำขำ (1) เลขที ่140/6 อำคำรไอทเีอฟ ทำวเวอร์ ชัน้ 7 ถนนสลีม แขวงสุรยิวงศ์ 
เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500   

ประเภทธุรกจิ โรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำต ิ

สดัส่วนกำรถอืหุน้โดย ASCE รอ้ยละ 100 

ทุนช ำระแลว้ 1,500,000,000 บำท / 150,000,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้ 10 บำท/หุ้น 
เรยีกช ำระครบแลว้เตม็จ ำนวน) 

 
11. ชื่อบรษิทั บรษิทั เพำเวอร ์ซพัพลำย แอนด ์เมนเทแนนซ์ เซอรว์สิ จ ำกดั (“PSMS”) 

ทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 140/6 อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ ชัน้ 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500 

ประเภทธุรกจิ ประกอบกิจกำรเป็นที่ปรึกษำ และบริหำรจัดกำร ติดตัง้ ดูแลรักษำ 
ซ่อมแซม จ ำหน่ำยวสัดุ อุปกรณ์ และอะไหล่ทีเ่กี่ยวกบัโรงไฟฟ้ำ ทุกชนิด
ทุกประเภท 

สดัส่วนกำรถอืหุน้โดย ASCE รอ้ยละ 100 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 หน้ำที ่125 

ทุนช ำระแลว้ 30,000,000 บำท / 3,000,000 หุน้ (มลูค่ำทีต่รำไว ้10 บำท/หุน้ เรยีกช ำระ
ครบแลว้เตม็จ ำนวน) 

 
12. ชื่อบรษิทั บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (“AAE”) 

ทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ ่ เลขที ่386 หมู่ที ่8 ถนนมติรภำพ ต.บำ้นโพธิ ์อ.เมอืงนครรำชสมีำ         
จ.นครรำชสมีำ 30310  

ประเภทธุรกจิ โรงไฟฟ้ำชวีมวล  

สดัส่วนกำรถอืหุน้โดย ASCE รอ้ยละ 100 

ทุนช ำระแลว้ 540,120,000 บำท / 65,000,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้ 10 บำท/หุ้น โดย
เป็นหุน้ทีเ่รยีกช ำระครบแลว้ จ ำนวน 24,000,000 หุน้ และหุน้ทีเ่รยีกช ำระ
แลว้ 7.32 บำท/หุน้ จ ำนวน 41,000,000 หุน้) 

 
13. ชื่อบรษิทั บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (“ABE”) 

ทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่ เลขที ่100 หมู่ที ่6 ต.ดอนมนต ์อ.สตกึ จ.บุรรีมัย์ 31150  

ประเภทธุรกจิ โรงไฟฟ้ำชวีมวล  

สดัส่วนกำรถอืหุน้โดย ASCE รอ้ยละ 100 

ทุนช ำระแลว้ 159,375,000 บำท / 1,593,750 หุน้ (มูลค่ำทีต่รำไว ้100 บำท/หุน้ เรยีก
ช ำระครบแลว้เตม็จ ำนวน) 

 
14. ชื่อบรษิทั บรษิทั สตกึไบโอแมส จ ำกดั (“SBM”)  

ทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่ เลขที ่100 หมู่ที ่6 ต.ดอนมนต ์อ.สตกึ จ.บุรรีมัย ์31150  

ประเภทธุรกจิ โรงไฟฟ้ำชวีมวล  

สดัส่วนกำรถอืหุน้โดย ASCE รอ้ยละ 100 

ทุนช ำระแลว้ 166,250,000 บำท / 1,662,500 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้ 100 บำท/หุ้น เรยีก
ช ำระครบแลว้เตม็จ ำนวน) 

 
15. ชื่อบรษิทั บรษิทั พลงังำนหมุนเวยีนภูมภิำค (ประเทศไทย) จ ำกดั (“PRE”)  

ทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่ เลขที ่140/6 อำคำรไอทเีอฟ ทำวเวอร ์ชัน้ 7 ถนนสลีม แขวงสุรยิวงศ ์ 

 เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500 

ประเภทธุรกจิ ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ  

สดัส่วนกำรถอืหุน้โดย ASCE รอ้ยละ 100 

ทุนช ำระแลว้ 20,250,000 บำท / 3,000,000  หุน้ (มลูค่ำทีต่รำไว ้10 บำท/หุน้ โดยเป็น
หุน้ทีเ่รยีกช ำระแลว้ 6.75 บำท/หุน้ จ ำนวน 3,000,000 หุน้)  

 
16. ชื่อบรษิทั บรษิทั พลงังำนหมุนเวยีน (กลำง) จ ำกดั (“REC”)  

ทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่ เลขที ่140/6 อำคำรไอทเีอฟ ทำวเวอร ์ชัน้ 7 ถนนสลีม แขวงสุรยิวงศ ์ 

 เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500 
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ประเภทธุรกจิ ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 

สดัส่วนกำรถอืหุน้โดย ASCE รอ้ยละ 100 

ทุนช ำระแลว้ 25,424,000  บำท / 2,800,000 หุน้ (มลูค่ำทีต่รำไว ้10 บำท/หุน้ โดยเป็น
หุน้ทีเ่รยีกช ำระแลว้ 9.08 บำท/หุน้ จ ำนวน 2,800,000 หุน้) 

 
17. ชื่อบรษิทั บรษิทั พลงังำนหมุนเวยีน (เหนือ) จ ำกดั (“REN”)  

ทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่ เลขที ่140/6 อำคำรไอทเีอฟ ทำวเวอร ์ชัน้ 7 ถนนสลีม แขวงสุรยิวงศ ์ 

 เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500 

ประเภทธุรกจิ ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 

สดัส่วนกำรถอืหุน้โดย ASCE รอ้ยละ 100 

ทุนช ำระแลว้ 18,000,000  บำท / 2,000,000  หุน้ (มลูค่ำทีต่รำไว ้10 บำท/หุน้ โดยเป็น
หุน้ทีเ่รยีกช ำระแลว้ 9.00 บำท/หุน้ จ ำนวน 2,000,000 หุน้) 

 
18. ชื่อบรษิทั บรษิทั พลงังำนหมุนเวยีน (ตะวนัออกเฉียงเหนือ) จ ำกดั (“RENE”)  

ทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่ เลขที ่140/6 อำคำรไอทเีอฟ ทำวเวอร ์ชัน้ 7 ถนนสลีม แขวงสุรยิวงศ ์ 

 เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500 

ประเภทธุรกจิ ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 

สดัส่วนกำรถอืหุน้โดย ASCE รอ้ยละ 100 

ทุนช ำระแลว้ 22,000,000  บำท / 4,400,000  หุน้ (มลูค่ำทีต่รำไว ้10 บำท/หุน้ โดยเป็น
หุน้ทีเ่รยีกช ำระแลว้ 5 บำท/หุน้ จ ำนวน 4,400,000 หุน้) 

 
19. ชื่อบรษิทั บรษิทั พลงังำนหมุนเวยีนสยำม จ ำกดั (“RESM”)  

ทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่ เลขที ่140/6 อำคำรไอทเีอฟ ทำวเวอร ์ชัน้ 7 ถนนสลีม แขวงสุรยิวงศ ์ 

 เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500 

ประเภทธุรกจิ ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 

สดัส่วนกำรถอืหุน้โดย ASCE รอ้ยละ 100 

ทุนช ำระแลว้ 25,100,000  บำท / 4,400,000  หุน้ (มลูค่ำทีต่รำไว ้10 บำท/หุน้ โดยเป็น
หุน้ทีเ่รยีกช ำระครบแล้ว จ ำนวน 1,400,000 หุน้ และหุน้ทีเ่รยีกช ำระแลว้ 
3.70 บำท/หุน้ จ ำนวน 3,000,000 หุน้) 

 
6.1.1 นำยทะเบียนหลกัทรพัย ์

ชื่อบรษิทั บรษิทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  
ทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ ่ เลขที ่93 อำคำรตลำดหลกัทรพยแ์หง่ประเทศไทย ชัน้ 14 ถนน

รชัดำภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์ 02-229-2800 
โทรสำร 02-359-1259 
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ผู้สอบบญัชี 

ชื่อบรษิทั บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั 
ทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 179/74-80 อำคำรบำงกอกซิตี้ทำวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนสำทรใต้  

แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศพัท ์ 02-344-1000 
โทรสำร 02-286-5050 
 

             ข้อมูลส ำคญัอ่ืน 

 - ไม่ม ี- 
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7. ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 

7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบยีนและทุนช ำระแลว้ 
7.1.1 บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 บรษิัทฯ มทีุนจดทะเบียนจ ำนวน 5,487,999,980 โดยเป็นหุ้นที่เรยีกช ำระแล้ว
จ ำนวนทัง้สิ้น 5,087,999,980 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญัจ ำนวน 10,975,999,960 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 
บำท  

7.1.2 บริษทัย่อย 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัฯ มบีรษิทัย่อย 20 บรษิทั ประกอบดว้ย บรษิทัย่อยโดยตรง 1 บรษิทั และ
บรษิทัย่อยโดยออ้ม 19 บรษิทั โดยมรีำยละเอยีดทุนจดทะเบยีนและทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและช ำระแลว้ของแต่ละบรษิทั
ย่อย ดงันี้ 

บริษทั 
ทุนจดทะเบียน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (บำท) 
ทุนจดทะเบียนท่ีออกและช ำระแล้ว  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (บำท) 

1. ASCE 9,000,000,000 9,000,000,000 

2. ACP 2,000,000,000 1,690,300,000 

3. ALCP 1,970,000,000 1,970,000,000 

4. AAPP 1,000,000,000 1,000,000,000 

5. AAP 575,000,000 567,200,000 

6. ABA 750,000,000 690,500,000 

7. AFT 10,000,000 7,000,000 

8. BPP 250,000,000 175,000,000 

9. ACE SOLAR 320,000,000 305,360,000 

10. ACW  200,000,000 128,559,000 

11. AAA 1,500,000,000 1,500,000,000 

12. PSMS 30,000,000 30,000,000 

13. AAE 650,000,000 540,120,000 
14. ABE 159,375,000 159,375,000 
15. SBM 166,250,000 166,250,000 
16. PRE 30,000,000 20,250,000 
17. REC 28,000,000 25,424,000 
18. REN 20,000,000 18,000,000 
19. RENE 44,000,000 22,000,000 
20. RESM 44,000,000 25,100,000 
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7.2 ผู้ถือหุ้น 

7.2.1 กลุ่มรำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 10 อนัดบัแรก 

โครงสรำ้งผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 ดงันี้  

รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 
กลุ่มทรงเมตตำ1   
1. นำยวริะชยั ทรงเมตตำ               2,282,528,920  22.4 
2. นำยพรเมตต์ ทรงเมตตำ               2,088,884,200 20.5 
3. นำยธรีวุฒ ิทรงเมตตำ 1,820,563,120 17.8 
4. นำยณฏัฐ ์ทรงเมตตำ               1,763,606,280 17.3 
-    นำยธนวจิติร องัคพพิฒันชยั2 20  0.0 

รวม 7,955,582,540 78.2 
5. ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)3 363,451,540 3.6 
6.  บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพำณิชย ์จ ำกดั SPECIAL S_INVEST SET01 215,555,500 2.1 
7. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีำร ์จ ำกดั 167,814,530 1.6 
8.  บรษิทั บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)3 120,481,560 1.0 
9.  นำงชไมมำศ ชำตเิมธำกุล 107,578,500  1.0 
10.  THE HONGKON AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED  102,970,000 1.0 

รวมผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อนัดบั 9,033,434,170 88.8 
11. ผูถ้อืหุน้อืน่  1,142,565,790 11.2 

รวม 10,175,999,960  100.0 
1 เป็นกำรจดักลุ่มตำมนิยำมผูเ้กีย่วขอ้งหรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ี่ กจ.17/2551 
ลงวนัที่ 15 ธนัวำคม 2551 มใิช่กำรจดักลุ่มบุคคลตำมมำตรำ 258 หรอืบุคคลที่มกีำรกระท ำร่วมกนั (Acting in concert) และกำรปฏบิตัติำมมำตรำ 246 
และ 247 

2 กำรถือหุ้นของนำยธนวจิิตร องัคพิพฒันชยั ถูกนับรวมหุ้นในกลุ่มทรงเมตตำ ตำมนิยำมผู้เกี่ยวข้องหรอืบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ที ่กจ.17/2551 ลงวนัที ่15 ธนัวำคม 2551 โดยจ ำนวนหุน้ทีถ่อื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 ไม่เป็น
ผูถ้อืหุน้ 10 อนัดบัแรกของบรษิทัฯ 

3 ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูถ้อืหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงตำมปกตแิละเป็นไปอย่ำงอสิระ ซึ่งไม่มี
ส่วนร่วมในกำรบรหิำรและไม่มตีวัแทนในคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

 
7.2.2 รำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริษทัย่อย 

บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (“ASCE”) เป็นบรษิทัย่อยโดยตรงของบรษิทัฯ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
2563 บรษิัทฯ ถือหุ้น ASCE จ ำนวน  947,356,196หุ้น (คดิเป็นร้อยละ 100.0 ของหุ้นที่ออกและช ำระแล้วทัง้หมด) 
ร่วมกบันำยธรีวุฒ ิทรงเมตตำ และนำยพรเมตต ์ทรงเมตตำ ทีถ่อืหุน้รำยละ 1 หุน้  

ASCE ได้เขำ้ถือหุ้นในบรษิทัที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำจ ำนวน 18 บรษิทั (บรษิัทย่อยทีป่ระกอบธุรกิจหลกั) 
และบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิอื่นทีส่นับสนุนหรอืเกี่ยวเนื่อง จ ำนวน 1 บรษิทั ไดแ้ก่ PSMS รวมจ ำนวนทัง้หมด 19 บรษิทั 
ในสดัส่วนร้อยละ 100.0 ซึ่งท ำให้บรษิัทเหล่ำนี้เป็นบรษิัทย่อยโดยอ้อมของบรษิัทฯ โดยสำมำรถแสดงรำยละเอียด
โครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของแต่ละบรษิทัไดด้งันี้  
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รำยช่ือ 

บริษทัย่อยโดย

อ้อม 

ASCE 
นำยธีรวฒิุ  

ทรงเมตตำ 

นำยพรเมตต์  

ทรงเมตตำ 
ผู้ถือหุ้นอ่ืน1 

จ ำนวนหุ้น 

(หุ้น) 

สดัส่วน  

(ร้อยละ) 

จ ำนวนหุ้น 

(หุ้น) 

สดัส่วน  

(ร้อยละ) 

จ ำนวนหุ้น 

(หุ้น) 

สดัส่วน  

(ร้อยละ) 

จ ำนวนหุ้น 

(หุ้น) 

สดัส่วน  

(ร้อยละ) 

1. ACP 199,999,998 100.0 1 0.0 1 0.0 - - 
2. ALCP 196,999,998 100.0 1 0.0 1 0.0 - - 
3. AAPP 99,999,997 100.0 2 0.0 1 0.0 - - 
4. AAP 57,499,998  100.0 1 0.0 1 0.0 - - 
5. ABA 74,999,998 100.0 1 0.0 1 0.0 - - 
6. AFT 999,993 100.0 2 0.0 - - 5 0.0 
7. BPP 24,999,998 100.0 1 0.0 - - 1 0.0 
8. ACE SOLAR 31,999,998 100.0 1 0.0 - - 1 0.0 
9. ACW 19,999,998 100.0 1 0.0 1 0.0 - - 
10. AAA 149,999,997 100.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
11. PSMS 4,999,994 100.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
12. AAE 64,999,998 100.0 1 0.0 1 0.0 - - 
13. ABE 1,593,748 100.0 1 0.0 1 0.0 - - 
14. SBM 1,662,498 100.0 1 0.0 1 0.0 - - 
15. PRE 2,999,997 100.0 1 0.0 1 0.0 - - 
16. REC 2,799,997 100.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
17. REN 1,999,997 100.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
18. RENE 4,399,997 100.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
19. RESM 4,399,997 100.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
หมำยเหตุ:  1 ผูถ้อืหุน้อื่น ไดแ้ก่  
  1. นำยณฏัฐ ์ทรงเมตตำ ถอืหุน้จ ำนวน 1 หุน้ ของ AAA  
  2. นำยธนวจิติร องัคพพิฒันชยั ถอืหุน้จ ำนวน 5 หุน้ของ AFT และถอืหุน้จ ำนวน 1 หุน้ของ BPP ACE SOLAR PSMSREC 

REN RENE และ RESM 
ข้อตกลงระหว่ำงผู้ถอืหุ้นใหญ ่(Shareholder’s Agreement)  

บรษิทัฯ ไมม่ขีอ้ตกลงระหว่ำงผูถ้อืหุน้ใหญใ่นเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อกำรออกและเสนอขำยหลกัทรพัย ์หรอืกำร
บรหิำรงำนของบรษิทัฯ โดยทีข่อ้ตกลงดงักล่ำวมบีรษิทัฯ เป็นผูร้่วมลงนำมดว้ย 

7.3 กำรออกหลกัทรพัยอ่ื์น  

7.3.1 หุ้นกู้  

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัฯ ไม่มกีำรออกหลกัทรพัยอ์ื่น  
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7.4 อนุมติันโยบำยกำรจำ่ยปันผลของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

7.4.1 นโยบำยกำรจ่ำยปันผลของบริษทัฯ 

บรษิัทฯ มนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นในอตัรำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 30 ของก ำไรสุทธติำมงบกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำร หลงัหกัภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและทุนส ำรองต่ำง ๆ ตำมทีก่ฎหมำยและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดไว ้
ทัง้นี้ อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงไปจำกทีก่ ำหนดไว ้โดยขึน้อยู่กบัผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะทำง
กำรเงนิ กระแสเงนิสด สภำพคล่อง แผนกำรลงทุน เงือ่นไขและขอ้ก ำหนดในสญัญำต่ำง ๆ ทีบ่รษิทัฯ ผกูพนัอยู่ รวมถงึ
ภำวะเศรษฐกจิ ควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสมอื่น ๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัเหน็สมควร ทัง้นี้ กำรจ่ำยเงนิปันผล
ประจ ำปีจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่เป็นกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล ซึง่คณะกรรมกำรบรษิทัอำจ
อนุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลไดเ้ป็นครัง้ครำวเมื่อเหน็ว่ำบรษิทัฯ มกี ำไรพอทีจ่ะท ำเช่นนัน้ได ้และใหร้ำยงำนกำร
จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลดงักล่ำวใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทรำบในกำรประชุมครำวถดัไป  

อนึ่ง เนื่องจำกบรษิัทฯ ประกอบธุรกจิโดยกำรถือหุ้นในบรษิทัอื่นและไม่มกีำรประกอบธุรกิจอย่ำงมนีัยส ำคญัเป็นของ
ตนเอง (Holding Company) ดงันัน้ ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัฯ จงึขึน้อยู่กบัผลกำรด ำเนินงำนและ
กำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ เป็นหลกั 

7.4.2 นโยบำยกำรจ่ำยปันผลของบริษทัย่อย 

บรษิัทย่อยมนีโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิตำมงบ
กำรเงนิเฉพำะกจิกำร หลงัหกัภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและทุนส ำรองต่ำง ๆ ตำมทีก่ฎหมำยและขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อยนัน้
ไดก้ ำหนดไว ้ทัง้นี้ อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวอำจเปลีย่นแปลงไปจำกทีก่ ำหนดไว ้โดยขึน้อยู่กบัผลกำรด ำเนินงำน 
ฐำนะทำงกำรเงนิ กระแสเงนิสด สภำพคล่อง แผนกำรลงทุน เงือ่นไขและขอ้ก ำหนดในสญัญำต่ำง ๆ ทีบ่รษิทัย่อยผกูพนั
อยู่ รวมถงึภำวะเศรษฐกจิ ควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสมอื่น ๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรของบรษิทัย่อยเหน็สมควร ทัง้นี้
กำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีจะต้องได้รบัอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลซึ่ง
คณะกรรมกำรบรษิัทของบรษิัทย่อยอำจอนุมตัิให้จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลได้เป็นครัง้ครำวเมื่อเห็นว่ำบรษิัทย่อยมี
ก ำไรพอทีจ่ะท ำเช่นนัน้ได ้และใหร้ำยงำนกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลดงักล่ำวใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทรำบในกำรประชุม
ครำวถดัไป  

อน่ึง ในกำรพจิำรณำอนุมตัจิ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีและเงนิปันผลระหว่ำงกำลของบรษิทัย่อย บรษิทัย่อยจะตอ้ง
ขออนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัของบรษิทัฯ ก่อนทีจ่ะด ำเนินกำร ซึง่เป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ  
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8. โครงสร้างการจดัการ 

8.1 โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ (“ACE”) 
8.1.1 โครงสร้างองคก์ร 

โครงสรำ้งองคก์รของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ 1คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มมีติรบัทรำบกำรแต่งตัง้ นำงสำววรรณวมิล จองสุรยีภำส กรรมกำรบรหิำร บรษิทั พแีอนด์แอล อนิเทอร์นอล ออดทิ จ ำกดั เป็นหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตำมมตทิี่
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที ่1/2560 เมื่อวนัที ่15 กนัยำยน 2560 

ผูอ้ ำนวยกำร
สำยงำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำน 
บญัชแีละกำรเงนิ 

ผูอ้ ำนวยกำรสำย
งำนกฎหมำยและ
ก ำกบักำรปฏบิตัิ
ตำมกฎเกณฑ ์

ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโส
สำยงำนปฏบิตักิำร 

ผูอ้ ำนวยกำร 
สำยงำน

พฒันำธุรกจิ 

ผูอ้ ำนวยกำร 
สำยงำน

ตรวจสอบภำยใน 

เลขำนุกำรบรษิทั 

คณะกรรมกำรบรษิทั 

คณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร (CEO) 

สมุหบ์ญัช ี

ประธำนเจำ้หน้ำทีก่ลุ่มงำน
เทคโนโลยฯี และนวตักรรม (CIO) 

ประธำนเจำ้หน้ำทีก่ลุ่มงำน
กำรเงนิและบญัช ี(CFO) 

ประธำนเจำ้หน้ำทีก่ลุ่ม
งำนปฏบิตักิำร (COO) 

ผูอ้ ำนวยกำร 
สำยงำน
ทรพัยำกร
มนุษย ์

หวัหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน1 

ผูอ้ ำนวยกำร 
สำยงำนนัก
ลงทุน
สมัพนัธ ์

ผูอ้ ำนวยกำร 
สำยงำนวจิยั
และพฒันำ 

ประธำนเจำ้หน้ำทีก่ลุ่มงำน
พฒันำธุรกจิ (CBDO) 
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8.1.2 คณะกรรมการ   

โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัท และ
คณะกรรมกำรชุดย่อยรวม 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน และ
คณะกรรมกำรบรหิำร โดยมรีำยละเอยีดดงันี้  

(ก) คณะกรรมกำรบรษิทั  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวนทัง้สิน้ 10 รำย ดงันี้  

 รายช่ือ ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม /  
การประชุมทัง้หมด 

(ภายหลงัการแต่งตัง้เป็น 
กรรมการบริษทั) 

ปี 2563 
1. นำยพระนำย สุวรรณรฐั1 ประธำนกรรมกำรบรษิทั/กรรมกำรอสิระ 4/10 
2. นำยจรญู อนิทจำร กรรมกำรบรษิทั/กรรมกำรอสิระ 10/10 
3. นำงสำวชลธชิำ จติรำอำภรณ์ กรรมกำรบรษิทั/กรรมกำรอสิระ/ 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
10/10 

4. นำงพชันี สุธวีติำนันท ์ กรรมกำรบรษิทั/กรรมกำรอสิระ/กรรมกำรตรวจสอบ/ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

10/10 

5. นำยนึกรกั ใบเงนิ กรรมกำรบรษิทั/กรรมกำรอสิระ/กรรมกำรตรวจสอบ/ 
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

10/10 

6. นำงสำวจริฐำ ทรงเมตตำ  กรรมกำรบรษิทั/ประธำนกรรมกำรบรหิำร/ 
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

10/10 

7. นำยธนวจิติร องัคพพิฒันชยั กรรมกำรบรษิทั/กรรมกำรบรหิำร 10/10 

8. นำยธรีวุฒ ิทรงเมตตำ กรรมกำรบรษิทั/กรรมกำรบรหิำร 10/10 

9. นำยพรเมตต์ ทรงเมตตำ กรรมกำรบรษิทั/กรรมกำรบรหิำร 10/10 

10. นำยธนะชยั บณัฑติวรภูม ิ กรรมกำรบรษิทั/กรรมกำรบรหิำร/ 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

10/10 

หมำยเหตุ:   1นำยพระนำย สุวรรณรฐั ซึ่งด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบรษิัท และกรรมกำรอิสระของบรษิัทฯ มีอำกำรป่วยและอยู่
ระหว่ำงกำรพกัรกัษำตวั ท ำใหไ้ม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ตัง้แต่เดอืนพฤษภำคม 2562 

 

กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทั 

กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม คอื นำงสำวจริฐำ ทรงเมตตำ นำยธนวจิติร องัคพพิฒันชยั นำยธรีวุฒ ิทรงเมตตำ 
และนำยพรเมตต ์ทรงเมตตำ กรรมกำรสองในสีค่นลงลำยมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญับรษิทัฯ  
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(ข) คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวนทัง้สิน้ 3 รำย ดงันี้  

รายช่ือ ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม /  
การประชุมทัง้หมด 

(ภายหลงัการแต่งตัง้เป็น 
กรรมการตรวจสอบ) 

ปี 2563 
1. นำงสำวชลธชิำ จติรำอำภรณ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 9/9 
2. นำงพชันี สุธวีติำนันท ์ กรรมกำรตรวจสอบ 9/9 
3. นำยนึกรกั ใบเงนิ กรรมกำรตรวจสอบ 9/9 
หมำยเหตุ:  -  นำงสำวชลธิชำ จิตรำอำภรณ์ เป็นผู้ที่มคีวำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำม

น่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิได ้ 
- นำยสมชำย เจีย่ปิยะสกุล ท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

(ค) คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน
ทัง้สิน้ 3 รำย ดงันี้  

รายช่ือ ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม /  
การประชุมทัง้หมด 

(ภายหลงัการแต่งตัง้เป็น 
กรรมการสรรหาฯ) 

ปี 2563 
1. นำงพชันี สุธวีติำนันท ์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 4/4 
2. นำงสำวจริฐำ ทรงเมตตำ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 4/4 

3. นำยนึกรกั ใบเงนิ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 4/4 

หมำยเหตุ:  -นำยชยันำท บวัทอง ท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
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ส่วนที ่2 หน้ำที ่135 

(ง) คณะกรรมกำรบรหิำร  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรบรหิำร ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวนทัง้สิน้ 6 รำย ดงันี้  

รายช่ือ ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม /  
การประชุมทัง้หมด (ภายหลงัการ
แต่งตัง้เป็นกรรมการบริหาร) 

ปี 2563 
1. นำงสำวจริฐำ ทรงเมตตำ ประธำนกรรมกำรบรหิำร  13/13 

2. นำยธรีวุฒ ิทรงเมตตำ กรรมกำรบรหิำร  13/13 

3. นำยพรเมตต์ ทรงเมตตำ กรรมกำรบรหิำร  13/13 

4. นำยธนวจิติร องัคพพิฒันชยั กรรมกำรบรหิำร  13/13 

5. นำยธนะชยั บณัฑติวรภูม ิ กรรมกำรบรหิำร  13/13 

6. พลต ำรวจโท ดร.อดุลย ์ณรงคศ์กัดิ1์ กรรมกำรบรหิำร  13/13 

หมำยเหตุ:  - พลต ำรวจโท ดร.อดุลย ์ณรงคศ์กัดิ ์เป็นกรรมกำรบรหิำรทีไ่ม่ไดเ้ป็นพนักงำนหรอืผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย  
 - นำยชยันำท บวัทอง ท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรหิำร 
 1กรรมกำรบรหิำรของบรษิัทฯ ที่มไิด้เป็นกรรมกำรหรอืผู้บรหิำรตำมค ำนิยำมของส ำนักงำน ก.ล.ต. มีหน้ำที่ในกำรจดัท ำรำยงำนกำร
เปลี่ยนแปลงกำรถือหลกัทรพัย์และสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (“แบบรำยงำนฯ”) ตำมรำยงำนกำรถือหลกัทรพัย์ของผู้บรหิำร (มำตรำ 59) 
และต้องน ำส่งรำยงำนดงักล่ำวต่อเลขำนุกำรบรษิทัฯ ทุกครัง้ที่มกีำรเปลีย่นแปลงกำรถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ภำยในระยะเวลำ 3 
วนัท ำกำร นับแต่วนัที่มกีำรเปลี่ยนแปลง โดยภำยหลงัจำกที่เลขำนุกำรบรษิัทฯ ได้รบัแบบรำยงำนฯ ให้เลขำนุกำรบรษิัทฯ เสนอแบบ
รำยงำนฯ ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัทีจ่ะมขีึน้ครัง้ถดัไปนับจำกวนัทีไ่ดร้บัแบบรำยงำนฯ ดงักล่ำว 

 
8.1.3 ผู้บริหาร  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัฯ มผีูบ้รหิำรจ ำนวนทัง้สิน้ 6 รำย รำยละเอยีดดงันี้  

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นำยธนะชยั บณัฑติวรภูม ิ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร  
2. นำยธรีวุฒ ิทรงเมตตำ ประธำนเจำ้หน้ำทีก่ลุ่มงำนเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
3. นำยพรเมตต์ ทรงเมตตำ ประธำนเจำ้หน้ำทีก่ลุ่มงำนปฏบิตักิำร 
4. นำยธนวจิติร องัคพพิฒันชยั ประธำนเจำ้หน้ำทีก่ลุ่มงำนกำรเงนิและบญัช ี
5. นำงสำวสะดุดตำ นวสกุล ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ 
6. นำงสำววรรณี ศกัดิพ์บิูลรตัน์  สมุหบ์ญัช ี
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ส่วนที ่2 หน้ำที ่136 

8.1.4 รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ ในปี 2563 

รายช่ือ 
จ านวนหุ้นท่ีถือ / เปล่ียนแปลง จ านวนหุ้น 

เพ่ิม (ลด) ระหว่างปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

รายช่ือคณะกรรมการ 
1. นำยพระนำย สวุรรณรฐั 
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนติภิำวะ 

- 
200,000 

- 
200,000 

- 
 - 

2. นำยจรญู อนิทจำร 
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนติภิำวะ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

3. นำงสำวชลธชิำ จติรำอำภรณ์ 
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนติภิำวะ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

5. นำงพชันี สุธวีติำนันท ์
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนติภิำวะ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

6. นำยนึกรกั ใบเงนิ 
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนติภิำวะ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

7. นำงสำวจริฐำ ทรงเมตตำ  
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนติภิำวะ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

รายช่ือผู้บริหาร 
1. นำยธนวจิติร องัคพพิฒันชยั 
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนติภิำวะ 

20 
- 

20 
- 

- 
- 

2. นำยธรีวุฒ ิทรงเมตตำ 
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนติภิำวะ 

1,884,014,820 
- 

1,820,563,120 
- 

(63,451,700) 
- 

3. นำยพรเมตต์ ทรงเมตตำ 
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนติภิำวะ 

2,203,977,400 
- 

2,088,884,200 
- 

(115,093,200) 
- 

4. นำยธนะชยั บณัฑติวรภูม ิ
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนติภิำวะ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

5. นำงสำวสะดุดตำ นวสกุล 
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนติภิำวะ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

6. นำงสำววรรณี ศกัดิพ์บิูลรตัน์  
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนติภิำวะ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 

8.1.5 เลขานุการบริษทั 

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2561 (หลงักำรแปรสภำพ) เมื่อวนัที ่19 กรกฎำคม 2561 มมีตแิต่งตัง้
นำยชยันำท บวัทอง ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบรษิทั (รำยละเอยีดเกีย่วกบัเลขำนุกำรบรษิทัปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1) 
โดยคุณสมบตัขิองผูด้ ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบรษิทัจะตอ้งเป็นผูท้ีจ่บกำรศกึษำดำ้นกฎหมำยหรอืบญัช ีหรอืไดผ้่ำนกำร
อบรมในหลกัสตูรทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องเลขำนุกำรบรษิทั ทัง้นี้ เลขำนุกำรบรษิทัมหีน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ 
ดงันี้  

1) แจ้งมติและนโยบำยของคณะกรรมกำรและผู้ถือหุ้นให้ผู้บรหิำรที่เกี่ยวข้องรบัทรำบ  พร้อมทัง้ให้
ค ำปรกึษำและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมกำรตำมระเบียบปฏิบตัิของบรษิัทฯ และข้อพึง
ปฏบิตัดิำ้นกำรก ำกบัดแูลกจิกำร 

2) จดัท ำและจดัเกบ็เอกสำร ดงันี้  
(ก) ทะเบยีนกรรมกำร  
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(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของ 
บรษิทัฯ 

(ค) หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้  
3) ด ำเนินกำรใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรจดัท ำรำยงำนกำรมส่ีวนไดเ้สยีของตนเอง และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตำม

ขอ้ก ำหนดของกฎหมำย พรอ้มทัง้เกบ็รกัษำรำยงำนดงักล่ำว รวมถงึส่งส ำเนำให้ประธำนกรรมกำร
บรษิทั และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

4) จดักำรประชุมผู้ถือหุ้น และกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัของ
บรษิัท กฎบตัรของคณะกรรมกำรแต่ละชุด รวมถึงขอ้พงึปฏบิตัิ รวมทัง้บนัทกึรำยงำนกำรประชุม
และตดิตำมใหม้กีำรปฏบิตัติำมมตทิีป่ระชุม 

5) ดแูลใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลู และรำยงำนสำรสนเทศในส่วนทีร่บัผดิชอบต่อหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง  
6) ดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรบรษิัทและเป็นผู้ประสำนงำนระหว่ำงคณะกรรมกำรและผู้บรหิำร  

พรอ้มทัง้ใหข้่ำวสำรและขอ้มูลแก่กรรมกำรในประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 
รวมถงึรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงทีม่นีัยส ำคญัแก่กรรมกำรบรษิทัทรำบ 

7) จดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท  รวมถึงกำรประเมินตนเองเป็น
รำยบุคคล และรำยงำนผลกำรประเมนิดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

8) ด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์และตลำดทรพัย์ รวมถงึกฎหมำยและ
ขอ้บงัคบัอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

9) ด ำเนินกำรอื่นใดทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่138 

8.1.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

8.1.6.1 ค่าตอบแทนกรรมการ  

ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  

ทีป่ระชุมสำมญัผู้ถอืหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ได้มมีตอินุมตัิค่ำตอบแทนส ำหรบัคณะกรรมกำร
บรษิัท รวมถงึคณะกรรมกำรชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
และคณะกรรมกำรบรหิำร โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

(ก) เบีย้ประชุมและค่ำตอบแทนรำยเดอืน 

คณะกรรมการ 

ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้  
(บาท/ครัง้ท่ีเข้าประชุม) 

ค่าตอบแทนรายเดือน  
(บาท/เดือน) 

ปี 25631 ปี 25631 

คณะกรรมกำรบรษิทั 
- ประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำร 

30,000 
25,000 

 
30,000 
25,000 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 

25,000 
20,000 

- 
- 

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
- ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
- กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

25,000 

20,000 
- 
- 

คณะกรรมกำรบรหิำร 
- ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
- กรรมกำรบรหิำร 

25,000 

20,000 

 
- 
- 

หมำยเหตุ  1 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 เมื่อวันที่  31 กรกฎำคม 2563 มีมติอนุมัติค่ำตอบแทนประจ ำปี 2563 ของ
คณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ รวมถงึคณะกรรมกำรบรหิำรของบรษิทัฯ 

 

ทัง้นี้ เงือ่นไขกำรจ่ำยเบีย้ประชุมและค่ำตอบแทนรำยเดอืน มดีงันี้  

1) กรรมกำรที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหลำยต ำแหน่งในกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ให้ไดร้บัค่ำตอบแทนรำย
เดอืนในต ำแหน่งสงูสุดต ำแหน่งเดยีว 

2) กรรมกำรตรวจสอบและประธำนกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัค่ำตอบแทนรำยเดอืนในฐำนะกรรมกำร 

3) กรรมกำรทีไ่ดร้บัค่ำตอบแทนในฐำนะพนักงำนของบรษิทัฯ จะไม่ไดร้บัค่ำตอบแทนรำยเดอืนในฐำนะ
กรรมกำรอกี 

4) อตัรำค่ำตอบแทนตำมทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดงักล่ำวใหม้ผีลใชบ้งัคบัไปจนกว่ำที่ประชุม
ผูถ้อืหุน้ครำวถดัไปจะมมีตใิหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงเป็นอย่ำงอื่น 

(ข) โบนัส 

ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 เมื่อวนัที ่31 กรกฎำคม 2563 มมีตอินุมตักิำรจ่ำยโบนัสกรรมกำรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทประจ ำปี สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 เป็นวงเงนิจ ำนวนไม่เกิน 1 ,000,000 บำท 
ส ำหรบักำรจ่ำยโบนัสกรรมกำรจำกผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัประจ ำปี 2563 จะพจิำรณำเมื่อทรำบผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี 2563 และน ำมำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิำรณำอนุมตัิต่อไปส ำหรบัปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 
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2563 บรษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิทั กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
และกรรมกำรบรหิำรรำยละเอยีดดงันี้ 

 

รายช่ือ 

รวมค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)  
ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

กรรมการ 
บริษทั 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

กรรมการ 
บริหาร รวม 

1. นำยพระนำย สุวรรณรฐั       360,000              -                  -                -          360,000  

2. นำยจรญู อนิทจำร       550,000             -                  -                -          550,000  

3. นำงสำวจริฐำ ทรงเมตตำ        550,000             -            80,000  325,000        955,000  
4. นำงสำวชลธชิำ จติรำอำภรณ์       550,000    225,000                -               -          775,000  
5. นำงพชันี สุธวีติำนันท ์       550,000    180,000          100,000              -          830,000  
6. นำยนึกรกั ใบเงนิ       550,000   180,000          80,000  -          810,000  
7. นำยธนวจิติร องัคพพิฒันชยั       250,000  -                  -    260,000        510,000  
8. นำยธรีวุฒ ิทรงเมตตำ       250,000  -                  -    260,000        510,000  
9. นำยพรเมตต์ ทรงเมตตำ       250,000  -                  -    260,000        510,000  
10. นำยธนะชยั บณัฑติวรภูม ิ       250,000  -                  -    260,000        510,000  
11. พลต ำรวจโท ดร.อดุลย ์ณรงคศ์กัดิ ์       360,000  -                  -    260,000        260,000  

รวม    4,110,000  585,000        260,000  1,625,000     6,580,000  

ค่ำตอบแทนทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ  

-ไม่ม-ี 
 

8.1.6.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยค่ำตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้รหิำรรำยละเอยีดดงันี้ 

ประเภทค่าตอบแทน 
รวมค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร (บาท) 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัที  
31 ธนัวาคม 2563 

จ ำนวนผูบ้รหิำร (คน) 4 
เงนิเดอืน โบนัส เงนิสนับสนุนกองทุนส ำรองเลีย้งชพีและผลประโยชน์อืน่ (บำท)1 21,984,060 

หมำยเหตุ  1 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร ปี 2561 2562 และ 2563 ไม่รวมต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสำยงำนบัญชีและกำรเงิน และต ำแหน่ง
สมุหบ์ญัช ี

  

ค่ำตอบแทนทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ  

-ไม่ม-ี 
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8.2 พนักงานของกลุ่มบริษทั 

8.2.1 จ านวนพนักงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีจ ำนวนพนักงำน (ไม่รวมผู้บริหำร) ทัง้สิ้น 794 คน โดยมี
รำยละเอยีดดงันี้  

ฝ่าย 
จ านวนพนักงาน (คน) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

1. ฝ่ำยปฏบิตักิำร 559 438 605 
2. ฝ่ำยบรหิำร 15 12 12 
3. ฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ 60 62 76 
4. ฝ่ำยพฒันำธุรกจิ 14 18 24 
5. ฝ่ำยจดัซื้อและพฒันำประสทิธภิำพ

โรงไฟฟ้ำ 
19 18 14 

6. ฝ่ำยกฎหมำย 7 5 7 
7. ฝ่ำยบรหิำรระบบขอ้มลูและ

เทคโนโลย ี
17 13 18 

8. ฝ่ำยบรหิำรทรพัยำกรมนุษย ์ 41 25 26 
9. ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 10 11 11 
10. ฝ่ำยนักลงทุนสมัพนัธ ์ 0 0 1 
11. ฝ่ำยชมุชนสมัพนัธ ์ 22 23 0 

รวม 764 625 794 
 
8.2.2 ค่าตอบแทนพนักงาน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบรษิัทฯ มีพนักงำน (ไม่รวมผู้บรหิำร) จ ำนวนทัง้สิ้น 794 คน และได้จ่ำย
ค่ำตอบแทนพนักงำน (ไม่รวมผู้บรหิำร) ในปี 2563 รวม 274,149,698.45 บำท โดยค่ำตอบแทนพนักงำนดงักล่ำว 
ประกอบดว้ย เงนิเดอืน โบนัส ค่ำต่ำงจงัหวดั ค่ำต ำแหน่งและผลประโยชน์อื่น ๆ 
8.2.3 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทของ ACE ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวนัที่ 19 มถิุนำยน 2561 ได้มีมติจดัตัง้กองทุน
ส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรบัพนักงำนทัง้หมดในกลุ่มบริษัทฯ ภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัทหลักทรพัย์จัดกำรกองทุน 
ไทยพำณิชย ์จ ำกดั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นสวสัดกิำรใหก้บัพนักงำนซึง่ถอืเป็นทรพัยำกรทีส่ ำคญัของกลุ่มบรษิทัฯ 

8.2.4 ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

กลุ่มบรษิทัฯ ไมม่ขีอ้พพิำทดำ้นแรงงำนทีม่นีัยส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ ในระยะเวลำ 3 ปีที่
ผ่ำนมำ 

8.2.5 นโยบายพฒันาบุคลากร 

กลุ่มบรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำบุคลำกร เน่ืองจำกเลง็เหน็ว่ำทรพัยำกรบุคคลมคีุณค่ำต่อกำรพฒันำ
องคก์รใหม้กีำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื ดงันัน้บุคลำกรของกลุ่มบรษิทัฯ จะไดร้บักำรฝึกอบรมและพฒันำใหม้คี่ำนิยมและขดี
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ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงเป็นระบบและต่อเน่ือง เพื่อควำมเจรญิก้ำวหน้ำตำมเสน้ทำงสำยอำชพี (Career 
Path) ควบคู่ไปกบักำรเจรญิเตบิโตของบรษิทัในระยะยำว 

นโยบำยกำรฝึกอบรมบุคลำกรใหม้ปีระสทิธภิำพ มุ่งเน้นกำรเพิม่พูนควำมรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) และ
ทศันคต ิ(Attitude) ทีด่ตี่องำนในหน้ำที ่ผ่ำนหลกัสตูรของบรษิทัจ ำนวน 3 หลกัสตูร ไดแ้ก่  

1. หลกัสูตรฝึกอบรมก่อนกำรท ำงำน (Pre-Service Training) เป็นหลกัสูตรฝึกอบรมที่มวีตัถุประสงค์
เพื่อเตรยีมคนก่อนเขำ้รบัหน้ำที่ ใหม้คีวำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรปฏบิตังิำนทีจ่ะไดร้บัมอบหมำยได้
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ เน้ือหำของกำรฝึกอบรมจะเน้นเรื่องทีจ่ ำเป็นในกำรปฏบิตังิำนอย่ำงละเอยีดทุก
ด้ำน ซึ่งมักจะรวมถึงกำรสร้ำงทักษะในกำรปฏิบัติงำนไว้ด้วย  โดยทัว่ไปรำยวิชำที่จะบรรจุใน
หลกัสตูรจะเป็นเรื่องเกีย่วกบักำรปฐมนิเทศ (Orientation) อำท ิกำรแนะน ำองคก์ร วฒันธรรมองคก์ร 
สวสัดกิำรและค่ำตอบแทน วชิำพืน้ฐำนในงำน เป็นตน้ 

2. หลกัสูตรทบทวน/พฒันำควำมรู้/ทกัษะเฉพำะในงำนที่ปฏิบตัิ (In-Service Training) เป็นหลกัสูตร
ฝึกอบรมทีม่วีตัถุประสงค์ในกำรเพิม่พูนควำมรู้ ทกัษะ ทศันคต ิแก่ผูเ้ขำ้รบักำรฝึกอบรม ใหส้ำมำรถ
ปฏบิตังิำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพเพิม่ขึน้ หรอืช่วยแกปั้ญหำในกำรปฏบิตังิำนอนัมสีำเหตุมำจำกตวั
ผูป้ฏบิตังิำนเอง หรอืเพื่อกำรเตรยีมบุคลำกรใหพ้รอ้มส ำหรบักำรเปลี่ยนสำยงำน หลกัสตูรประเภทนี้
มกีำรด ำเนินกำรในหลำยรูปแบบ อำท ิฝึกอบรมในงำน (On the Job Training) กำรฝึกอบรมในชัน้
เรยีน (Classroom Training) กำรเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Self-Learning หรอื E-Learning) เป็นตน้ 

3. หลกัสูตรดำ้นกำรบรหิำร (Pre-Promotion Training) เป็นหลกัสูตรฝึกอบรมทีม่วีตัถุประสงค์ในกำร
เพิม่พนูควำมรูด้ำ้นกำรบรหิำรจดักำร ควำมเป็นผูน้ ำ กำรบรหิำรคน ฯลฯ แก่ผูเ้ขำ้รบักำรฝึกอบรมให้
มีสมรรถนะตำมบทบำท (Role Competency) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่งเป็น
หลกัสตูรทีใ่ชเ้ตรยีมควำมพรอ้มบุคลำกรส ำหรบักำรเลื่อนต ำแหน่งใหส้งูขึน้ 
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9.    การก ากบัดแูลกิจการ 

9.1 นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำย วตัถุประสงคข์อ้บงัคบัและมตทิีป่ระชุมผูถ้อื
หุ้นของบริษัท รวมทัง้ได้ยึดถือและปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตำมแนวทำงที่ตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยก ำหนดเพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของบรษิทัเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิำพในกำรด ำเนินงำน และยงัท ำ
ให้เกิดควำมโปร่งใสต่อนักลงทุนอนัจะท ำใหเ้กิดควำมเชื่อมัน่ในกำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ ต่อบุคคลภำยนอก 
โดยนโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่คีรอบคลุมหลกักำร 5 หมวด ดงันี้  

หมวดท่ี 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)   

บริษัทฯ ตระหนักและให้ควำมส ำคัญในสิทธิข ัน้พื้นฐำนต่ำง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทัง้ในฐำนะของนักลงทุนใน
หลกัทรพัย์และเจำ้ของบรษิทัฯ เช่น สทิธใินกำรซื้อ ขำย โอน หลกัทรพัย์ทีต่นถอือยู่ สทิธใินกำรทีจ่ะไดร้บัส่วนแบ่งผล
ก ำไรจำกบรษิัทฯ สิทธิในกำรได้รบัขอ้มูลอย่ำงเพียงพอ สิทธิต่ำง ๆ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในกำรแสดงควำม
คดิเหน็ สทิธใินกำรร่วมตดัสนิใจในเรื่องส ำคญัของบรษิทัฯ เช่น กำรจดัสรรเงนิปันผล กำรแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมกำร 
กำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีกำรอนุมตัธิุรกรรมทีส่ ำคญัและมผีลต่อทศิทำงในกำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ รวมถงึกำร
แกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ มพีนัธกจิในกำรส่งเสรมิและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

1) บรษิทัฯ จะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมพรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำง ๆ ใหผู้ถ้อืหุน้
รบัทรำบล่วงหน้ำและประกำศโฆษณำในหนังสอืพมิพ์ท้องถิ่นก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วนั หรอืระยะเวลำอื่นใด
ตำมที่กฎหมำยหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งประกำศก ำหนด นอกจำกนี้  บริษัทฯ จะน ำข้อมูลดงักล่ำวประกำศลงใน
เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย 

2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมด้วยตวัเอง บรษิัทฯ จะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถ
มอบฉนัทะใหก้รรมกำรอสิระหรอืบุคคลอื่นใดเขำ้ร่วมประชุมแทนได ้

3) ในกำรจดัประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้สถำนที่ซึ่งสะดวกแก่กำรเดินทำง รวมถึงเลือกวนัเวลำที่
เหมำะสม และจดัสรรเวลำในกำรประชุมอย่ำงเพยีงพอ ทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยทีจ่ะอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผู้
ถอืหุน้ของบรษิทัฯ  

4) ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรำยมสีทิธอิย่ำงเท่ำเทยีมกนัในกำรแสดง
ควำมคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะหรอืตัง้ค ำถำมในวำระต่ำง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งไดอ้ย่ำงอสิระก่อนกำรลงมตใินวำระใด ๆ และจะมี
กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งเขำ้ร่วมในกำรประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อตอบค ำถำมในทีป่ระชุม 

5) ก่อนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้รำยเดยีวหรอืหลำยรำยรวมกนัถอืหุน้หรอืสทิธอิอกเสยีงนับรวมกนั
ไดไ้ม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 5 ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ สำมำรถเสนอเรื่องต่อคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อ
บรรจุเป็นวำระกำรประชุมผูถ้อืหุน้ได ้ 

 ส ำหรบักำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นของบรษิทัฯ ประจ ำปี 2564 นี้ บรษิัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุน้
เสนอระเบยีบวำระกำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำตัง้แต่วนัที ่4 ธนัวำคม 2563 ถงึวนัที ่15 มกรำคม 2564 ปรำกฏว่ำเมื่อ
ครบก ำหนดระยะเวลำแลว้ ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวำระกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี2564 แต่อย่ำงใด 

6) ภำยหลงักำรประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจดัท ำรำยงำนกำรประชุมที่บนัทึกขอ้มูลอย่ำง
ถูกตอ้งและครบถว้นในสำระส ำคญัเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถตรวจสอบได ้ 
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หมวดท่ี 2  การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders)  

บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดใหม้กีำรปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนั ไม่ว่ำจะเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่หรอืผูถ้อื
หุน้รำยย่อย ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิำรหรอืผูถ้อืหุน้ทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้สญัชำตไิทยหรอืต่ำงดำ้ว โดยมรีำยละเอยีด
ดงันี้ 

1) ในกำรด ำเนินกำรประชุมผูถ้อืหุน้แต่ละครัง้ บรษิทัฯ จะใหโ้อกำสแก่ผูถ้อืหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนั 
โดยก่อนเริม่กำรประชุม ประธำนในทีป่ระชุมจะชีแ้จงวธิกีำรใชส้ทิธอิอกเสยีง และวธินีับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีต่อ้ง
ลงมตใินแต่ละวำระ และยงัเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทีเ่ขำ้ร่วมประชุมทุกรำยสำมำรถแสดงควำมคดิเหน็ 
ข้อเสนอแนะ รวมทัง้ซักถำมในแต่ละวำระโดยใช้เวลำอย่ำงเหมำะสม และเพียงพอ โดยประธำนในที่ประชุมจะ
ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบยีบวำระทีก่ ำหนดไว ้ 

2) ในวำระเลอืกตัง้กรรมกำร บรษิทัฯ จะเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินกำรเลอืกตัง้กรรมกำรบรษิทั
เป็นรำยคน นอกจำกนี้ บรษิทัฯ จะเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
บรษิทัเป็นกำรล่วงหน้ำในเวลำอนัสมควร พรอ้มขอ้มลูประกอบกำรพจิำรณำดำ้นคุณสมบตัแิละกำรใหค้วำมยนิยอมของ
ผูท้ีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อ 

 ส ำหรบักำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ประจ ำปี 2564 นี้ บรษิัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัิเหมำะสมเพื่อรบักำรพจิำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นกำรล่วงหน้ำ ตัง้แต่
วนัที ่4 ธนัวำคม 2563 ถงึวนัที ่15 มกรำคม 2564 ปรำกฏว่ำเมื่อครบก ำหนดระยะเวลำแลว้ ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคล
เพื่อรบักำรพจิำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทัฯ แต่อย่ำงใด 

3) บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดใหก้รรมกำรบรษิทัรำยงำนกำรมส่ีวนได้เสยีในวำระกำรประชุมใด ๆ อย่ำงน้อย
ก่อนกำรพจิำรณำในวำระทีเ่กี่ยวขอ้งในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และบนัทกึส่วนไดเ้สยีดงักล่ำวในรำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท รวมทัง้ห้ำมมใิห้กรรมกำรที่มส่ีวนได้เสยีอย่ำงมนีัยส ำคญัในลกัษณะที่จะไม่สำมำรถให้
ควำมเหน็ไดอ้ย่ำงอสิระในวำระทีเ่กีย่วขอ้งมส่ีวนร่วมในกำรประชุมในวำระนัน้ ๆ  

4) บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรเกบ็รกัษำและป้องกนักำรน ำขอ้มูลภำยในทีเ่ป็นสำระส ำคญัและ
อำจมผีลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ ไปใช้ โดยห้ำมบุคคลหรอืหน่วยงำนที่ทรำบขอ้มูล
ภำยในน ำขอ้มูลดงักล่ำวไปเปิดเผยต่อหน่วยงำนหรอืบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวขอ้ง จนกว่ำจะได้เปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวต่อ
สำธำรณชนแล้ว รวมทัง้บรษิทัฯ ยงัก ำหนดใหก้รรมกำรบรษิทั ผู้บรหิำร พนักงำนและลูกจำ้งของบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อยทีไ่ดร้บัทรำบขอ้มูลภำยในทีเ่ป็นสำระส ำคญัและอำจมผีลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ 
รวมถงึขอ้มูลทำงกำรเงนิจะตอ้งงดกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ นับแต่วนัทีไ่ดร้บัทรำบขอ้มลู หรอืวนัสุดทำ้ยของ
แต่ละไตรมำสหรอืวนัสิน้สุดของรอบระยะเวลำบญัชขีองบรษิทัฯ (แลว้แต่กรณี) จนถงึวนัทีง่บกำรเงนิหรอืขอ้มลูภำยในที่
เกีย่วขอ้งนัน้ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชนแลว้ 24 ชัว่โมง ทัง้นี้ กรณีทีม่กีำรฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนดดงักล่ำวขำ้งตน้ บรษิทัฯ จะถอื
เป็นควำมผดิทำงวนิัยและพจิำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี 

 

หมวดท่ี 3 การค านึงถึงบทบาทของผูม้ีส่วนได้เสีย (Consideration on the Role of Stakeholders) และหลกั
จรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจ  

1) การค านึงถึงบทบาทของผูม้ีส่วนได้เสีย 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผูม้ส่ีวนไดเ้สยีภำยใน 
ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้และพนักงำน หรอืผูม้ส่ีวนไดเ้สยีภำยนอก เช่น คู่คำ้ ลูกคำ้ เป็นตน้ โดยบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตระหนัก
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ดวี่ำกำรสนับสนุนและขอ้คดิเหน็จำกผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรและกำรพฒันำธุรกจิของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ดงันัน้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหส้ทิธขิอง
ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีดงักล่ำวไดร้บักำรดแูลอย่ำงด ีนอกจำกนี้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยยงัไดค้ ำนึงถงึสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทกุ
ฝ่ำย และหลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ ตำมแนวทำงดงัต่อไปนี้  

ผู้ถือหุ้น : บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมโปร่งใสและมปีระสทิธภิำพ โดยมุ่งมัน่ที่
จะสรำ้งผลกำรด ำเนินงำนทีด่แีละกำรเจรญิเตบิโตทีม่ ัน่คง เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ผู้
ถอืหุน้ในระยะยำว รวมทัง้ด ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มูลดว้ยควำมโปร่งใสและเชื่อถอืไดต้่อผู้
ถอืหุน้ 

พนักงาน : บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยจะปฏิบตัิต่อพนักงำนทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียม เป็นธรรม และให้
ผลตอบแทนที่เหมำะสม นอกจำกนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยยงัให้ควำมส ำคญัต่อกำร
พฒันำทกัษะ ควำมรู ้ควำมสำมำรถและศกัยภำพของพนักงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เช่น กำร
จดัอบรม กำรสมัมนำ และกำรฝึกอบรม โดยใหโ้อกำสอย่ำงทัว่ถงึกบัพนักงำนทุกคน และ
พยำยำมสร้ำงแรงจูงใจให้พนักงำนที่มคีวำมรู้ควำมสำมำรถสูงใหค้งอยู่กบับรษิัทฯ และ
บรษิทัย่อยเพื่อพฒันำองค์กรต่อไป อกีทัง้ยงัไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ
คอรปัชัน่ รวมทัง้ปลูกฝังใหพ้นักงำนทุกคนปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบยีบขอ้บงัคบัที่
เกีย่วขอ้ง เช่น กำรหำ้มใชข้อ้มลูภำยในอย่ำงเคร่งครดั เป็นตน้ 

คู่ค้า : บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีระบวนกำรในกำรคดัเลอืกคู่คำ้โดยกำรใหคู้่คำ้แขง่ขนับนขอ้มูล
ทีเ่ท่ำเทยีมกนั และคดัเลอืกคู่คำ้ดว้ยควำมยุตธิรรมภำยใตห้ลกัเกณฑใ์นกำรประเมนิและ
คดัเลอืกคู่คำ้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย นอกจำกนี้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยยงัไดจ้ดัท ำ
รูปแบบสญัญำที่เหมำะสมและเป็นธรรมแก่คู่สญัญำทุกฝ่ำย และจดัให้มีระบบติดตำม
เพื่อให้มัน่ใจว่ำได้มกีำรปฏิบตัิตำมเงื่อนไขของสญัญำอย่ำงครบถ้วน และป้องกันกำร
ทุจรติและประพฤติมชิอบในทุกขัน้ตอนของกระบวนกำรจดัหำ โดยบรษิัทฯ และบรษิัท
ย่อยซื้อสนิค้ำจำกคู่ค้ำตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำ ตลอดจนปฏิบตัิตำมสญัญำต่อคู่ค้ำอย่ำง
เคร่งครดั รวมทัง้จะเกบ็รกัษำขอ้มูลของคู่คำ้ไวเ้ป็นควำมลบั และจะไม่น ำขอ้มูลดงักล่ำว
ไปใชใ้นทำงทีม่ชิอบ 

ลูกค้า : บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัผดิชอบต่อลูกคำ้โดยกำรรกัษำคุณภำพและมำตรฐำนของกำร
บรกิำร รวมถงึกำรตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ใหค้รบถว้นและครอบคลุมใหม้ำก
ทีสุ่ด เพื่อมุ่งเน้นกำรสรำ้งควำมพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคำ้ในระยะยำว นอกจำกนี้ บรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อยยงัใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้งเกีย่วกบักำรบรกิำรของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รวมทัง้ยงั
จดัใหม้ชี่องทำงใหลู้กคำ้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยสำมำรถแจง้ปัญหำหรอืกำรใหบ้รกิำร
ที่ไม่เหมำะสมเพื่อที่บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยจะไดป้้องกนั และแก้ไขปัญหำเกี่ยวกบักำร
บรกิำรของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดอ้ย่ำงรวดเรว็ รวมทัง้จะเกบ็รกัษำขอ้มลูของลูกคำ้ไว้
เป็นควำมลบั และจะไม่น ำขอ้มลูดงักล่ำวไปใชใ้นทำงทีม่ชิอบ 

เจ้าหน้ี : บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะปฏบิตัติำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ตำมสญัญำทีม่ตี่อเจำ้หนี้เป็นส ำคญั 
รวมทัง้ กำรช ำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและกำรดูแลหลกัประกันต่ำง ๆ ภำยใต้สญัญำที่
เกีย่วขอ้ง 

คู่แข่ง : บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยประพฤตติำมกรอบกำรแขง่ขนัทีด่ ีมจีรรยำบรรณและอยู่ในกรอบ
ของกฎหมำย รวมทัง้สนับสนุนและส่งเสรมินโยบำยกำรแขง่ขนัอย่ำงเสรแีละเป็นธรรม 
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สงัคมและส่วนรวม : บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใส่ใจและใหค้วำมส ำคญัต่อควำมปลอดภยัต่อสงัคม สิง่แวดล้อม
และคุณภำพชวีติของผูค้นทีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
และส่งเสรมิใหพ้นักงำนของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อยมจีติส ำนึก และควำมรบัผดิชอบต่อ
สิง่แวดลอ้มและสงัคม รวมทัง้จดัใหม้กีำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและระเบยีบขอ้บงัคบัต่ำง ๆ 
ทีเ่กี่ยวขอ้งอย่ำงเคร่งครดั นอกจำกนี้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยพยำยำมเขำ้ไปมส่ีวนร่วม
ในกจิกรรมต่ำง ๆ ทีเ่ป็นกำรสรำ้งและรกัษำไวซ้ึ่งสิง่แวดล้อมและสงัคมตลอดจนส่งเสรมิ
วฒันธรรมในทอ้งถิน่ทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยด ำเนินกจิกำรอยู่ 

นอกจำกนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถสอบถำมรำยละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบำะแสกำรกระท ำผิดทำง
กฎหมำย ควำมไม่ถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงนิ ระบบควบคุมภำยในทีบ่กพร่อง หรอืกำรผดิจรรยำบรรณธุรกจิของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ผ่ำนกรรมกำรอสิระ หรอืกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ ได ้ทัง้นี้ ขอ้มลูรอ้งเรยีนและเบำะแสที่
แจง้มำยงับรษิทัฯ จะถูกเกบ็ไวเ้ป็นควำมลบั โดยกรรมกำรอสิระหรอืกรรมกำรตรวจสอบจะด ำเนินกำรสัง่กำรตรวจสอบ
ขอ้มลูและหำแนวทำงแกไ้ข (หำกม)ี และจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัต่อไป โดยพนักงำนตลอดจนผูม้ส่ีวนไดเ้สยี
ทุกกลุ่มสำมำรถส่งขอ้รอ้งเรยีนโดยตรงมำยงัช่องทำงทีอ่ยู่ต่อไปนี้ 

1.1 จดหมำยส่งทำงไปรษณีย ์ระบุหน้ำซองถงึผูร้บัแจง้เบำะแสท่ำนใดท่ำนหนึ่งดงัต่อไปนี 
• ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอสิระ) 
• เลขำนุกำรบรษิทั 

โดยส่งมำยงัทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่ของบรษิทัฯ  

บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี้ จ ำกดั (มหำชน) อำคำรไอทเีอฟ-ทำวเวอร์ 140/6 ชัน้ที ่7 ถนนสลีม แขวงสุรยิวงศ์ 
เขตบำงรกั กทม. 10500  

1.2 อเีมล audit@ace-energy.co.th  

2) หลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจของกลุ่มบริษทัฯ 

กลุ่มบรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) จะประกอบธุรกจิดว้ยควำมซื่อสตัยสุ์จรติ  มคีุณธรรม  
จรยิธรรม จรรยำบรรณ  และควำมรบัผดิชอบทีม่ตี่อชำต ิ ศำสนำ  พระมหำกษตัรยิ ์ ปฏบิตัติำมกฎหมำย  และศลีธรรม
อนัดีงำม และปฏิบตัิต่อผู้มส่ีวนได้เสียอย่ำงเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรมด้วยควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้  
รวมทัง้สนับสนุนกำรพฒันำเศรษฐกจิ สงัคม  ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม  สำมำรถเพิม่คุณค่ำและมลูค่ำทัง้ในปัจจุบนัและใน
อนำคตแก่องคก์รทีจ่ะน ำไปสู่กำรเตบิโตอย่ำงมัน่คงและยัง่ยนืในระดบัสำกล 

(1) ค าจ ากดัความและความหมาย 
 “จริยธรรม” หมำยถงึ ธรรมทีเ่ป็นขอ้ประพฤตปิฏบิตั ิหรอื ศลีธรรม 

“จรรยาบรรณ”  หมำยถงึ ควำมประพฤตทิีด่ทีีก่ ำหนดขึน้ไวใ้หถ้อืปฏบิตั ิ หรอืประพฤตปิฏบิตัติ่อผูอ้ื่นดว้ย
ควำมเป็นธรรม 

“จรรยาบรรณทางธรุกิจ”  หมำยถงึ มำตรฐำนกำรประพฤตปิฏบิตัทิีด่ทีีก่ ำหนดขึน้  เพื่อใหก้รรมกำร
ผูบ้รหิำร  และพนักงำนยดึถอืปฏบิตั ิ

“บริษทั”  หมำยถงึ บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน)  และบรษิทัย่อยซึง่อยู่ภำยใต้ 
อ ำนำจกำรควบคุมของบรษิทัทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ในอนำคต 

“ผู้บริหาร” หมำยถึง กรรมกำรบริษัท  กรรมกำรบริหำร  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  ประธำนเจ้ำหน้ำที่
ปฏิบตัิกำร  ผู้จดักำรของบรษิัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ำกัด (มหำชน)   และบริษัทซึ่งอยู่ภำยใต้อ ำนำจกำร
ควบคุมของบรษิทัทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ในอนำคต 

mailto:audit@ace-energy.co.th
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“พนักงาน” หมำยถงึ  พนักงำนและลูกจำ้งทีป่ฏบิตังิำนเพื่อรบัค่ำจำ้งจำกบรษิทั  แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอร์จี้ 
จ ำกดั (มหำชน)   และบรษิทัย่อยซึง่อยู่ภำยใตอ้ ำนำจกำรควบคุมของบรษิทัทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ในอนำคต 

บรษิทัมุ่งหมำยใหผู้บ้รหิำรและพนักงำนทุกระดบัขององค์กรมหีน้ำทีต่้องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณฉบบันี้ โดย
ผูบ้รหิำรจะตอ้งมคีวำมรบัผดิชอบในกำรสรำ้งบรรทดัฐำนและวฒันธรรมกำรปฏบิตัติำมจรรยำบรรณขององคก์รดว้ยกำร
จงูใจ และส่งเสรมิใหพ้นักงำนปฏบิตัติำมจรรยำบรรณดว้ยควำมเตม็ใจ 

 
(2) บุคคลท่ีมีหน้าท่ีต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

(ก) ผูบ้รหิำรและพนักงำนของบรษิทั 
(ข) บรษิทัย่อยซึง่อยู่ภำยใตอ้ ำนำจกำรควบคุมของบรษิทั หรอืมสีทิธคิวบคุมธุรกจิทีม่อียู่ในปัจจุบนั 
และทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ในอนำคตตอ้งยอมรบัและมกีำรปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งตำมจรรยำบรรณของบรษิทั 
(ค) บริษัทย่อยที่ไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของบริษัทควรยอมรับและมีกำรปฏิบัติที่สอดคล้องตำม
จรรยำบรรณของบรษิทั 
(ง) บุคคลภำยนอกทีเ่ป็นตวัแทนของบรษิทั เช่น ทีป่รกึษำ ตวัแทน และคู่สญัญำอสิระ ตอ้ง 
• ยนิยอมทีจ่ะมกีำรปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งตำมจรรยำบรรณของบรษิทั 
• ทรำบขอ้มลูเกีย่วกบัจรรยำบรรณนี้ 
• ถูกด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ซึง่อำจรวมถงึกำรบอกเลกิสญัญำ หำกทรำบว่ำบุคคลภำยนอกใดๆ 
ละเมดิจรรยำบรรณของบรษิทั 

 
(3) การกระท าท่ีเข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ 
พนักงำนทุกคนมหีน้ำทีต่อ้งปฏบิตัติำมและส่งเสรมิใหผู้อ้ื่นปฏบิตัติำมจรรยำบรรณของบรษิทั โดยกำรกระท ำ

ดงัต่อไปนี้ถอืเป็นกำรท ำผดิจรรยำบรรณและจะตอ้งถูกด ำเนินกำรทำงวนิัย 
(ก) ไม่ปฏบิตัติำมจรรยำบรรณ 
(ข) แนะน ำ ส่งเสรมิ หรอืสนับสนุนใหผู้อ้ื่นไม่ปฏบิตัติำมจรรยำบรรณ 
(ค) ละเลยเพกิเฉยเมื่อพบเหน็กำรฝ่ำฝืนหรอืกำรไม่ปฏบิตัติำมจรรยำบรรณ ในกรณีทีต่นทรำบหรอืควร
ทรำบ เนื่องจำกเกีย่วขอ้งกบังำนภำยใตค้วำมรบัผดิชอบของตน 
(ง) ไม่ใหค้วำมร่วมมอืหรอืขดัขวำงกำรสอบสวนขอ้เทจ็จรงิทีอ่ำ้งว่ำไดม้กีำรฝ่ำฝืนหรอืกำรไม่ปฏบิตั ิตำม
จรรยำบรรณ 
(จ) ต ำหนิ หรือว่ำกล่ำว หรือขู่อำฆำตพนักงำนที่รำยงำนข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรไม่ปฏิบัติ ตำม
จรรยำบรรณ 
(ฉ) กำรกระท ำอนัไม่เป็นธรรมต่อผูอ้ื่น เนื่องจำกกำรทีผู่น้ัน้รำยงำนกำรไม่ปฏบิตัติำมจรรยำบรรณ 
 

 ทัง้นี้ ผูท้ีฝ่่ำฝืนหรอืละเมดิจรรยำบรรณจะตอ้งไดร้บักำรพจิำรณำทำงวนิัยตำมระเบยีบทีบ่รษิทัก ำหนดไว้  
นอกจำกนี้อำจไดร้บัโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนัน้ผดิกฎหมำยบำ้นเมอืง 
 นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัไดก้ ำหนดใหม้นีโยบำยเกีย่วกบักำรต่อตำ้นทุจรติและกำรตดิสนิบน (Anti-Corruption 
and Bribery) และนโยบำยกำรคุม้ครองและใหค้วำมเป็นธรรมแกพ่นักงำนทีแ่จง้ขอ้มลูหรอืใหเ้บำะแสเกีย่วกบักำรทจุรติ
หรอืไม่ปฏบิตัติำมกฎหมำย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับรษิทั และหลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย ซึง่นอกจำกจะมเีจตนำรมณ์ในกำรป้องกนัและต่อตำ้นกำรทุจรติคอรปัชัน่แลว้ ยงัมเีจตนำรมณ์ในกำรให้
ควำมเป็นธรรมและคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนทีแ่จง้เรื่องกำรทจุรติคอรปัชัน่ รวมทัง้บคุคลทีใ่หค้วำมร่วมมอืในกำรรำยงำนและ
ในกระบวนกำรสอบสวนกำรทจุรติคอรปัชัน่ควบคู่กนัไปดว้ย โดยทีน่โยบำยกำรคุม้ครองและใหค้วำมเป็นธรรมแก่



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่147 

พนักงำนทีแ่จง้ขอ้มลูฯ ก ำหนดวธิกีำรรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบำะแสกำรทุจรติคอรปัชัน่ไวว้่ำ ใหผู้ร้อ้งเรยีนแจง้เป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรไปยงัผูบ้งัคบับญัชำทีร่บัผดิชอบโดยตรง หรอืส่ง E-mail ไปยงัหวัหน้ำสำยงำนทรพัยำกรมนุษยห์รอื
หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ  

 

หมวดท่ี 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

1) บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่องบกำรเงนิ และสำรสนเทศทำงกำรเงนิทีป่รำกฏในรำยงำนประจ ำปี โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทำนคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงนิและระบบควบคุมภำยใน รวมถงึกำรเปิดเผย
ข้อมูลส ำคญัอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินและรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ นอกจำกนี้ 
คณะกรรมกำรบรษิทัยงัสนับสนุนใหม้กีำรจดัท ำค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร (Management Discussion 
and Analysis) เพื่อประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงนิในทุกไตรมำส  

2) บริษัทฯ จะจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมกำรแต่ละท่ำน บทบำทและหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยของบรษิทั จ ำนวนครัง้ของกำรประชุมและกำรเขำ้ประชุมในปีทีผ่่ำนมำ 
ณ ส ำนักงำนใหญ่ของบรษิทัฯ  

3) บรษิทัฯ จะเปิดเผยค่ำสอบบญัชแีละค่ำบรกิำรอื่นทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิำรกบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  

4) บรษิทัฯ จะจดัใหม้รีำยงำนนโยบำยเกี่ยวกบักำรก ำกบัดูแลกจิกำร จรรยำบรรณธุรกจิ นโยบำยดำ้น
กำรบรหิำรควำมเสีย่ง และนโยบำยเกีย่วกบัควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้มทีไ่ดใ้หค้วำมเห็นชอบไวโ้ดยสรุป 
และผลกำรปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำวรวมทัง้กรณีทีไ่ม่สำมำรถปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำวไดพ้รอ้มดว้ยเหตุผล 

5)   คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยเกี่ยวกับกำรเปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศที่ส ำคญัของบริษัทอย่ำง
ถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้เพยีงพอ ทนัเวลำ และโปร่งใส รวมถึงขอ้มูลทัว่ไปที่มคีวำมส ำคญัที่อำจกระทบต่อรำคำ
หลกัทรพัย์ของบรษิทัได ้โดยมอบหมำยใหม้หีน่วยงำนรบัผดิชอบงำนดำ้นนักลงทุนสมัพนัธ์ ( Investor Relations) ขึน้
เพื่อเป็นตวัแทนในกำรสื่อสำรกบัผูล้งทุนประเภทสถำบนัผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นักวเิครำะหท์ัว่ไป และภำครฐัทีเ่กีย่วขอ้งและ
สำมำรถดไูดจ้ำกเวบ็ไซตข์องบรษิทั ซึง่ใชเ้ป็นช่องทำงในกำรเผยแพร่ขอ้มลูสำรสนเทศต่ำงๆ เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทั 
ขอ้มลูเกีย่วกบัธุรกจิ ขอ้มลูทำงกำรเงนิ ขำ่วบรษิทัทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจลงทุน ขำ่วแจง้ต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย ข่ำวกจิกรรมต่ำงๆ ของบรษิทัรำยละเอยีดกำรจดัประชุมผู้ถอืหุ้น เป็นต้น ซึ่งจะช่วยใหน้ักลงทุนสำมำรถติดตำม
ขอ้มลูของบรษิทัไดอ้ย่ำงสะดวกยิง่ขึน้ ทัง้นี้บรษิทัไดจ้ดัท ำแผนนักลงทุนสมัพนัธโ์ดยสงัเขป และแผนดงักล่ำวอำจมกีำร
เปลีย่นแปลงแลว้แต่โอกำส และควำมเหมำะสมซึง่มรีำยละเอยีดดงันี้ 

5.1 จดัประชุมนักวเิครำะหเ์ป็นประจ ำไตรมำสละ 1 ครัง้ และในกรณี หำกนักวเิครำะหป์ระสงคท์ีจ่ะสอบถำม
ขอ้มลูในเรื่องอื่นเพิม่เตมิบรษิทักจ็ะเชญิใหน้ักวเิครำะหเ์ขำ้มำพบฝ่ำยนักลงทุนสมัพนัธเ์ป็นกรณีๆ ไป 
5.1 จดั Roadshow ทัง้ในประเทศและในต่ำงประเทศอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

ในปี 2563 บรษิทัฯ มกีำรจดักจิกรรมใหแ้ก่นักวเิครำะห์และนักลงทุน เป็นระยะๆ ดงันี้ 
 

กิจกรรมในปี 2563 จ านวนครัง้ 

ใหข้อ้มลูนักวเิครำะห ์กองทุน และผูถ้อืหุน้  30 

กำรประชุมนักวเิครำะหป์ระจ ำไตรมำส (Analyst meeting) 3 
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กำรพบปะผูล้งทุนสถำบนั ผูล้งทุนทัว่ไปนักวเิครำะห์ (Company visit) 4 

โรดโชว ์(Road Show) ในประเทศ  6 

 

หมวดท่ี 5  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1) โครงสรำ้งคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย  

คณะกรรมกำรบรษิัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้มคีวำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่สำมำรถเอื้อ
ประโยชน์ให้กบับริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยเป็นผู้มบีทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยและภำพรวมขององค์กร 
ตลอดจนมบีทบำทส ำคญัในกำรก ำกบัดูแล ตรวจสอบ และประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยให้
เป็นไปตำมแผนทีว่ำงไว ้ 

คณะกรรมกำรบรษิทัมจี ำนวนอย่ำงน้อย 5 คน และมกีรรมกำรบรษิทัทีม่คีุณสมบตัเิป็นอสิระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 
3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดและตอ้งไม่ต ่ำกว่ำ 3 คน อนัจะท ำใหเ้กดิกำรถ่วงดุลในกำรพจิำรณำและออกเสยีงในเรื่อง
ต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม ทัง้นี้ กรรมกำรบรษิัทมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละไม่เกิน 3 ปีตำมกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง
ก ำหนด โดยกรรมกำรอสิระจะมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกนิ 9 ปี เวน้แต่คณะกรรมกำรบรษิทัจะเหน็ว่ำบุคคล
นัน้สมควรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอสิระของบรษิทัต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ นอกจำกนี้ กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ สำมำรถเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัในกลุ่มหรอืบรษิทั
อื่นได ้โดยตอ้งเป็นไปตำมกฎหมำยและ/หรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจะตอ้งแจง้ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัให้
รบัทรำบทุกครัง้ก่อนกำรเขำ้ด ำรงต ำแหน่งดว้ย 

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบรษิทัยงัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อช่วยในกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิัทฯ 
และบรษิทัย่อย ดงันี้ 

(1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน เพื่อท ำหน้ำที่ช่วย
สนับสนุนคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรก ำกบัดูแลและตรวจสอบกำรบรหิำรงำน กำรควบคุมภำยใน
และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน เพื่อให้กำร
ปฏบิตังิำนและกำรเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ เป็นไปอย่ำงโปร่งใสและน่ำเชื่อถอื 

(2) คณะกรรมกำรบรหิำร ประกอบดว้ยสมำชกิจ ำนวนอย่ำงน้อย 5 คน และไม่มำกกว่ำ 10 คน เพื่อท ำ
หน้ำทีช่่วยสนับสนุนคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรบรหิำรจดักำรกจิกำรของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยให้
เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน ขอ้บงัคบั และค ำสัง่ใด ๆ รวมทัง้เป้ำหมำยทีก่ ำหนดไวภ้ำยใตก้รอบที่
ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

(3) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 คนและไม่
มำกกว่ำ 5 คน เพื่อท ำหน้ำที่สรรหำบุคคลที่มคีุณสมบตัเิหมำะสมเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและ
ผูบ้รหิำรระดบัสงู พจิำรณำรปูแบบและหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรบรษิทั ประธำน
คณะกรรมกำรบรหิำร กรรมกำรชุดย่อย ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และเลขำนุกำรบรษิทั เพื่อเสนอ
ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ และ /หรือน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พจิำรณำอนุมตัติ่อไป (แลว้แต่กรณี)  

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบรษิทัอำจพจิำรณำตำมควำมเหมำะสมในกำรแต่งตัง้คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง
ขึน้ เพื่อท ำหน้ำทีช่่วยสนับสนุนคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรก ำหนดนโยบำยดำ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหค้รอบคลุมทัง้
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องคก์ร ก ำกบัดแูลใหม้รีะบบหรอืกระบวนกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งเพื่อลดผลกระทบต่อธรุกจิของบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อยอย่ำงเหมำะสม ก ำหนดกฎเกณฑแ์ละแนวทำงปฏบิตัใินดำ้นต่ำง ๆ รวมถงึก ำกบัดแูลใหอ้งคก์รมกีำรด ำเนินงำนและ
ปฏิบตัิตำมนโยบำยเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และน ำเสนอรำยงำนบริหำรควำมเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทั 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้เีลขำนุกำรบรษิทั เพื่อท ำหน้ำทีใ่นกำรด ำเนินกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรประชุมคณะกรรมกำร
บรษิทั และกำรประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้สนับสนุนงำนของคณะกรรมกำรบรษิทัโดยกำรใหค้ ำแนะน ำในเรื่องขอ้ก ำหนด
ตำมกฎหมำยและกฎระเบยีบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำร รวมทัง้ประสำนงำนให้มกีำร
ปฏบิตัติำมมตขิองคณะกรรมกำรบรษิทั 

2) บทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั 

คณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้เกีย่วกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และมี
หน้ำทีก่ ำหนดนโยบำยและทศิทำงกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รวมทัง้ก ำกบัดูแลใหก้ำรบรหิำรจดักำร
เป็นไปตำมเป้ำหมำยและแนวทำงเพื่อประโยชน์ระยะยำวแก่ผู้ถือหุ้นภำยใต้กรอบขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและหลกั
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันก็ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย ทัง้นี้ โดยมี
รำยละเอยีดตำมทีก่ ำหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมกำรบรษิทั 

(1) นโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบัดแูลกจิกำร 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีนโยบำยเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ เป็นลำยลกัษณ์
อกัษร เพื่อน ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัได้ให้ควำมเห็นชอบนโยบำยดงักล่ำว ทัง้นี้ กำร
จดัท ำคู่มอืกำรก ำกบัดูแลกจิกำรมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทำงแก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน 
ในกำรปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำว โดยบรษิทัฯ จะจดัใหม้กีำรทบทวนนโยบำยดงักล่ำวเป็นประจ ำ
ทุกปี 

(2) หลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธรุกจิ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมเีจตนำรมณ์ในกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงโปร่งใส มคีุณธรรม มคีวำม
รบัผิดชอบต่อผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี ตลอดจนสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้
ก ำหนดขอ้พงึปฏบิตัเิป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร และพนักงำนยดึถอื
เป็นหลกัในกำรปฏบิตั ิดงันี้  

(ก) จรรยำบรรณว่ำดว้ยควำมรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้  

(ข) จรรยำบรรณว่ำดว้ยควำมสมัพนัธต์่อลูกคำ้ 

(ค) จรรยำบรรณว่ำดว้ยควำมสมัพนัธต์่อคู่คำ้ คูแ่ขง่ทำงกำรคำ้ และเจำ้หนี้ 

(ง) จรรยำบรรณว่ำดว้ยควำมรบัผดิชอบต่อพนักงำน 

(จ) จรรยำบรรณว่ำดว้ยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

ทัง้นี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประกำศและแจ้งให้พนักงำนทุกคนรบัทรำบและปฏิบตัิ
อย่ำงเคร่งครดั 

(3) ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบำยขจดัปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ 
ด้วยควำมซื่อสตัย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภำยใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของ



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่150 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นส ำคญั โดยก ำหนดให้ผู้ที่มส่ีวนเกี่ยวขอ้งหรือเกี่ยวโยงกับรำยกำรที่
พจิำรณำเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัส่วนไดเ้สยีของตนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งให้บรษิทัฯ ทรำบ และตอ้งไม่เขำ้
ร่วมกำรพจิำรณำ รวมถงึไม่มอี ำนำจอนุมตัใินรำยกำรดงักล่ำว 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมนีโยบำยในกำรท ำรำยกำรเกี่ยวโยงกนั และรำยกำรที่มคีวำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ทีส่อดคลอ้งกบักฎหมำยหรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

(4) กำรควบคุมภำยใน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จดัให้มีระบบกำรควบคุมภำยในเพื่อกำรก ำกับดูแลและกำร
ควบคุมภำยใน ทัง้ในระดบับรหิำรและระดบัปฏบิตังิำนทีม่ปีระสทิธภิำพ โดยบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
ได้มกีำรว่ำจ้ำงผู้ตรวจสอบภำยในจำกภำยนอก (outsource) เพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบและประเมนิ
ควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในและรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมแผนกำร
ตรวจสอบทีว่ำงไว ้

(5) กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดให้มีกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้
ครอบคลุมทัง้องคก์ร รวมทัง้กำรก ำกบัดแูลใหม้รีะบบ หรอืกระบวนกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งเพื่อ
ลดผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอย่ำงเหมำะสม 

(6) รำยงำนของคณะกรรมกำรบรษิทั 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำที่สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงนิ โดยมฝ่ีำยบญัชแีละผู้สอบ
บญัชมีำประชุมร่วมกนั และน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงนิต่อคณะกรรมกำรบรษิัททุกไตรมำส โดย
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ร ับผิดชอบต่องบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้
สำรสนเทศทำงกำรเงนิ 

3) กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัและกำรประเมนิตนเอง 

บรษิทัฯ จดัใหม้กีำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงน้อยทุกไตรมำส และมกีำรประชุมพเิศษเพิม่ตำมควำม
จ ำเป็น โดยมกีำรก ำหนดวำระประชุมชดัเจนล่วงหน้ำ และมวีำระพจิำรณำตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำ บรษิทัฯ 
จะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมใหก้รรมกำรทุกท่ำนล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อให้คณะกรรมกำรไดม้ี
เวลำศกึษำขอ้มูลอย่ำงเพยีงพอก่อนเขำ้ร่วมประชุม เวน้แต่กรณีมเีหตุจ ำเป็นเร่งด่วน และจะจดัใหม้กีำรบนัทกึรำยงำน
กำรประชุมและจดัเกบ็รวบรวมเอกสำรทีร่บัรองแลว้เพื่อใชใ้นกำรอำ้งองิและสำมำรถตรวจสอบได ้โดยในกำรประชุมทุก
ครัง้จะจดัใหม้ผีูบ้รหิำรและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งเขำ้ร่วมประชุมเพื่อใหข้อ้มลูและรำยละเอยีดประกอบกำรตดัสนิใจทีถู่กตอ้งและ
ทนัเวลำ 

ในกำรลงมตใินทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัใหถ้อืมตขิองเสยีงขำ้งมำก โดยใหก้รรมกำรหนึ่งคนมหีนึ่งเสยีง 
โดยกรรมกำรทีม่ส่ีวนได้เสยีในวำระใดจะไม่เขำ้ร่วมประชุมและใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวำระนัน้ ทัง้นี้ ในกรณีที่
คะแนนเสยีงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้ำด 

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อ
ปรบัปรุงและแก้ไขกำรด ำเนินงำน โดยมกีำรก ำหนดหวัขอ้ทีจ่ะประชุมชดัเจนก่อนทีจ่ะวดัผลกำรประเมนิดงักล่ำว เพื่อ
รวบรวมควำมเหน็และน ำเสนอต่อทีป่ระชุม  
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4) ค่ำตอบแทน 

ค่ำตอบแทนของกรรมกำร คอื ค่ำตอบแทนรำยเดอืน และค่ำเบี้ยประชุม ในกำรนี้ ค่ำตอบแทนของกรรมกำร
จะตอ้งอยู่ในเกณฑเ์ฉลีย่เมื่อเทยีบกบัอุตสำหกรรมเดยีวกนั โดยจะค ำนึงถงึควำมเพยีงพอต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละควำม
รบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั ส่วนผูบ้รหิำรจะไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ป็นเงนิเดอืนและโบนัสประจ ำปี โดยพจิำรณำ
จำกผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ เป็นส ำคญั  

ทัง้นี้ ค่ำตอบแทนรำยปีของคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรรวมกนัจะต้องไม่เป็นจ ำนวนทีสู่งผดิปกตเิมื่อเทยีบกบั
ผลตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้รหิำรโดยเฉลี่ยของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยจะ
ค ำนึงถงึประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้เป็นหลกั 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้คีณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเพื่อพจิำรณำรูปแบบ และหลกัเกณฑ์
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรเพื่อน ำเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัิ 

 

5) กำรพฒันำกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำร 

คณะกรรมกำรบรษิทัมนีโยบำยส่งเสรมิและอ ำนวยควำมสะดวกใหม้กีำรฝึกอบรมและใหค้วำมรูแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้ง
ในระบบกำรก ำกบัดูแลกจิกำรของบรษิทัฯ เช่น กรรมกำรบรษิัท กรรมกำรตรวจสอบ ผู้บรหิำร และเลขำนุกำรบรษิทั 
เป็นต้น เพื่อใหม้กีำรปรบัปรุงกำรปฏบิตังิำนอย่ำงต่อเนื่อง กำรฝึกอบรมและใหค้วำมรูอ้ำจกระท ำเป็นกำรภำยในบรษิทั 
หรอืใชบ้รกิำรของสถำบนัภำยนอกกไ็ด ้

ในกรณีทีม่กีำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรหรอืมกีรรมกำรเขำ้ใหม่ ฝ่ำยจดักำรจะจดัใหม้เีอกสำรและขอ้มูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำรเขำ้ใหม่ รวมถงึจดัใหม้กีำรแนะน ำลกัษณะธุรกจิ และแนวทำงกำรด ำเนิน
ธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใหแ้ก่กรรมกำรใหม่ 

คณะกรรมกำรบริษัทอำจจดัให้มีกำรหมุนเปลี่ยนงำนที่ได้รบัมอบหมำยตำมควำมถนัดของผู้บริหำรและ
พนักงำน โดยพจิำรณำตำมควำมเหมำะสมของงำนและเวลำเป็นหลกั โดยประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรจะก ำหนดช่วงเวลำ
และพจิำรณำผลกำรปฏบิตังิำนดงักล่ำวเพื่อเป็นแผนพฒันำและสบืทอดงำนของบรษิัท ทัง้นี้ เพื่อพฒันำผูบ้รหิำรและ
พนักงำนใหม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรท ำงำนมำกขึน้และใหส้ำมำรถท ำงำนแทนกนัได้ 

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัไดก้ ำหนดใหม้นีโยบำยกำรหำผูบ้รหิำรมำสบืทอดต ำแหน่งทีส่ ำคญั (Succession Plan) 
เพื่อเตรยีมคนทดแทนหรอืรองรบัต ำแหน่งงำนใหม้คีวำมต่อเนื่องในกำรบรหิำรงำนที่เหมำะสม เป็นกำรเตรยีมควำม
พรอ้มบุคลำกรใหส้ำมำรถรองรบัและสอดคล้องกบักำรขยำยธุรกจิ และเพื่อประเมนิศกัยภำพและส่งเสรมิพฒันำควำมรู้
และทกัษะใหเ้หมำะสม 

 
9.2 โครงสร้างกรรมการของบริษทัฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 โครงสร้ำงกรรมกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัท และ
คณะกรรมกำรชุดย่อย รวม 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน และ
คณะกรรมกำรบริหำร โดยคณะกรรมกำรแต่ละชุดมีขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบแตกต่ำงกัน ดงัมี
รำยละเอยีดต่อไปนี้  

9.2.1  คณะกรรมการบริษทั   

องคป์ระกอบและกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรษิทั 
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ผูถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิำรณำอนุมตัแิต่งตัง้กรรมกำรบรษิทั 

คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยประธำนกรรมกำร รองประธำนกรรมกำร (ถำ้ม)ี และกรรมกำร โดยมจี ำนวน

ทีเ่หมำะสมกบัขนำดของกจิกำรของบรษิทัและกำรปฏบิตังิำนทีม่ปีระสทิธภิำพโดยเมื่อรวมแล้วมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำ  5 

ท่ำน และกรรมกำรบรษิัทไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจะต้องมถีิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจกัร และมี

กรรมกำรทีม่คีวำมเป็นอสิระอย่ำงแทจ้รงิจำกฝ่ำยบรหิำรและปรำศจำกควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิหรอืควำมสมัพนัธอ์ื่นใด

อนัอำจมอีทิธพิลต่อกำรใชดุ้ลยพนิิจอย่ำงเป็นอสิระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดและต้องไม่ต ่ำกว่ำ 

3 คน 

กำรแต่งตัง้กรรมกำรบรษิัทให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบรษิัทและขอ้ก ำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องทัง้นี้
จะต้องมคีวำมโปร่งใสและชดัเจนโดยกำรพจิำรณำจะต้องมปีระวตักิำรศกึษำและประสบกำรณ์กำรประกอบวชิำชพีของ
บุคคลนัน้ๆโดยมรีำยละเอยีดทีเ่พยีงพอเพื่อประโยชน์ในกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

คุณสมบตัขิองคณะกรรมกำรบรษิทั 

1) กรรมกำรบรษิทัตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถมคีวำมซื่อสตัยสุ์จรติมจีรยิธรรมในกำรด ำเนิน
ธุรกจิและมเีวลำอย่ำงเพยีงพอทีจ่ะอุทศิควำมรูค้วำมสำมำรถและปฏบิตัิหน้ำทีใ่หแ้ก่บรษิทัได ้

2) มคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบรษิัทมหำชนจ ำกดัและกฎหมำยอื่นที่
เกี่ยวข้องรวมทัง้ต้องไม่มลีกัษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะได้รบัควำมไว้วำงใจให้
บรหิำรจดักำรกจิกำรทีม่มีหำชนเป็นผูถ้อืหุน้ตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 

3) กรรมกำรบรษิทัสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัอื่นไดแ้ต่ทัง้นี้ในกำรเป็นกรรมกำรดงักล่ำว
ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรของบริษัทและต้องเป็นไปตำมแนวทำงของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์  (“ส ำนักงำนก.ล.ต.”) และตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัยฯ์”) อย่ำงไรกด็ ีหำกเป็นกรณีทีก่รรมกำรบรษิทัด ำรง
แหน่งกรรมกำรในบรษิัทอื่นซึ่งเป็นบรษิัทที่มหีุ้นจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(“บรษิัทจดทะเบยีน”) จ ำนวนบรษิัทจดทะเบยีนอื่นที่กรรมกำรบรษิทัแต่ละคนจะไปด ำรงต ำแหน่ง
ตอ้งไม่เกนิ 4 แห่ง 

4) กรรมกำรบรษิทัจะต้องไม่ประกอบกิจกำรอนัมสีภำพอย่ำงเดยีวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำร
ของบรษิัท หรอืเขำ้เป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุน้ส่วนสำมญั หรอืเป็นหุ้นส่วนไม่จ ำกดัควำมรบัผดิในหำ้ง
หุน้ส่วนจ ำกดั หรอืเป็นกรรมกำรของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัอื่นทีป่ระกอบกจิกำรอนัมสีภำพอย่ำง
เดยีวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบรษิัทไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชน์ตนหรอืเพื่อประโยชน์
ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทรำบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

5) กรรมกำรอสิระตอ้งมคีุณสมบตัเิกี่ยวกบัควำมเป็นอสิระตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศ
ก ำหนดและเป็นไปตำมแนวทำงเดียวกันกับคุณสมบตัิของกรรมกำรตรวจสอบตำมประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและ/หรอืประกำศของคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องสำมำรถดูแล
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยได้เท่ำเทียมกันและไม่ให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
นอกจำกนัน้ ยงัตอ้งสำมำรถเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัโดยใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระได้ 
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ขอบเขต อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั 

1) ปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมรบัผดิชอบ ควำมระมดัระวงัและควำมซื่อสตัยสุ์จรติ โดยค ำนึงถงึผลประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส ำคญั รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั
บริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้นี้ เรื่องที่ต้องได้รบัอนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนกำร
ด ำเนินกำร เช่น เรื่องทีก่ฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ กำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยง
กนั และกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัยท์ีส่ ำคญั เป็นตน้ 

2) ก ำหนดและพจิำรณำอนุมตั วสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย กรอบอ ำนำจอนุมตัิ
ด ำเนินกำร งบประมำณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้ควบคุมก ำกบัดูแล (Monitoring and 
Supervision) กำรบรหิำร กำรจดักำรและตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน ของฝ่ำยบรหิำรของทัง้บรษิทัฯ 
และบรษิัทย่อยใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ
และประสทิธผิลตำมนโยบำยทำงธุรกจิ 

3) พิจำรณำอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลที่มคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ำมที่ก ำหนดในพระรำชบญัญตัิ
บริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกำศข้อบังคบั และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในกรณีที่ต ำแหน่ง
กรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระ เวน้แต่วำระของกรรมกำรผูน้ัน้จะเหลอืน้อยกวำ่ 
2 เดอืน  

4) พจิำรณำแต่งตัง้กรรมกำรอสิระ โดยพจิำรณำจำกคุณสมบตัแิละลกัษณะต้องหำ้มของกรรมกำรอสิระ
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน รวมถงึ
ประกำศขอ้บงัคบัและ/หรอืระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งของตลำดหลกัทรพัย์ฯ หรอืเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
เพื่อพจิำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ ต่อไป 

5) พิจำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบโดยมีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดโดยกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน รวมถึงประกำศขอ้บงัคบั 
และ/หรอืระเบยีบของตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

6) พิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรบรหิำร โดยคดัเลือกจำกกรรมกำรและ/หรือผู้บรหิำรของบรษิัทฯ หรือ
บรษิทัย่อย หรอืผูท้รงคุณวุฒจิำกภำยนอกซึง่มคีวำมรู ้ควำมสำมำรถทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย พรอ้มทัง้ก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของกรรมกำรบรหิำร 

7) พิจำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น พร้อมทัง้ก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่และควำม
รบัผดิชอบ เพื่อช่วยเหลอืกำรปฏบิตังิำนตำมควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั 

8) พจิำรณำแต่งตัง้ประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร (CEO) หรอื ผู้บรหิำรสูงสุดของบรษิทัฯ และเลขำนุกำร
บรษิทั ทีม่คีุณสมบตัเิป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด รวมทัง้พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร (CEO) หรอืผูบ้รหิำรสงูสุดดงักล่ำว 

9) พจิำรณำก ำหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชื่อกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทัฯ  

10) แต่งตัง้บุคคลอื่นใดใหด้ ำเนินกิจกำรของบรษิทัฯ ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบรษิัทหรอื
อำจมอบอ ำนำจเพื่อให้บุคคลดงักล่ำวมีอ ำนำจ และ/หรือภำยในเวลำตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัท
เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรบรษิทัอำจยกเลกิ เพกิถอน เปลี่ยนแปลงหรอืแก้ไขอ ำนำจนัน้  ๆ ได้ 
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ทัง้นี้ กำรมอบอ ำนำจต้องจดัท ำเป็นมตคิณะกรรมกำรในรำยงำนกำรประชุมอย่ำงชดั เจน และมกีำร
ระบุขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องผูร้บัมอบอ ำนำจไวอ้ย่ำงชดัเจน 

11) พจิำรณำอนุมตักิำรท ำรำยกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย ์และ/หรอืกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยง
กนั เว้นแต่รำยกำรดงักล่ำวจะต้องได้รบัอนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้นี้ ในกำรพจิำรณำอนุมตัิ
ดงักล่ำวจะเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอื ประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื
ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งของตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

12) พจิำรณำอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เมื่อเหน็ว่ำบรษิทัฯ มกี ำไรพอสมควรที่
จะท ำเช่นนัน้ และรำยงำนกำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทรำบในกำรประชุมผูถ้อืหุน้
ครำวถดัไป 

13) จดัท ำรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบรษิทั และงบกำรเงนิรวมรวมทัง้งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ของบรษิทัฯ ณ วนัสิน้สุดรอบระยะเวลำบญัชขีองบรษิทัฯ ซึง่ผูส้อบบญัชตีรวจสอบแลว้ เพื่อแสดงถงึ
ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีทีผ่่ำนมำ และน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำ
และอนุมตั ิ

14) พจิำรณำคดัเลอืกและใหค้วำมเหน็ชอบกำรเสนอรำยชื่อผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยและ/
หรือบริษัทร่วม รวมทัง้พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสม ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
น ำเสนอ ก่อนน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี เพื่อพจิำรณำและอนุมตัิ 

15) ด ำเนินกำรให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมน ำระบบงำนบัญชีที่เหมำะสมและมี
ประสทิธภิำพมำใช ้รวมทัง้จดัใหม้รีะบบควบคุมภำยในและระบบตรวจสอบภำยในทีม่ปีระสทิธภิำพ 

16) พจิำรณำก ำหนดนโยบำยดำ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่ง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทัง้องค์กร 
และก ำกบัดแูลใหม้รีะบบหรอืกระบวนกำรในกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง โดยมมีำตรกำรรองรบัและ
วธิคีวบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอย่ำงเหมำะสม 

17) จดัใหม้นีโยบำยเกี่ยวกบักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีและนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ทุก
รปูแบบของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมตำมหลกัธรรมำภบิำลทีเ่ป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
อย่ำงน้อยตำมแนวทำงทีต่ลำดหลกัทรพัย์ฯ และ/หรอืส ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนด และมกีำรปรบัใช้
นโยบำยดงักล่ำวอย่ำงมปีระสทิธภิำพ เพื่อใหเ้ชื่อมัน่ไดว้่ำบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีวำมรบัผดิชอบ
ต่อผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้งทุกกลุ่มดว้ยควำมเป็นธรรม 

18) กรรมกำรบรษิัทมหีน้ำที่รำยงำนกำรมส่ีวนได้เสียของตนเองและของบุคคลที่มคีวำมเกี่ยวขอ้งให้
บรษิทัฯ ทรำบ รวมทัง้ก ำหนดใหม้กีำรรำยงำนกำรมส่ีวนไดเ้สยีของผูบ้รหิำรและผูท้ีม่คีวำมเกีย่วขอ้ง 
ตลอดจนกรรมกำรและผูท้ีม่คีวำมเกีย่วขอ้งและผูบ้รหิำรและผูท้ีม่คีวำมเกีย่วขอ้งของบรษิทัย่อยดว้ย 

19) มอบอ ำนำจให้กรรมกำรบรษิทัคนหนึ่งหรอืหลำยคนหรอืบุคคลอื่นใดปฏิบตัิกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
แทนคณะกรรมกำรบรษิทัได ้โดยอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของคณะกรรมกำรบรษิทัหรอือำจมอบอ ำนำจ
เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำที่
คณะกรรมกำรบรษิัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรบรษิัทอำจยกเลกิ เพกิถอน เปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขกำรมอบอ ำนำจนัน้ ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทัง้นี้ กำรมอบอ ำนำจนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นกำร
มอบอ ำนำจทีท่ ำใหบุ้คคลดงักล่ำวสำมำรถพจิำรณำและอนุมตัริำยกำรทีต่นหรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำม
ขดัแยง้ มส่ีวนไดเ้สยี หรอือำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดทีจ่ะท ำขึน้กบับรษิทัฯ 
หรอืบรษิทัย่อย หรอืบรษิัทร่วม ตำมที่นิยำมไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอื
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ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืประกำศอื่นใดของหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง เวน้แต่เป็นกำร
อนุมตัริำยกำรทีเ่ป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

20) ดูแลใหม้กีำรเปิดเผยบทบำทและหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชุดย่อย จ ำนวน
ครัง้ของกำรประชุมและจ ำนวนครัง้ทีก่รรมกำรแต่ละท่ำนเขำ้ร่วมประชุมในปีทีผ่่ำนมำ และรำยงำน
ผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุด 

21) ส่งเสรมิใหก้รรมกำรและผู้บรหิำรของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เขำ้ร่วมหลกัสูตรสมัมนำต่ำง ๆ ของ
สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย ในหลกัสูตรที่เกี่ยวขอ้งกบัหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบ
ของกรรมกำรและผูบ้รหิำรนัน้ 

22) ตดิตำมและก ำกบัดแูลกำรบรหิำรจดักำรและกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และ/หรอื
บริษัทร่วม (โดยอนุโลม) ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่บริษัทฯ ก ำหนด กฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำร
ด ำเนินธุรกจิ รวมทัง้กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุน ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลม เท่ำที่ไม่ขดัหรือแย้งกบั
กฎหมำยอื่น 

23) พจิำรณำแต่งตัง้ผูแ้ทนเขำ้ไปเป็นกรรมกำรและผูบ้รหิำรในบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วมอย่ำงน้อย
ตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ในบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วมทีป่ระกอบธุรกจิหลกั เวน้แต่จะมขีอ้จ ำกดั
ตำมกฎหมำยอื่นหรอืเงื่อนไขกำรร่วมทุนกบัภำครฐั หรอืกรณีอื่นใดตำมทีก่ฎหมำยหลกัทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรพัย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน หรือข้อบงัคบัของตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยจะก ำหนด ทัง้นี้ กรรมกำรและผู้บรหิำรของบรษิัทย่อยขำ้งต้นที่ได้รบักำรแต่งตัง้หรอื
เสนอชื่อต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบตัิ บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบตำมที่ก ำหนดไว้ใน
กฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจนไม่มลีกัษณะขำดควำมน่ำไวว้ำงใจตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ว่ำดว้ยกำรก ำหนดลกัษณะขำดควำมน่ำไวว้ำงใจของกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทั    

24) ในกรณีทีบ่รษิทัย่อยตกลงเขำ้ท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนักบับุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัย่อย หรอื
รำยกำรเกี่ยวกบักำรได้มำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิัทย่อยตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้
ตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอืประกำศตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(แล้วแต่กรณี) บรษิทัและบรษิทัย่อยจะต้องปฏบิตัติำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรตำมทีป่ระกำศดงักล่ำว
ก ำหนดไว้ในเรื่องนัน้ๆ ก่อนเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวโดยอนุโลม โดยบรษิัทย่อยจะต้องปฏิบตัิตำม
หลกัเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่ประกำศดงักล่ำวก ำหนดเช่นเดียวกับกรณีที่บริษัทเป็นผู้ท ำรำยกำร
ดงักล่ำวเอง 

 ทัง้นี้ รำยกำรประเภทดงักล่ำวจ ำเป็นตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยนัน้ ให้บริษัทและบริษัทย่อยพิจำรณำขนำดของ
รำยกำรเทยีบกบังบกำรเงนิรวมของบรษิทั 

25) ดแูลตดิตำมใหบ้รษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมเปิดเผยขอ้มลูทีส่ ำคญั เช่น ฐำนะกำรเงนิและผลกำร

ด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัและรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ รำยกำร

ไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิทีม่นีัยส ำคญั และรำยกำรอื่นใดทีส่ ำคญัซึง่มไิดเ้ป็นรำยกำรธุรกจิ

ปกตขิองบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัรว่ม เป็นตน้ ทัง้นี้กำรเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวจะตอ้งใหข้อ้มลูเพียงพอ 
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ครบถว้นและถูกตอ้ง ภำยในเวลำทีบ่รษิทัฯ ก ำหนดและสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องหน่วยงำนที่

เกีย่วขอ้ง  

26) คณะกรรมกำรบริษัทต้องจดัให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลกัมีระบบกำร
ควบคุมภำยในทีเ่หมำะสมและรดักุมเพยีงพอเพื่อป้องกนักำรทุจรติทีอ่ำจเกดิขึน้กับบรษิทัย่อยและ/
หรอืบรษิทัร่วม รวมทัง้ควรใหบ้รษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมจดัใหม้รีะบบงำนทีช่ดัเจนเพื่อแสดงได้
ว่ำบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมมรีะบบเพยีงพอในกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรทีม่นีัยส ำคญั 
ตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดไดอ้ย่ำงต่อเนื่องและน่ำเชื่อถอื และมชี่องทำงใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรของ
บริษัทฯ สำมำรถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ในกำรติดตำมดูแลผลกำร
ด ำเนินงำน และฐำนะกำรเงนิ กำรท ำรำยกำรระหว่ำงบรษิัทย่อยและ/หรอืบรษิัทร่วมกบักรรมกำร
และ/หรอืผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วม และกำรท ำรำยกำรทีม่นีัยส ำคญัของบรษิทัย่อย
และ/หรอืบรษิัทร่วม ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบรษิัทต้องจดัให้บรษิทัย่อย
และ/หรอืบรษิทัร่วมมกีลไกในกำรตรวจสอบระบบงำนดงักล่ำวในบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วม โดย
ใหท้มีงำนผูต้รวจสอบภำยในและกรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ สำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูไดโ้ดยตรงและให้
มกีำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบระบบงำนดงักล่ำวใหก้บัคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำร
บรษิทั เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมมกีำรปฏบิตัติำมระบบงำนทีจ่ดัท ำไวอ้ย่ำงมี
ประสทิธภิำพและสม ่ำเสมอ 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของประธำนกรรมกำรบรษิทั 
1) เป็นประธำนในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ควบคุมกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัใหเ้ป็นไปอย่ำงมี

ประสทิธภิำพ และเป็นเสยีงชีข้ำดในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัในกรณีทีค่ะแนนเสยีงเท่ำกนั 
2) ก ำกับ ติดตำม และดูแลให้มัน่ใจได้ว่ำ กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นไปอย่ำงมี

ประสทิธภิำพและบรรลุตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัขององคก์ร 
3) ดแูลใหม้ัน่ใจว่ำ กรรมกำรบรษิทัทุกคนมส่ีวนร่วมในกำรส่งเสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองค์กรทีม่จีรยิธรรมและ

กำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี
4) ก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัโดยหำรอืร่วมกบัประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และมมีำตรกำรที่

ดแูลใหเ้รื่องส ำคญัไดถู้กบรรจุเป็นวำระกำรประชุม 
5) จดัสรรเวลำไดอ้ย่ำงเพยีงพอทีฝ่่ำยจดักำรจะเสนอเรื่องและมำกพอทีก่รรมกำรบรษิทัจะอภปิรำยประเดน็

ส ำคัญกันอย่ำงรอบคอบโดยทัว่กัน และส่งเสริมให้กรรมกำรบริษัทมีกำรใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้
ควำมเหน็ไดอ้ย่ำงอสิระ 

6) สื่อสำรขอ้มลูส ำคญัต่ำงๆ ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัไดร้บัทรำบ 
7) เสรมิสรำ้งควำมสมัพนัธ์อนัดรีะหว่ำงกรรมกำรบรษิทัทีเ่ป็นผูบ้รหิำรและกรรมกำรบรษิทัทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร 

และระหว่ำงคณะกรรมกำรบรษิทัและฝ่ำยจดักำร 

 

กำรประชุม 

1) ก ำหนดใหม้กีำรประชุมอย่ำงน้อย 4 ครัง้ต่อปีโดยก ำหนดวนัประชุมไวล่้วงหน้ำตลอดทัง้ปีและอำจมี
กำรประชุมวำระพเิศษเพิม่ตำมควำมจ ำเป็น และก ำหนดใหม้ีกำรประชุมระหว่ำงกรรมกำรบรษิทัที่
ไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิำรโดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมอย่ำงน้อย 1 ครัง้ต่อปี 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่157 

ส ำหรบัปี 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่19 กุมภำพนัธ์ 2564 มมีติ
ก ำหนดวนัประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นกำรล่วงหน้ำตลอดทัง้ปี 2564 แลว้ 

2) ประธำนกรรมกำรบรษิทัและประธำนกรรมกำรบรหิำรจะเป็นผูด้แูลใหค้วำมเหน็ชอบก ำหนดวำระกำร
ประชุม 

3) เลขำนุกำรบริษัทท ำหน้ำที่จดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำร
ประกอบกำรประชุมไปใหก้รรมกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนัเพื่อใหก้รรมกำรมเีวลำศกึษำล่วงหน้ำ
ก่อนเขำ้ประชุม 

4) ประธำนกรรมกำรบรษิทัท ำหน้ำทีเ่ป็นประธำนทีป่ระชุมมหีน้ำทีดู่แลจดัสรรเวลำแต่ละวำระให้อย่ำง
เพียงพอส ำหรับกรรมกำรที่จะอภิปรำยแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระในประเด็นที่ส ำคัญโดย
ค ำนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้งอย่ำงเป็นธรรม 

5) ในกำรประชุมกรรมกำรผูท้ีม่ส่ีวนไดส่้วนเสยีอย่ำงมนีัยส ำคญัในเรื่องทีพ่จิำรณำตอ้งออกจำกทีป่ระชมุ
ระหว่ำงกำรพจิำรณำเรื่องนัน้ๆ 

6) กำรลงมตใิหใ้ชเ้สยีงขำ้งมำกและหำกมกีรรมกำรคดัคำ้นมตดิงักล่ำวใหบ้นัทกึค ำคดัคำ้นไวใ้นรำยงำน
กำรประชุม 

7) ในกำรพจิำรณำเรื่องหนึ่งเรื่องใดกรรมกำรมสีทิธขิอดูหรอืตรวจเอกสำรที่เกี่ยวขอ้งหรอืขอให้ฝ่ำย
บรหิำรทีเ่กีย่วขอ้งเขำ้ร่วมประชุมชีแ้จงขอ้มลูรำยละเอียดเพิม่เตมิ 

8) เลขำนุกำรบริษัทท ำหน้ำที่ในกำรจดบันทึกและจดัท ำรำยงำนกำรประชุมภำยใน  14 วันจัดเก็บ
รำยงำนกำรประชุมเอกสำรประกอบกำรประชุมสนับสนุนติดตำมให้คณะกรรมกำรบรษิทัสำมำรถ
ปฏิบตัิหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำยขอ้บงัคบัและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นรวมทัง้ประสำนงำนกับผู้ที่
เกีย่วขอ้ง 

องคป์ระชุม 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัต้องมกีรรมกำรบรษิทัมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวน

กรรมกำรบรษิทัทัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม  

ณ ขณะทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัจะลงมตใินทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัจะต้องมกีรรมกำรบรษิทัอยู่

ในทีป่ระชุมไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด  

กรณีทีเ่ป็นวำระพจิำรณำอนุมตัเิรื่องทีก่รรมกำรบรษิทัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีกบัวำระดงักล่ำวตอ้งออกจำกที่

ประชุมระหว่ำงกำรพจิำรณำเรื่องนัน้ เช่น วำระพจิำรณำอนุมตักิำรเขำ้ท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั เป็นต้น  ณ 

ขณะที่กรรมกำรบรษิัทจะลงมติในวำระดงักล่ำวจะต้องมกีรรมกำรบรษิัทอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่ำ จ ำนวน

กรรมกำรบรษิทัตำมทีก่ ำหนดในวรรคสองลบด้วยจ ำนวนกรรมกำรบรษิทัผู้มส่ีวนได้เสยีกบัวำระดงักล่ำวซึ่ง

ตอ้งออกจำกทีป่ระชุมระหว่ำงกำรพจิำรณำเรื่องนัน้   

ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรบรษิทัไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด้ในกรณีทีม่รีอง

ประธำนกรรมกำรบริษัทอยู่ให้รองประธำนกรรมกำรบริษัทเป็นประธำนที่ประชุมแต่ถ้ำไม่มีรองประธำน

กรรมกำรบรษิทัหรอืมแีต่ไม่อยู่ในทีป่ระชุมนัน้หรอืไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ดใ้หก้รรมกำรบรษิทัซึ่งมำประชุม

เลอืกกรรมกำรบรษิทัคนหนึ่งเป็นประธำนในทีป่ระชุมกำรวนิิจฉยัชีข้ำดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขำ้งมำก 
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กรรมกำรบรษิทัคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งในกำรลงคะแนนเวน้แต่กรรมกำรบรษิทัซึง่มส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องใด

ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ถำ้คะแนนเสยีงเท่ำกนัใหป้ระธำนในทีป่ระชุมเป็นผูช้ีข้ำด 

9.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย  

บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยของบรษิทัฯ จ ำนวน 3 ชุด ประกอบดว้ย คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำร โดยน ำหลกักำรปฏิบตัิตำม
หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีมำปรับใช้เพื่อเป็นแนวทำงในกำรบริหำรงำนของกลุ่มบริษัท และได้ก ำหนดให้
คณะกรรมกำรชุดย่อยมหีน้ำทีต่อ้งรำยงำนผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อรบัทรำบต่อไป 

ทัง้นี้ ในกำรพจิำรณำกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ บรษิทัฯ ก ำหนดใหต้อ้งน ำเสนอแก่คณะกรรมกำรบรหิำร ซึง่
เป็นผูท้ีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นอย่ำงด ีเพื่อพจิำรณำอนุมตั ิหรอืน ำเสนอต่อ
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำอนุมตัติำมอ ำนำจอนุมตัดิ ำเนินกำรต่อไป  

นอกจำกคณะกรรมกำรชุดย่อยดงัทีไ่ดก้ล่ำวมำขำ้งตน้ บรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัตัง้คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งเพื่อ
ท ำหน้ำที่ในกำรวิเครำะห์และบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ และต้องน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเพื่อทรำบและตดิตำมควบคุมดแูลต่อไป  

อย่ำงไรก็ดี หำกในอนำคตบริษัทฯ มีควำมเสี่ยงเพิ่มมำกขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญ คณะกรรมกำรบริษัทอำจ
พจิำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพื่อท ำหน้ำทีแ่ทนคณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งในปัจจุบนั  

โดยคณะกรรมกำรชุดย่อย มอีงคป์ระกอบ และขอบขำ่ยอ ำนำจหน้ำที ่ดงันี้ 

 

9.2.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  

ขอบเขต อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมอี ำนำจดงันี้ 

1) มอี ำนำจในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบและสอบสวนตำมทีจ่ ำเป็นในเรื่องต่ำงๆ ซึ่งมขีอ้บ่งชีไ้ดว้่ำอำจมี
ผลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อชื่อเสยีง ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทั รวมถงึ
ผลประโยชน์ทีผู่ถ้อืหุน้พงึไดร้บั เช่น 

- รำยกำรทีอ่ำจเกดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

- ขอ้สงสยัหรอืสนันิษฐำนว่ำอำจมกีำรทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวำมบกพร่องทีส่ ำคญัใน
ระบบควบคุมภำยในของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

- ขอ้สงสยัว่ำอำจมกีำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของกลุ่มบรษิทั 

2) มอี ำนำจในกำรแสวงหำควำมเหน็ทีเ่ป็นอสิระจำกทีป่รกึษำทำงวชิำชพีอื่นใด เมื่อเหน็ว่ำจ ำเป็นดว้ย
ค่ำใช้จ่ำยของบรษิัท เพื่อให้กำรปฏิบตัิงำนภำยใต้หน้ำที่ควำมรบัผิดชอบส ำเร็จลุล่วงด้วยด ีทัง้นี้ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำทีร่ำยงำนผลกำรตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อ
ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นควร อย่ำงไรก็ตำม หำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมกีำรเพกิเฉยต่อกำรด ำเนินกำรแก้ไขดงักล่ำว โดยไม่มเีหตุผลอนั
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สมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนสิง่ทีพ่บดงักล่ำวต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ/หรอืตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยกไ็ด้ ทัง้นี้ อ ำนำจ
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบดงักล่ำวจะไม่รวมถงึอ ำนำจทีท่ ำใหก้รรมกำรตรวจสอบ หรอืผูร้บัมอบ
อ ำนำจจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ สำมำรถลงมตใิหค้วำมเหน็ในรำยกำรทีก่รรมกำรตรวจสอบท่ำน
นัน้ หรอืผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ตำมนิยำมที่
ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน มส่ีวนไดเ้สยีหรอืมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์
กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อยได ้

คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบดงันี้ 

1) สอบทำนให้บริษัทฯ มีรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ โดยกำร
ประสำนงำนกบัผู้สอบบญัช ีและผู้บรหิำรที่รบัผดิชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิทัง้ในรำยไตรมำส
และประจ ำปี คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจแนะใหผู้ส้อบบญัชสีอบทำนหรอืตรวจสอบรำยกำรใด ๆ ที่
เหน็ว่ำจ ำเป็นและเป็นเรื่องส ำคญัในระหว่ำงกำรตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ กไ็ด ้

2) สอบทำนให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบกำรควบคุมภำยใน ( internal control) และระบบกำร
ตรวจสอบภำยใน (internal audit) ทีม่คีวำมเหมำะสมและมปีระสทิธผิล โดยสอบทำนร่วมกบัผูส้อบ
บญัชแีละผูต้รวจสอบภำยใน และพจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจน
ให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำง และก ำหนดค่ำตอบแทนของหวัหน้ำ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรอืหน่วยงำนอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบักำรตรวจสอบภำยใน รวมทัง้
อนุมัติแผนกำรตรวจสอบภำยใน ตลอดจนมอบหมำยงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยในเพื่อ
สนับสนุนงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

3) สอบทำนให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ข้อก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ และมำตรฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

4) พจิำรณำคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และ/หรอืเลกิจำ้งผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิัทย่อยและ/หรอื
บริษัทร่วม และเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่ำว โดยค ำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือ ควำม
เพยีงพอของทรพัยำกร ปรมิำณงำนตรวจสอบของส ำนักงำนตรวจสอบบญัชนีัน้ รวมถงึประสบกำรณ์
ของบุคลำกรที่ได้รบัมอบหมำยให้ท ำกำรตรวจสอบบญัชขีองบรษิัทฯ นอกจำกนี้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบต้องเขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอย่ำงน้อยปีละ
ครัง้ 

5) พิจำรณำให้ควำมเห็นกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย ตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง
และขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้นี้ เพื่อให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ  

6) จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ ซึง่รำยงำน
ดงักล่ำวลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนดงักล่ำวควรประกอบดว้ยขอ้มูลอย่ำง
น้อยดงัต่อไปนี้  

6.1)  ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงนิของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่160 

6.2)  ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

6.3)  ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อย 

6.4)  ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี

6.5)  ควำมเห็นเกี่ยวกบัรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ของบรษิัทฯ และบรษิัท
ย่อย 

6.6) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบ
แต่ละท่ำน 

6.7)  ควำมเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำม
กฎบตัร (charter) 

6.8)  รำยงำนอื่นใดทีเ่หน็ว่ำผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหน้ำทีแ่ละควำม
รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

7) สอบทำนและให้ควำมเหน็เกี่ยวกบันโยบำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เช่น นโยบำยบญัช ีนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรและควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม และกำร
ต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ เป็นตน้ 

8) ทบทวนกระบวนกำรกำรก ำกับดูแลกิจกำรและควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม รวมถึงกำรต่อต้ำนกำร
คอรร์ปัชัน่  

9) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำที่และควำมรบัผดิชอบในกำรรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

หรอืหน้ำทีอ่ื่นใดทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบจะมคีวำมส ำคญัต่อ

คณะกรรมกำรบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทัว่ไป เนื่ องจำกรำยงำนดงักล่ำวจะแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ และ

ตรงไปตรงมำของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และท ำใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทมัน่ใจไดว้่ำฝ่ำยจดักำรไดม้กีำรบรหิำรงำน

อย่ำงระมดัระวงัและค ำนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนั 

1) กำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

1.1 รำยงำนกิจกรรมต่ำงๆ ที่ท ำอย่ำงเป็นประจ ำ เพื่อคณะกรรมกำรบรษิทัจะได้ทรำบถึงกิจกรรม

ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

- รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ระบุควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ในเรื่องต่ำงๆ ไว้อย่ำงชดัเจน และให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้รำยงำนกำร

ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัในครำวถดัไปเพื่อทรำบ 

- สรุปรำยงำนกจิกรรมทีท่ ำระหว่ำงปี 
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- รำยงำนเกี่ยวกบัควำมเหน็ต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ กำรตรวจสอบภำยใน และกระบวนกำร

ตรวจสอบภำยใน 

- รำยงำนอื่นใดทีเ่หน็ว่ำคณะกรรมกำรบรษิทัควรทรำบ 

1.2 รำยงำนสิง่ทีต่รวจพบในทนัท ีเพื่อคณะกรรมกำรบรษิทัจะไดห้ำแนวทำงแกไ้ขไดท้นัเวลำ 

- รำยกำรควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

- ขอ้สงสยัหรอืสนันิษฐำนว่ำอำจมกีำรทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกต ิหรอืมคีวำมบกพร่องส ำคญัใน

ระบบควบคุมภำยใน 

- ขอ้สงสยัว่ำอำจมกีำรฝ่ำฝืนกฏหมำย หรอืขอ้ก ำหนดใดๆ ของตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

- รำยงำนอื่นใดทีเ่หน็ว่ำคณะกรรมกำรบรษิทัควรทรำบ 

2) กำรรำยงำนต่อหน่วยงำนรำชกำร 

หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัถงึสิง่ทีม่ผีลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญั

ต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน และได้มีกำรหำรือร่วมกันกับคณะกรรมกำรบริษัทและ

ผู้บริหำรแล้วว่ำต้องด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบก ำหนดเวลำที่ก ำหนดไว้ร่วมกัน หำก

คณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรเพิกเฉยต่อกำรด ำเนินกำรแก้ไขดงักล่ำวโดยไม่มเีหตุผลอนั

สมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนสิ่งที่พบดังกล่ำวต่อส ำนักงำนก ำกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรอืตลำดหลกัทรพัยฯ์ ได้ 

3) กำรรำยงำนต่อผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป 

รำยงำนกจิกรรมทีท่ ำระหว่ำงปีตำมหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร

บรษิทั ซึง่รำยงำนดงักล่ำวลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปี

ของบรษิทัฯ 

9.2.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

ขอบเขต อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนกำรสรรหำ 

ก ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ์ และวธิกีำรในกำรสรรหำกรรมกำรบรษิทั กรรมกำรชุดย่อย เลขำนุกำรบรษิทั 
และผูบ้รหิำรสงูสุด (ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร (CEO)) รวมทัง้กรรมกำรของบรษิทัย่อย ดงันี้ 

1) ก ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ์ และวธิกีำรในกำรสรรหำกรรมกำรบรษิทั กรรมกำรชุดย่อย เลขำนุกำร
บรษิทั ผูบ้รหิำรสงูสุด (ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร (CEO)) และกรรมกำรของบรษิทัย่อย โดยพจิำรณำ
ควำมเหมำะสมของจ ำนวน โครงสรำ้ง และองค์ประกอบของคณะกรรมกำร ก ำหนดคุณสมบตัขิอง
กรรมกำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรอืเสนอขออนุมตัิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่
กรณี 

2) พิจำรณำสรรหำ คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม มีควำมรู้ควำมช ำนำญที่
เหมำะสมเพื่อใหบุ้คคลดงักล่ำวด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรบรษิทั กรรมกำรชุดย่อย เลขำนุกำรบรษิัท 
ผู้บรหิำรสูงสุด (ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร (CEO)) และกรรมกำรของบรษิัทย่อย รวมทัง้พจิำรณำ
ประวตับิุคคลดงักล่ำวแลว้ว่ำมคีุณสมบตัคิรบถว้นตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ไม่ขดัหรอืแยง้กบั
กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  

3) พจิำรณำก ำหนดนโยบำยกำรหำผูบ้รหิำรมำสบืทอดต ำแหน่งทีส่ ำคญั (Succession Plan)  
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4) ทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรสรรหำกรรมกำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัก่อนทีจ่ะมกีำรสรร
หำกรรมกำรทีค่รบวำระ 

5) ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเสนอชื่อกรรมกำรทีพ่น้วำระกลบัเขำ้ด ำรง
ต ำแหน่ง คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะพิจำรณำผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
กรรมกำรรำยดงักล่ำว และควรน ำเสนอผลกำรปฏิบตัหิน้ำที่ ผลงำน (Contribution) รวมทัง้ประวตัิ
กำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถ้ือหุน้ เพื่อให้ผู้ถอืหุน้ใชป้ระกอบกำรพจิำรณำ
ดว้ย 

6) จดัท ำแผนกำรพฒันำกรรมกำรบรษิทัเพื่อพฒันำควำมรู้กรรมกำรบรษิทัปัจจุบนัและกรรมกำรบรษิทั
เข้ำใหม่ให้เข้ำใจธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บทบำทหน้ำที่ของกรรมกำรบริษัท  และ
พัฒนำกำรต่ำง ๆ ที่ส ำคัญ เช่น สภำวะเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมำยที่
เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เป็นตน้ 

7) ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท  ด้วยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

กำรพจิำรณำค่ำตอบแทน 

1) จดัท ำนโยบำย และหลกัเกณฑ์ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมกำร
บรษิัท กรรมกำรชุดย่อย เลขำนุกำรบรษิทั และผู้บรหิำรสูงสุด (ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร) รวมทัง้
กรรมกำรของบรษิทัย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืเสนอขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้แลว้แต่กรณี 

2) ก ำหนดค่ำตอบแทนทีจ่ ำเป็นและเหมำะสมทัง้ที่เป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิของคณะกรรมกำรบรษิัท
เป็นรำยบุคคลในแต่ละปี โดยพจิำรณำควำมเหมำะสมกบัประสบกำรณ์ บทบำท ภำระหน้ำที ่ควำม
รบัผิดชอบ ผลงำน ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ และบริษัทย่อย และเปรียบเทยีบกบับรษิัทใน
อุตสำหกรรมเดยีวกนั และประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะไดร้บัจำกกรรมกำร รวมทัง้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และ
เป้ำหมำยระยะยำวของบริษัทฯ และเชื่อมโยงกับมูลค่ำที่บริษัทฯ สร้ำงให้ผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอให้
คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำและน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตัิ 

3) ก ำหนดแนวทำงในกำรประเมนิผลงำนของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย เลขำนุกำรบรษิัท 
และผู้บรหิำรสูงสุด (ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร (CEO)) รวมทัง้คณะกรรมกำรของบรษิัทย่อย เพื่อ
พจิำรณำผลตอบแทนประจ ำปี 

4) เปิดเผยนโยบำยเกี่ยวกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทนและเปิดเผยค่ำตอบแทนในรูปแบบต่ำง  ๆ และ
จดัท ำรำยงำนกำรก ำหนดค่ำตอบแทนไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ  

5) ก ำหนดโบนัสและอตัรำกำรขึน้เงนิเดอืนประจ ำปีของผูบ้รหิำรและพนักงำน โดยอำจพจิำรณำจำกผล
ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

6) พจิำรณำกลัน่กรอง โครงสรำ้งเงนิเดอืน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ขององคก์ร 

7) ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท  ด้วยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

ทัง้นี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนนัน้ 
จะไม่มลีกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ หรอืมอบอ ำนำจช่วงทีท่ ำใหผู้ร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
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ค่ำตอบแทนสำมำรถอนุมตัริำยกำรทีต่นหรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำด
ทุน และ/หรอื ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งก ำหนด) มส่ีวนไดเ้สยี หรอือำจมคีวำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนไม่มีอ ำนำจอนุมตัิกำรด ำเนินกำรในเรื่องดงักล่ำวโดยเรื่องดงักล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่ออนุมตัติ่อไป นอกจำกนี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจดงักล่ำวตอ้ง
จดัท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร หรอืบนัทกึเป็นมตคิณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนในรำยงำนกำรประชุม
อย่ำงชดัเจน และมกีำรระบุขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องผูร้บัมอบอ ำนำจและระยะเวลำกำรมอบอ ำนำจไวอ้ย่ำงชดัเจน 

9.2.2.3 คณะกรรมการบริหาร 

องคป์ระกอบและกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร 

1) ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทั โดยมจี ำนวนตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัเหน็สมควร ซึง่จะ

ประกอบดว้ยกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืผูบ้รหิำรของบรษิทั ทัง้นี้คณะกรรมกำรบรหิำรควรมจี ำนวนไม่

น้อยกว่ำ 5 คน และไม่มำกกว่ำ 10 คน 

2) กรรมกำรบรหิำรไมจ่ ำเป็นตอ้งเป็นกรรมกำรบรษิทัหรอืพนักงำนบรษิทั และบุคคลภำยนอกบรษิทัทีม่ี

คุณสมบตัเิหมำะสมและไมม่ผีลประโยชน์ขดัหรอืแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทั คณะกรรมกำร

บรหิำรควรระบุเหตุผลทีเ่หมำะสมและควำมจ ำเป็นประกอบกำรพจิำรณำแตง่ตัง้ดงักล่ำวใหช้ดัเจน 

3) คณะกรรมกำรบรษิทัจะเลอืกกรรมกำรบรหิำรคนหนึ่งเป็นประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร ในกรณีที่

คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำเหน็สมควรอำจจะเลอืกกรรมกำรบรหิำรคนหนึ่งหรอืหลำยคนเป็นรอง

ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรกไ็ด ้

4) ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรอำจเป็นบุคคลคนเดยีวกนักบัประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรกไ็ด ้

5)  คณะกรรมกำรบรหิำรสำมำรถแต่งตัง้พนักงำนของบรษิทั จ ำนวน 1 คน ท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรคณะ

กรรมกำรบรหิำร เพื่อช่วยเหลอืกำรด ำเนินงำนของคณะผู้บรหิำรเกี่ยวกบักำรนัดหมำยกำรประชุม 

กำรจดัเตรยีมวำระกำรประชุม กำรน ำส่งเอกสำรประกอบกำรประชุม และกำรบนัทกึรำยงำนกำร

ประชุม ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจก ำหนดค่ำตอบแทน (เบี้ยประชุม) ให้แก่เลขำนุกำร

คณะกรรมกำรบรหิำรไดต้ำมทีเ่หน็สมควรและเหมำะสม 

คุณสมบตัขิองคณะกรรมกำรบรหิำร 

1) กรรมกำรบรหิำรต้องเป็นบุคคลทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อกำร
ด ำเนินธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่ำงด ีมคีวำมซื่อสตัย์ สุจรติ มจีรยิธรรมในกำรด ำเนินธุรกจิและมเีวลำ
เพยีงพอทีจ่ะอุทศิควำมรู ้ควำมสำมำรถและปฏบิตัหิน้ำทีใ่หแ้ก่บรษิทัอย่ำงเตม็ที่ 

2) กรรมกำรบรหิำรต้องมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบรษิทัมหำชนจ ำกดั 
กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ/หรอืกฎหมำยอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง 

3) กรรมกำรบรหิำรไม่สำมำรถประกอบกจิกำร เขำ้เป็นหุน้ส่วน หรอืเขำ้เป็นกรรมกำรในนิตบิุคคลอื่นที่
มสีภำพอย่ำงเดยีวกนัและ/หรอืเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบรษิัทและ/หรอืบรษิัทย่อยและ/หรอื
บรษิทัร่วม ไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืประโยชน์ของบุคคลอื่น เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชมุ
คณะกรรมกำรบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทรำบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ (แลว้แต่กรณี 
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ขอบเขต อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำร 

1) ด ำเนินกิจกำรและบรหิำรกิจกำรของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยตำมวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั นโยบำย 
ระเบยีบ ขอ้ก ำหนด ค ำสัง่ และมติของที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรอืมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บรษิทัฯ ภำยใตก้รอบกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

2) พจิำรณำกลัน่กรองขอ้เสนอของฝ่ำยจดักำร ก ำหนดโครงสรำ้งองค์กร วสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้ำหมำย 
นโยบำย ทศิทำง กลยุทธท์ำงธุรกจิ กำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย แผนกำรด ำเนินงำน 
กำรลงทุนขยำยกิจกำร กำรประชำสมัพนัธ์ ก ำหนดแผนกำรเงิน รำยงำนประจ ำปี งบประมำณ 
รวมทัง้งบประมำณประจ ำปี กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล กำรลงทุนดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ เพื่อ
น ำเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรเป็นผูพ้จิำรณำก ำหนดต่อไป 

3) มอี ำนำจแต่งตัง้คณะท ำงำน เพื่อกำรด ำเนินกจิกำรหรอืกำรบรหิำรงำนของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทั
ย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วม และกำรก ำหนดอ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะท ำงำน รวมถงึ
ควบคุมก ำกับดูแลให้กำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนที่แต่งตัง้บรรลุตำมนโยบำยและเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 

4) ใหค้ ำแนะน ำ ค ำปรกึษำ และก ำหนดแนวนโยบำยและอ ำนำจหน้ำทีข่องประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและ
คณะท ำงำนพเิศษ 

5) ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใหเ้ป็นไปตำมกรอบนโยบำย และเป้ำหมำยที่
ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท และก ำกับดูแลให้กำรด ำเนินงำนมีคุณภำพและ
ประสทิธภิำพ 

6) พิจำรณำเรื่องกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีตำมที่ฝ่ำยจัดกำรเสนอก่อนที่จะน ำเสนอให้
คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำและอนุมตั ิ

7) มอี ำนำจพจิำรณำอนุมตักิำรใชจ้่ำยทำงกำรเงนิในกำรด ำเนินกำรที่เป็นธุรกรรมปกตขิองธุรกจิของ
บรษิทัฯ แต่ไม่เกนิงบประมำณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

8) ศกึษำควำมเป็นไปไดส้ ำหรบัโครงกำรใหม่ ๆ และมอี ำนำจพจิำรณำอนุมตัเิขำ้ร่วมประมลูงำนต่ำง ๆ 
ตลอดจนเขำ้ด ำเนินงำนโครงกำรต่ำง ๆ ตำมทีเ่หน็สมควร รวมถงึกำรท ำนิตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่อง
ดงักล่ำวจนเสรจ็กำร ทัง้นี้ อ ำนำจดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมกรอบอ ำนำจอนุมตัทิีค่ณะกรรมกำรบรษิัท
ก ำหนดไวแ้ลว้ และเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 

9) อนุมตัิกำรใช้จ่ำยเงนิลงทุนที่ส ำคญัที่ได้ก ำหนดไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ตำมที่จะได้รบั
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั หรอืตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัไดเ้คยมมีตอินุมตัใินหลกักำรไว้
แลว้ 

10) มอี ำนำจพจิำรณำอนุมตัิกำรกู้ยมืเงิน กำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินกบัธนำคำรหรือสถำบนักำรเงิน
ส ำหรบัสนับสนุนกำรท ำธุรกจิตำมปกต ิเช่น กำรเปิดบญัชธีนำคำร กำรปิดบญัชธีนำคำร กำรใหกู้ย้มื
เงนิของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย กำรจดัหำวงเงนิสนิเชื่อ หรอืกำรขอสนิเชื่อใด ๆ ของบรษิทัฯ 
ตำมตำรำงอ ำนำจอนุมตัทิีผ่่ำนกำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั  

11) พจิำรณำและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ และ/หรอืบรษิัทย่อย และเสนอจ่ำยเงนิปันผล
ระหว่ำงกำลหรอืเงนิปันผลประจ ำปี เพื่อเสนอคณะกรรรมกำรบรษิทัอนุมตัิ 
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12) ก ำหนดโครงสรำ้งองค์กร อ ำนำจกำรบรหิำรองค์กร รวมถงึกำรแต่งตัง้ กำรว่ำจำ้ง กำรโยกยำ้ย กำร
เลกิจำ้ง กำรก ำหนดเงนิค่ำจำ้ง ค่ำตอบแทน โบนัสพนักงำนระดบัผูบ้รหิำรตัง้แต่ระดบัผูอ้ ำนวยกำร
ฝ่ำยหรอืเทยีบเท่ำขึน้ไปยกเวน้ต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

13) ใหม้อี ำนำจในกำรมอบอ ำนำจใหบุ้คคลอื่นใดหนึ่งคนหรอืหลำยคนปฏบิตักิำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด โดย
อยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของคณะกรรมกำรบรหิำร หรอือำจมอบอ ำนำจเพื่อใหบุ้คคลดังกล่ำว มอี ำนำจ
ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรเหน็สมควร และภำยในระยะเวลำทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรเหน็สมควร ซึง่
คณะกรรมกำรบรหิำรอำจยกเลกิ เพกิถอน เปลี่ยนแปลง หรอืแก้ไข บุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ ำนำจ หรอื
กำรมอบอ ำนำจนัน้ ๆ ไดต้ำมทีเ่หน็สมควร  

14) มอี ำนำจแต่งตัง้ประธำนทีป่รกึษำ หรอืทีป่รกึษำ หรอืคณะทีป่รกึษำของคณะกรรมกำรบรหิำรไดต้ำม
ควำมเหมำะสมและมอี ำนำจก ำหนดค่ำตอบแทน ค่ำเบี้ยเลี้ยง สวสัดกิำร สิง่อ ำนวยควำมสะดวกและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ของประธำนที่ปรึกษำหรือที่ปรึกษำหรือคณะที่ปรึกษำดังกล่ำวได้ตำมควำม
เหมำะสม 

15) มอี ำนำจแต่งตัง้ผู้บรหิำรบรษิทัเพื่อปฏิบตัหิน้ำที่ทุกต ำแหน่ง เว้นแต่กำรแต่งตัง้ประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำร ต้องไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิทั รวมทัง้สำมำรถมอบอ ำนำจใหบุ้คคลใด ๆ 
ไปด ำเนินกำรแทนในเรื่องใด ๆ ที่อยู่ในหน้ำที่ และควำมรบัผดิชอบตำมที่คณะกรรมกำรบรหิำร
เหน็สมควร 

16) คณะกรรมกำรบรหิำร หรอืประธำนกรรมกำรบรหิำร มอี ำนำจเรยีกประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรและ/
หรอื ก ำหนดระเบยีบขอ้บงัคบัของกำรประชุมไดต้ำมทีเ่หน็สมควร 

17) ในกรณีประธำนกรรมกำรบรหิำรไม่สำมำรถปฏบิตัิหน้ำที่ได้ ให้ประธำนกรรมกำรบรหิำรแต่งตัง้ผู้
รกัษำกำรเพื่อปฏิบตัิหน้ำที่แทนเป็นครำว ๆ ไป โดยผู้รกัษำกำรมีอ ำนำจหน้ำที่เท่ำกับประธำน
กรรมกำรบรหิำร 

18) พจิำรณำอนุมตัใิหอ้ ำนำจต่ำง ๆ  ในกำรด ำเนินกจิกำรบรหิำรงำนแก่ผูบ้รหิำรตำมกฎระเบยีบขอ้บงัคบั 

19) ดูแลให้บรษิทัมรีะบบกำรควบคุมภำยในทีเ่หมำะสมรดักุมและมปีระสทิธภิำพ โดยประสำนงำนกบั
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

20) เสนอชื่อผู้มีคุณสมบตัิเหมำะสม ให้คณะกรรมกำรบริษัทพจิำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรและ/หรอื
ผู้บริหำรในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมอย่ำงน้อยตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทัง้
ก ำหนดแนวนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วม เพื่อน ำเสนอ 
คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนุมตั ิ

21) ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

 

กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรบรหิำร 

 คณะกรรมกำรบรหิำรจะตอ้งรำยงำนผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่่อคณะกรรมกำรบรษิทั และรำยงำนกำรท ำ
หน้ำทีใ่นรอบปีทีผ่่ำนมำต่อผูถ้อืหุน้ในรำยงำนประจ ำปี โดยเปิดเผยรำยละเอยีดอย่ำงน้อย ดงันี้ 

1) จ ำนวนครัง้ในกำรประชุม 

2) จ ำนวนครัง้ทีก่รรมกำรบรหิำรแต่ละคนเขำ้ร่วมประชุม 
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3) ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบรหิำร 

4) ผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฏบตัรทีก่ ำหนดไว ้

อ านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการบริหาร 

1) ใหป้ระธำนกรรมกำรบรหิำร ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบทีก่ล่ำวมำขำ้งต้น 
อย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล 

2) มีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริหำร ซึ่งอยู่ภำยใต้กฎหมำย เงื่อนไข 
กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบับรษิทั  

3) ดแูลกำรด ำเนินกจิกำร ใหเ้ป็นไปตำมแนวนโยบำยทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรหิำร  

4) พิจำรณำเสนอแก้ไข  ปรับปรุง ระเบียบปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสมต่อคณะ
กรรมกำรบรหิำรเพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ

5) ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรมอบหมำย  

ทัง้นี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรนัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็นกำร
มอบอ ำนำจ หรอืมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้ผู้รบัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรหิำรสำมำรถอนุมตัิรำยกำรที่ตนหรือ
บุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอื ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย และ/หรอืหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งก ำหนด) มส่ีวนได้เสยี หรอือำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัฯ 
หรอืบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิัททีเ่กี่ยวขอ้ง คณะกรรมกำรบรหิำรไม่มอี ำนำจอนุมตักิำรด ำเนินกำรในเรื่องดงักล่ำวโดย
เรื่องดงักล่ำวจะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมตัติ่อไป ยกเวน้
เป็นกำรอนุมตัริำยกำรทีเ่ป็นไปตำมธุรกจิปกตแิละเงื่อนไขกำรคำ้ปกตซิึ่งเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุน และ/หรอื ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด นอกจำกนี้ กำรมอบหมำย
อ ำนำจดงักล่ำวต้องจดัท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร หรอืบนัทกึเป็นมตคิณะกรรมกำรบรหิำรในรำยงำนกำรประชุมอย่ำง
ชดัเจน และมกีำรระบุขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องผูร้บัมอบอ ำนำจและระยะเวลำกำรมอบอ ำนำจไวอ้ย่ำงชดัเจน 

9.2.2.4 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ขอบเขต หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

1) ดูแล บรหิำร ด ำเนินงำน และปฏบิตังิำนประจ ำตำมปกตธิุรกจิเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อย รวมทัง้ประโยชน์ของกลุ่มบรษิทัโดยรวม ให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์และขอ้บงัคบั ตลอดจน
ระเบียบ มติ นโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่ก ำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ภำยใต้กรอบกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้ง และขอบเขต
อ ำนำจซึง่คณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมกำรบรหิำรก ำหนด 

2) ควบคุมดูแลกำรด ำเนินกิจกำร และ/หรอืบรหิำรงำนประจ ำวนัของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย รวมทัง้
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เสนอแนะทำงเลอืกและกลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กบันโยบำยต่อคณะกรรมกำรบรหิำร และ/หรอืคณะกรรมกำรบรษิทั 

3) จดัท ำและน ำเสนอ นโยบำยทำงธุรกจิ แผนธุรกจิ กำรลงทุนขยำยกจิกำร กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล 
วสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินงำน กลยุทธ์ทำงธุรกิจ กำรประชำสมัพนัธ์ รำยงำน
ประจ ำปี งบประมำณประจ ำปีของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย รวมทัง้กลุ่มบรษิัทที่ใช้ในกำรประกอบ
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ธุรกิจ  และก ำหนดอ ำนำจกำรบริหำรงำนเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร  และ/หรือ
คณะกรรมกำรบรษิทั  

4) ตรวจสอบ ตดิตำม และประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบรหิำรและฝ่ำยจดักำรของบรษิทัฯ และ
บรษิัทย่อย รวมทัง้บรษิัทร่วมทีเ่ขำ้ไปลงทุนอย่ำงเป็นประจ ำสม ่ำเสมอ และเสนอแนะแนวทำงกำร
แกไ้ขปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ เพื่อใหผู้บ้รหิำรและฝ่ำยจดักำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตรแ์ละแผนธรุกจิ
ที่วำงไว้ เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยและเป้ำหมำยของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย รวมทัง้รำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทัทุกไตรมำส 

5) ออกค ำสัง่ ระเบยีบ ประกำศ และบนัทกึควำมเขำ้ใจ เพื่อใหแ้น่ใจว่ำกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อยเป็นไปตำมนโยบำย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มบรษิทัฯ รวมถงึเพื่อรกัษำระเบยีบวนิัย
ภำยในองคก์ร 

6) เป็นตวัแทนบรษิัทฯ หรอืกลุ่มบรษิัท ตลอดจนมอี ำนำจมอบหมำยบุคคลใดในกำรตดิต่อกบัองค์กร
ภำยนอก ซึง่รวมถงึหน่วยงำนรำชกำรและหน่วยงำนก ำกบัดแูลอื่น ๆ  

7) ก ำหนดโครงสรำ้งองคก์ร วธิกีำรบรหิำร โดยครอบคลุมถงึรำยละเอยีดในกำรคดัเลอืก กำรพฒันำและ
ฝึกอบรม กำรว่ำจำ้ง กำรแต่งตัง้ โยกยำ้ย และเลกิจำ้งพนักงำนของบรษิทัฯ และก ำหนดอตัรำค่ำจำ้ง 
เงนิเดอืน ค่ำตอบแทน โบนัส และสวสัดกิำรต่ำง ๆ ส ำหรบัพนักงำน ภำยใต้กรอบและนโยบำยที่
คณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนดไว ้

8) มอี ำนำจในกำรแต่งตัง้ และถอดถอน เจำ้หน้ำทีห่รอืพนักงำนของบรษิทัฯ ในต ำแหน่งทีต่ ่ำกว่ำระดบั
ผูบ้รหิำร 

9) เจรจำ และเขำ้ท ำสญัญำ และ/หรอื ธุรกรรมใด ๆ ทีเ่กีย่วกบักำรด ำเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ ภำยใน
อ ำนำจและวงเงนิตำมทีก่ ำหนดไวใ้นตำรำงอ ำนำจอนุมตัทิีผ่่ำนกำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิัท
แลว้ 

10) มอี ำนำจอนุมตักิำรใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมปกตธิุรกิจของบรษิทัฯ ตำมตำรำงอ ำนำจอนุมตัทิี่
ไดร้บักำรพจิำรณำและอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั เช่น กำรจดัซื้อทรพัยส์นิ กำรกูย้มืเงนิ กำรขอ
สนิเชื่อจำกสถำบนักำรเงนิ กำรใช้จ่ำยเงนิลงทุนทีส่ ำคญั และกำรท ำรำยกำรอื่นเพื่อประโยชน์ของ
บรษิทัฯ ซึง่อ ำนำจกำรอนุมตัดิงักล่ำวจะเป็นกำรอนุมตัริำยกำรปกตทิัว่ไปทำงกำรคำ้  

11) ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่น ๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรหิำร หรอืคณะกรรมกำรบรษิทั 

ทัง้นี้ ในกำรด ำเนินกำรเรื่องใดที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  (CEO) หรือผู้ร ับมอบอ ำนำจหน้ำที่และควำม
รบัผดิชอบจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร (CEO) หรอืบุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้ง (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุน และ/หรอืตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งก ำหนด) มส่ีวนไดส่้วนเสยี
หรอืมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับรษิัทฯ และ/หรอืบรษิัทย่อย และ/หรอืบรษิัทที่เกี่ยวขอ้ง ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร (CEO) ไม่มีอ ำนำจอนุมัติกำรด ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว โดยเรื่องดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมตัิต่อไป ยกเว้นเป็นกำรอนุมตัริำยกำรทีเ่ป็นไปตำม
ธุรกจิปกตแิละเงือ่นไขกำรคำ้ปกตซิึ่งเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอื ตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 
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9.3 การประเมินผลการปฏิบติังาน 

9.3.1 การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย 

 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จดัใหม้กีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรชุด
ย่อยเป็นประจ ำทุกปี โดยที่คณะกรรมกำรบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดจ้ดัใหม้กีำรประเมนิเป็น 2 รูปแบบ 
คือ กำรประเมินผลทัง้คณะ (As a Whole) และกำรประเมินตนเองเป็นรำยบุคคล  (Self-Assessment) ส่วน
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบรหิำรนัน้ ไดจ้ดัใหม้กีำรประเมนิรูปแบบเดยีว คอื 
กำรประเมนิผลทัง้คณะ (As a Whole) เพื่อให้คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ร่วมกนัพจิำรณำผลงำนของทัง้คณะกรรมกำร
บรษิทัฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย และปัญหำในกำรปฏบิตังิำน เพื่อกำรปรบัปรุงแก้ไขกำรท ำงำนใหม้ปีระสทิธภิำพ
มำกขึ้น โดยกระบวนกำรในกำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อยนัน้ เลขำนุกำร
บรษิัทฯ และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรชุดย่อยจะจดัส่งแบบประเมนิ ให้กรรมกำรทุกท่ำนท ำกำรประเมนิและส่งกลบั
มำยงัเลขำนุกำรบรษิทัฯ และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อท ำกำรประมวลผลและสรุปผลคะแนนรำยงำนต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยและทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อทรำบ 
 

 หวัขอ้หลกัในกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน สำมำรถสุรปไดด้งันี้ 
การประเมินตนเองแบบทัง้คณะ การประเมินตนเองแบบ

รายบุคคล 

 คณะกรรมกำร

บรษิทั 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร
สรรหำฯ 

คณะกรรมกำร

บรหิำร 

คณะกรรมกำร

บรษิทั 

คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ 

1) โครงสรำ้งและ

คุณสมบตัขิอง

คณะกรรมกำร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2) กำรประชมุ

คณะกรรมกำร 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3) บทบำท หน้ำที ่

และควำม

รบัผดิชอบของ

คณะกรรมกำร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4) เรื่องอื่นๆ เช่น 
ควำมสมัพนัธ์
ระหว่ำง
คณะกรรมกำรและ
กำรพฒันำตนเอง
ของกรรมกำรและ
กำรพฒันำผูบ้รหิำร 

✓      
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9.3.2 ผลการประเมิน 

ในปี 2563 ผลกำรประเมนิคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย เป็นดงันี้ 

(1)  ผลกำรประเมนิกำรปฏิบตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ แบบรายคณะ ในภำพรวมทุกหวัขอ้อยู่ใน
ระดบัดเียีย่ม โดยไดค้ะแนนรวมทุกหวัขอ้คดิเป็นรอ้ยละ 97.92 และผลกำรประเมนิกำรปฏบิตังิำน แบบรายบุคคล ใน
ภำพรวมทุกหวัขอ้อยู่ในระดบัดเียีย่ม โดยไดค้ะแนนรวมทุกหวัขอ้เฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ 98.73 

(2)  ผลกำรประเมนิกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ แบบรายคณะ ในภำพรวมทุกหวัขอ้อยู่ใน
ระดบัดเียีย่ม โดยไดค้ะแนนรวมทุกหวัขอ้คดิเป็นรอ้ยละ 91.25 และผลกำรประเมนิกำรปฏบิตังิำน แบบรายบุคคล ใน
ภำพรวมทุกหวัขอ้อยู่ในระดบัดเียีย่ม โดยไดค้ะแนนรวมทุกหวัขอ้เฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ 95.45 

(3)  ผลกำรประเมนิกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน แบบรายคณะ ใน
ภำพรวมทุกหวัขอ้อยู่ในระดบัดเียีย่ม โดยไดค้ะแนนรวมทุกหวัขอ้เฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ 96.05 

(4)  ผลกำรประเมนิกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบรหิำร แบบรายคณะ ในภำพรวมทุกหวัขอ้อยู่ใน
ระดบัดเียีย่ม โดยไดค้ะแนนรวมทุกหวัขอ้เฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ 94.44 

 

9.4  อ านาจอนุมติั 

9.4.1 อ านาจอนุมติัของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

บรษิัทฯ ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบรษิัทฯ มอี ำนำจอนุมตัิเรื่องต่ำงๆ ของบรษิัทฯ ตำมขอบเขตหน้ำที่ที่
ก ำหนดโดยกฎหมำย ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ กฎบตัรคณะกรรมกำรบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ รวมถงึกำรทบทวน
กลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำทุกปี และแก้ไขแผนงำน งบประมำณประจ ำปี แผนกำรลงทุน ค่ำใชจ้่ำยกำรลงทุน
รำยครัง้ รวมทัง้งบประมำณค่ำใชจ้ำ่ยบรหิำรของบรษิทัฯ กำรตดิตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมแผนที่
ก ำหนดไว ้กำรอนุมตัริำยกำรระหว่ำงกนัทีส่ ำคญั ในขณะทีผู่บ้รหิำรมหีน้ำทีบ่รหิำรกจิกำรงำนต่ำงๆ ของบรษิทัฯ ตำมที่
คณะกรรมกำรมอบหมำย และอนุมตัธิุรกรรมทีอ่ยู่ในงบประมำณประจ ำปีทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  

 
 

9.5 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

1) คณะกรรมกำรบรษิทัมหีน้ำทีต่ดิตำมและก ำกบัดแูลกำรบรหิำรจดักำรและกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของ
บรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วม (โดยอนุโลม) ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยที่บรษิทัฯ ก ำหนด กฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทัง้กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยอนุโลม เท่ำทีไ่ม่
ขดัหรอืแยง้กบักฎหมำยอื่น  

2) คณะกรรมกำรบรษิทัมหีน้ำทีแ่ต่งตัง้ผูแ้ทนเขำ้ไปเป็นกรรมกำรและผูบ้รหิำรในบรษิทัย่อยและ /หรอื
บรษิัทร่วมอย่ำงน้อยตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ในบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมทีป่ระกอบธุรกจิหลกั 
และมีระเบียบปฏิบตัิหรือข้อก ำหนดที่ท ำให้กำรส่งบุคคลดงักล่ำวจะต้องได้รบัมติเห็นชอบจำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั รวมทัง้ก ำหนดขอบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของผู้แทนทีไ่ดร้บั
กำรแต่งตัง้เข้ำไปเป็นกรรมกำรและผู้บริหำรในบริษัทย่อยนัน้ไว้อย่ ำงชดัเจนและที่มีผลให้กำร
พิจำรณำของกรรมกำรและผู้บริหำรดงักล่ำวในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทย่อยในเรื่อง
ส ำคญัต้องได้รบัควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทก่อน เว้นแต่จะมีข้อจ ำกัดตำม
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กฎหมำยอื่นหรอืเงื่อนไขกำรร่วมทุนกบัภำครฐั หรอืกรณีอื่นใดตำมทีก่ฎหมำยหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน หรอืขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทยจะก ำหนด ทัง้นี้ กรรมกำรและผู้บรหิำรของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วม ขำ้งต้นทีไ่ด้รบักำร
แต่งตัง้หรอืเสนอชื่อตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีุณสมบตั ิบทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผิดชอบตำมทีก่ ำหนด
ไว้ในกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจนไม่มลีกัษณะขำดควำมน่ำไวว้ำงใจตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ว่ำด้วยกำรก ำหนดลักษณะขำดควำมน่ำไว้วำงใจของ
กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทั  

3) คณะกรรมกำรบริษัทมหีน้ำที่ด ำเนินกำรให้บริษัทย่อยและ /หรือบริษัทร่วมมรีะบบควบคุมภำยใน 
ระบบบรหิำรควำมเสีย่ง และระบบป้องกนักำรทุจรติ รวมทัง้ก ำหนดมำตรกำรในกำรตดิตำมผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมอย่ำงมปีระสทิธภิำพและสม ่ำเสมอ และรดักุมเพยีงพอ
ทีท่ ำใหม้ัน่ใจไดว้่ำกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิัทร่วมจะเป็นไปตำมแผนงำน 
งบประมำณ นโยบำยของบรษิทัฯ รวมถงึกฎหมำยและประกำศ เรื่อง กำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ขีอง
บรษิทัจดทะเบยีน รวมถงึประกำศ ขอ้บงัคบั และหลกัเกณฑ์ต่ำง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งของคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ได้อย่ำงแท้จริงและต่อเนื่อง นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบรษิัทยงัมีหน้ำที่ในกำร
ตดิตำมดูแลใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมหน้ำที่
และควำมรบัผดิชอบตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

4) คณะกรรมกำรบรษิัทมหีน้ำที่ดูแลติดตำมให้บรษิัทย่อยและ/หรอืบรษิัทร่วมเปิดเผยขอ้มูลที่ส ำคญั 
เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกบัฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนัและรำยกำรที่
อำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วม รำยกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำย
ไปซึ่งทรพัยส์นิทีม่นีัยส ำคญั และรำยกำรอื่นใดทีส่ ำคญัซึ่งมไิดเ้ป็นรำยกำรธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อย
และ/หรือบริษัทร่วม เป็นต้น ทัง้นี้ กำรเปิดเผยข้อมูลดงักล่ำวจะต้องให้ขอ้มูลเพียงพอ ครบถ้วน 
ถูกต้อง และภำยในระยะเวลำที่บริษัทฯ ก ำหนดและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงำนที่
เกีย่วขอ้ง  

5) ในกรณีทีบ่รษิทัย่อยตกลงเขำ้ท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนักบับุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัย่อย หรอื
รำยกำรเกี่ยวกบักำรได้มำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิัทย่อยตำมหลกัเกณฑ์ทีก่ ำหนดไว้
ตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอืประกำศตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(แล้วแต่กรณี) บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องปฏิบตัิตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่ประกำศ
ดงักล่ำวก ำหนดไว้ในเรื่องนัน้ ๆ ก่อนเข้ำท ำรำยกำรดงักล่ำวโดยอนุโลม โดยบริษัทย่อยจะต้อง
ปฏบิตัติำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรตำมทีป่ระกำศดงักล่ำวก ำหนดเช่นเดยีวกบักรณีที่บรษิทัฯ เป็นผูท้ ำ
รำยกำรดงักล่ำวเอง 

6) ทัง้นี้ รำยกำรประเภทดงักล่ำวจ ำเป็นต้องไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอืกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งนัน้ ใหบ้รษิทัฯ และ
บรษิทัย่อยพจิำรณำขนำดของรำยกำรเทยีบกบังบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ 

 

 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่171 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 

กรรมกำรบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมมอี ำนำจ หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรบรหิำรจดักำรบรษิทัย่อย
และ/หรอืบรษิทัร่วมใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วม ตลอดจนมติ
ของทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วม มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วม ดว้ย
ควำมซื่อสตัยสุ์จรติและระมดัระวงัรกัษำผลประโยชน์ของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วม กำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำร
และผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมนัน้ ใหม้ขีอบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทั
ก ำหนด โดยทีก่รรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมมดีุลพนิิจในกำรพจิำรณำ และออกเสยีงในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมในเรื่องทีเ่กีย่วกบักำรบรหิำรจดักำรทัว่ไป และกำรด ำเนินธุรกจิ
ตำมปกติของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมได้ตำมที่กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทย่อยและ /หรือบริษัทร่วมจะ
เหน็สมควร เพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วม และผูถ้อืหุน้ ดงัต่อไปนี้  

1)  กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบริษทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมหน้ำทีแ่ละควำม
รบัผดิชอบตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด และเป็นไปตำมแผนงำน งบประมำณ และนโยบำยของบรษิทัฯ  

2)  กรรมกำรและผู้บรหิำรของบรษิัทย่อยและ/หรอืบรษิัทร่วม ต้องเปิดเผยขอ้มูลที่ส ำคญั เช่น ขอ้มูล
เกี่ยวกบัฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัและรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วม รำยกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์นิทีม่นีัยส ำคญัและรำยกำรอื่น
ใดทีส่ ำคญัซึ่งมไิดเ้ป็นรำยกำรธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมใหแ้ก่บรษิทัฯ ทรำบโดยเพยีงพอ ครบถว้น 
ถูกต้องและภำยในระยะเวลำทีบ่รษิัทฯ ก ำหนดโดยอนุโลม อนึ่ง ใหค้ณะกรรมกำรของบรษิทัย่อยพจิำรณำกำรเข้ำท ำ
รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั กำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัย์สนิทีม่นีัยส ำคญัและรำยกำรอื่นใดทีส่ ำคญัซึง่มไิดเ้ป็นรำยกำร
ธุรกิจปกติของบรษิัทย่อย โดยน ำประกำศที่เกี่ยวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและประกำศคณะกรรมกำร
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

3)  กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อยตอ้งเปิดเผยและน ำส่งขอ้มลูส่วนไดเ้สยีของตนและบุคคลทีอ่ำจ
มคีวำมขดัแยง้1ต่อคณะกรรมกำรของบรษิทัและบรษิทัย่อย และ/หรอืเลขำนุกำรบรษิทั ให้ทรำบถงึควำมสมัพนัธ์และ
กำรท ำธุรกรรมกบับรษิทัย่อยหรอืบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และหลกีเลี่ยงกำร
ท ำรำยกำรทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทัย่อยหรอืบรษิทัฯ โดยคณะกรรมกำรของบรษิทัย่อยมี
หน้ำที่แจ้งเรื่องดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรของบริษัททรำบภำยในก ำหนดเวลำที่บริษัทฯ ก ำหนด เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบกำรพจิำรณำตดัสนิใจหรอือนุมตัใิด ๆ ซึ่งกำรพจิำรณำนัน้จะค ำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบรษิทัย่อยและ
บรษิทัฯ เป็นส ำคญั  

ทัง้นี้ กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมตอ้งไม่มส่ีวนร่วมอนุมตัใินเรื่องทีต่นเองมส่ีวนได้เสยี
หรอือำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์นัน้ดว้ย  

อนึ่ง กำรกระท ำดงัต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำรหรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ของบรษิทัย่อยและ
บรษิทัร่วมไดร้บัประโยชน์ทำงกำรเงนิอื่นนอกเหนือจำกทีพ่งึไดต้ำมปกต ิหรอืเป็นเหตุใหบ้รษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมหรอื

 
1  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่กจ. 17/2551 เรื่อง การก าหนดบทนิยามในประกาศเกีย่วกบัการ

ออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์ลงวนัที ่15 ธนัวาคม 2551 นิยาม “บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้” ว่า (1) กรรมการหรอืผูบ้รหิาร (2) ผูถ้อื
หุน้รายใหญ่ (3) ผูม้อี านาจควบคุม (4) บุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติทางการสมรส หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายกบั
บุคคลตาม (1) (2) หรอื (3) ซึ่งได้แก่ บดิา มารดา คู่สมรส พีน้่อง บุตร หรอืคู่สมรสของบุตร (5) นิตบิุคคลใด ๆ ที่บุคคลตาม (1) (2) 
หรอื (3) ถอืหุน้ หรอืมอี านาจควบคุมหรอืมสี่วนไดเ้สยีอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มอย่างมนีัยส าคญั 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่172 

บรษิัทฯ ได้รบัควำมเสยีหำย ให้สนันิษฐำนว่ำเป็นกำรกระท ำทีข่ดัหรอืแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทั
ร่วมหรอืบรษิทัฯ อย่ำงมนีัยส ำคญั 

(ก)  กำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบรษิทัย่อยกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ของบรษิทั
ย่อย โดยมไิดเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั  

(ข)  กำรใช้ประโยชน์ขอ้มูลของบรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อยหรอืบรษิัทร่วมทีล่่วงรู้มำเพื่อผลประโยชน์ของ
ตนเองหรอืผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นขอ้มลูทีเ่ปิดเผยต่อสำธำรณชนแลว้  

(ค)  กำรใชท้รพัยส์นิหรอืโอกำสทำงธุรกจิของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม ในลกัษณะเดยีวกนั
กบัที่บรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อยหรอืบรษิัทร่วมกระท ำและเป็นกำรฝ่ำฝืนหลกัเกณฑ์หรอืหลกัปฏิบตัิ
ทัว่ไปตำมที่คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน
ประกำศก ำหนด  

4)  กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วมต้องรำยงำนแผนกำรประกอบธุรกจิ กำร
ขยำยธุรกจิ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ ตลอดจนกำรเขำ้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบกำรรำยอื่นต่อบรษิทัฯ ผ่ำนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนประจ ำเดอืน และเขำ้ชีแ้จงหรอืน ำส่งเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำกรณีดงักล่ำวในกรณีทีบ่รษิทัฯ รอ้งขอ  

5)  กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วมตอ้งน ำส่งขอ้มลูหรอืเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กำรด ำเนินงำนใหก้บับรษิทัฯ เมื่อไดร้บักำรรอ้งขอตำมควำมเหมำะสม  

6)  กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วมต้องชี้แจงหรอืน ำส่งเอกสำรประกอบแก่
บรษิทัฯ ในกรณีทีบ่รษิทัตรวจพบประเดน็ทีม่นีัยส ำคญัใด ๆ 

7)  กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน ลูกจำ้งหรอืผูร้บัมอบหมำยของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วม รวมถงึคู่
สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดงักล่ำวต้องไม่ใช้ขอ้มูลภำยในของบรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อยและ/หรอื
บรษิทัร่วม ทัง้ทีไ่ดม้ำจำกกำรกระท ำตำมหน้ำทีห่รอืในทำงอื่นใด ทีม่หีรอือำจจะมผีลกระทบเป็นนัยส ำคญัต่อบรษิัท ฯ 
หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำจะได้รับ
ผลตอบแทนหรอืไม่กต็ำม  

8)  กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ของบรษิทัย่อย จะกระท ำธุรกรรมกบับรษิทัย่อย
ไดต้่อเมื่อธุรกรรมดงักล่ำวได้รบัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัย่อย และ/หรอืคณะกรรมกำรของบรษิทั หรอืผูถ้อืหุ้น
ของบรษิทัย่อย และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (แล้วแต่กรณี) ตำมแต่ขนำดรำยกำรทีค่ ำนวณไดโ้ดยน ำตำมหลกัเกณฑท์ี่
ก ำหนดในประกำศรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนั และหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้งของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์และคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนดมำใชโ้ดยอนุโลม ทัง้นี้ เวน้แต่เป็นกำรท ำ
ธุรกรรมทีเ่ป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญูชนจะพงึกระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดยีวกนั 
ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ทีป่รำศจำกอทิธพิลในกำรทีต่นมสีถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บรหิำร หรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำม
ขดัแยง้ (แล้วแต่กรณี) และเป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั  หรอืเป็นไปตำมหลกักำรที่
คณะกรรมกำรบรษิทัอนุมตัไิวแ้ลว้  

9)  กรรมกำรและผู้บรหิำรของบรษิัทย่อยและ/หรอืบรษิัทร่วม ต้องจดัให้มรีะบบกำรควบคุมภำยใน ที่
เหมำะสม มีประสิทธิภำพและรดักุมเพียงพอ เพื่อป้องกันกำรทุจริตที่อำจเกิดขึ้นในบรษิัทย่อยและ /หรือบรษิัทร่วม 
รวมทัง้ควรใหบ้รษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมจดัใหม้รีะบบงำนทีช่ดัเจน เพื่อแสดงไดว้่ำ บรษิทัย่อยและ /หรอืบรษิทัร่วม 
มีระบบเพียงพอในกำรเปิดเผยข้อมูล กำรท ำรำยกำรที่มีนัยส ำคญัตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดได้อย่ำงต่อเนื่องและ
น่ำเชื่อถอื และมชี่องทำงใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ สำมำรถไดร้บัขอ้มูลของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วม 
ในกำรตดิตำมดูแลผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิ กำรท ำรำยกำรระหว่ำงบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วมกบักรรมกำร



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่173 

หรอืผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วมและกำรท ำรำยกำรทีม่นีัยส ำคญัของบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วมไดอ้ย่ำงมี
ประสทิธภิำพ  นอกจำกนี้ ต้องจดัใหบ้รษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมมกีลไกในกำรตรวจสอบระบบงำนดงักล่ำวในบริษทั
ย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมอย่ำงต่อเนื่อง โดยใหท้มีงำนผูต้รวจสอบภำยในและกรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ สำมำรถเขำ้ถงึ
ขอ้มูลไดโ้ดยตรง และใหม้กีำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบระบบงำนดงักล่ำวใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ทรำบ 
เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำ บรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมมกีำรปฏบิตัติำมระบบงำนทีจ่ดัท ำไวอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ 

ทัง้นี้ เพื่อปฏบิตัติำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ใหก้รณีดงัต่อไปนี้ ของบรษิทั
ย่อยต้องไดร้บักำรอนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (แล้วแต่กรณี) 
ก่อนทีจ่ะไดร้บักำรอนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำร หรอืที่ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อย (แลว้แต่กรณี) 

- เรื่องที่จะต้องได้รบักำรพจิำรณำและอนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ  ด้วยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  

(1) กรณีที่บรษิัทย่อยตกลงเขำ้ท ำรำยกำรกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของ ACE หรอืบรษิัทย่อย 
หรอืรำยกำรทีเ่กีย่วกบักำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์นิของบรษิทัย่อย ทัง้นี้ ต้องเป็น
กรณีทีเ่มื่อค ำนวณขนำดของรำยกำรทีบ่รษิทัย่อยจะท ำรำยกำรเปรยีบเทยีบกบัขนำดของ 
ACE โดยน ำหลักเกณฑ์กำรค ำนวณขนำดของรำยกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศที่
เกี่ยวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) มำบังคับใช้โดยอนุโลมแล้ว อยู่เกณฑ์ต้องได้รับกำร
พจิำรณำอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ ACE  

(2) กำรเพิม่ทุนโดยกำรออกหุน้เพิม่ทุนของบรษิทัย่อยและกำรจดัสรรหุน้ รวมทัง้กำรลดทุนจด
ทะเบยีนและ/หรอืทุนช ำระแล้วของบรษิทัย่อย ซึ่งไม่เป็นไปตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้เดมิของ
ผูถ้อืหุน้ หรอืกำรด ำเนินกำรอื่นใดในลกัษณะเดยีวกนัอนัเป็นผลให้สดัส่วนกำรถอืหุ้นของ 
ACE และ/หรือกำรใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของ  ACE ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทย่อยไม่ว่ำในทอดใด ๆ  ลดลงเหลอืน้อยกว่ำสดัส่วนที่ก ำหนดใน
กฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบักบับรษิทัย่อย อนัมผีลท ำให้ ACE ไม่มอี ำนำจควบคุมบรษิทันัน้ ทัง้นี้ 
ตอ้งเป็นกรณีทีเ่มื่อค ำนวณขนำดรำยกำรเปรยีบเทยีบกบัขนำดของ ACE แลว้ อยู่ในเกณฑ์
ต้องได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ACE โดยน ำหลักเกณฑ์กำร
ค ำนวณขนำดของรำยกำรที่ก ำหนดไว้ในประกำศที่เกี่ยวขอ้งของ  คณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุน และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) มำ
บงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

(3) กำรเลกิกจิกำรของบรษิทัย่อย ทัง้นี้ เฉพำะเป็นกรณีทีเ่มื่อค ำนวณขนำดกจิกำรของบรษิทั
ย่อยทีจ่ะเลกินัน้เปรยีบเทยีบกบัขนำดของ ACE โดยน ำหลกัเกณฑ์กำรค ำนวณขนำดของ
รำยกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนและ
ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) มำบงัคบัใชโ้ดย
อนุโลมแลว้ อยู่ในเกณฑท์ีต่อ้งไดร้บักำรพจิำรณำอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ ACE 

(4) รำยกำรอื่นใดทีไ่ม่ใช่รำยกำรธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อย และเป็นรำยกำรทีจ่ะมผีลกระทบต่อ
บรษิัทย่อยอย่ำงมนีัยส ำคญั ทัง้นี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค ำนวณขนำดของรำยกำรที่บริษัท
ย่อยเขำ้ท ำรำยกำรเปรียบเทยีบกบัขนำดของ ACE โดยน ำหลกัเกณฑ์กำรค ำนวณขนำด



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่174 

ของรำยกำรตำมทีก่ ำหนดไวใ้นประกำศทีเ่กี่ยวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและ
ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) มำบงัคบัใชโ้ดย
อนุโลมแลว้ อยู่ในเกณฑท์ีต่อ้งไดร้บักำรพจิำรณำอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ ACE 

(5) กำรแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทย่อยในเรื่องที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อฐำนะ
กำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงกำรแก้ไข
ขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อยทีส่่งผลกระทบต่อสทิธใินกำรออกเสยีงลงคะแนนของบรษิทัฯ ในที่
ประชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัย่อย และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อย เป็นตน้ 

- เรื่องทีจ่ะตอ้งไดร้บักำรพจิำรณำและอนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 

(1) กำรแต่งตัง้หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมกำรและผู้บริหำรในบริษัทย่อยอย่ำงน้อยตำม
สดัส่วนกำรถือหุ้นของ ACE ในบรษิัทย่อย โดยให้กรรมกำรและผู้บรหิำรที่ ACE แต่งตัง้
หรอืเสนอชื่อมดีุลยพนิิจในกำรพจิำรณำออกเสยีงในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบรษิทั
ย่อยในเรื่องทีเ่กีย่วกบักำรบรหิำรจดักำรทัว่ไปและกำรด ำเนินธุรกจิตำมปกตขิองบรษิทัยอ่ย
ไดต้ำมแต่ทีก่รรมกำรและผูบ้รหิำรรำยดงักล่ำวจะเหน็สมควรเพื่อประโยชน์สงูสุดของ ACE 
และบรษิทัย่อย (แล้วแต่กรณี) ทัง้นี้เวน้แต่เรื่องทีก่ ำหนดไว้ใหต้้องไดร้บักำรพจิำรณำและ
อนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ ACE 

 ทัง้นี้ กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อยทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ ต้องเป็นบุคคลทีม่รีำยชื่ออยู่

ในระบบขอ้มลูรำยชื่อกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์(White List) และมี

คุณสมบตัิ บทบำท หน้ำที่ และควำมรบัผดิชอบตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนไม่มลีกัษณะขำดควำมน่ำไวว้ำงใจตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์

และตลำดหลกัทรพัย์ ว่ำด้วยกำรก ำหนดลกัษณะขำดควำมน่ำไวว้่ำงใจของกรรมกำรและ

ผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อย 

(2) กำรพจิำรณำกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี และเงนิปันผลระหว่ำงกำล (หำกม)ี ของบรษิัทย่อย 
เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทย่อยจ่ำยเงินปันผลเป็นจ ำนวนรวมทัง้ปีไม่ต ่ำกว่ำที่ก ำหนดไว้ใน
งบประมำณรวมประจ ำปีของแต่ละบรษิทัย่อย  

(3) กำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อย เวน้แต่เป็นกรณีดงันี้  

1. กำรแก้ไขขอ้บงัคบัในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรเพิม่ทุนตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้  ซึ่งเป็นไป

ตำมทีไ่ดร้ะบุไวใ้นงบประมำณประจ ำปีรวมของแต่ละบรษิทัย่อย และ/หรอื  

2. กำรแก้ไขขอ้บงัคบัในเรื่องที่มนีัยส ำคญั ซึ่งต้องได้รบักำรอนุมตัจิำกที่ประชุมผู้ถอืหุน้

ของ ACE  

(4) กำรพจิำรณำอนุมตังิบประมำณประจ ำปีของบรษิทัย่อย เวน้แต่เป็นกรณีทีก่ ำหนดไวใ้นคู่มอื

อ ำนำจอนุมตัแิละด ำเนินกำรของบรษิทัย่อย  

(5) กำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อย เฉพำะกรณีทีผู่ส้อบบญัชดีงักล่ำวไม่ไดอ้ยู่ในสงักดัส ำนัก

งำนสอบบญัชทีีเ่ป็นสมำชกิประเภทเตม็รูปแบบ (Full Member) ในเครอืข่ำยเดยีวกนักบัผู้สอบ

บญัชขีอง ACE ซึ่งไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชขีอง ACE ที่ผู้สอบบญัชขีอง

บรษิทัย่อยจะตอ้งสงักดัส ำนักงำนสอบบญัชใีนเครอืขำ่ยเดยีวกนักบัผูส้อบบญัชขีอง ACE 
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(6)  กำรเพิม่ทุนโดยกำรออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและกำรจดัสรรหุ้น รวมทัง้กำรลดทุนจด

ทะเบยีน และ/หรอืทุนช ำระแลว้ของบรษิทัย่อยซึ่งไม่เป็นไปตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้เดมิของผูถ้อื

หุน้ หรอืกำรด ำเนินกำรอื่นใดอนัจะเป็นผลใหส้ดัส่วนกำรถอืหุน้ของ ACE และ/หรอื กำรใชส้ทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนนของ ACE ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยไม่ว่ำ

ทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่ำร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนช ำระแล้วของบริษัทย่อยหรือจ ำนวนเสียง

ทัง้หมดของบรษิทัย่อย (แล้วแต่กรณี) นัน้ เวน้แต่เป็นกรณีที่อยู่ในแผนธุรกจิหรอืงบประมำณ

ประจ ำปีของบรษิทัย่อยซึง่ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัของ ACE แลว้  

(7)  รำยกำรตัง้แต่ข้อ ก. ถึงข้อ ง. ของข้อนี้เป็นรำยกำรที่ถือว่ำมสีำระส ำคญั และหำกเข้ำท ำ
รำยกำรจะมผีลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั
ย่อย ดงันัน้ ก่อนที่จะมีกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทย่อย และกรรมกำรซึ่ง ACE 
แต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเรื่องต่อไปนี้ กรรมกำรรำยดงักล่ำว
จะตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรของ ACE เกีย่วกบัเรื่องดงักล่ำวเสยีก่อน ทัง้นี้ 
ตอ้งเป็นกรณีทีเ่มื่อค ำนวณขนำดรำยกำรทีบ่รษิทัย่อยจะเขำ้ท ำรำยกำรเปรยีบเทยีบกบัขนำด
ของ ACE โดยน ำหลกัเกณฑ์กำรค ำนวณขนำดของรำยกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศที่
เกี่ยวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย (แล้วแต่กรณี) มำบงัคบัใช้โดยอนุโลมแล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รบักำรพจิำรณำอนุมตัิ
จำกคณะกรรมกำร ACE ซึง่รำยกำรดงัต่อไปนี้  

ก. กรณีทีบ่รษิทัย่อยตกลงเขำ้ท ำรำยกำรกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของ ACE หรอืบรษิทัย่อย 
หรอืรำยกำรทีเ่กี่ยวกับกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรพัยข์องบรษิทัย่อย ซึ่งรวมถงึ
แต่ไม่จ ำกดัเพยีงกรณีดงัต่อไปนี้ 

(1) กำรโอนหรอืสละสทิธปิระโยชน์ รวมตลอดถงึกำรสละสทิธเิรยีกรอ้งทีม่ตี่อผูท้ีก่่อควำม
เสยีหำยแก่บรษิทัย่อย 

(2) กำรขำยหรอืโอนกจิกำรทัง้หมดหรอืแต่บำงส่วนทีส่ ำคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

(3) กำรซื้อหรอืรบัโอนกจิกำรของบรษิทัอื่นมำเป็นของบรษิทัย่อย 

(4) กำรเขำ้ท ำ แก้ไข หรอืเลกิสญัญำเกี่ยวกบักำรใหเ้ช่ำกจิกำรของบรษิทัย่อยทัง้หมด

หรอืบำงส่วนที่ส ำคญั กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเขำ้จดักำรธุรกิจของบรษิัทย่อย 

หรือกำรรวมกิจกำรของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก ำไร

ขำดทุนกนั  

(5) กำรเช่ำหรอืให้เช่ำซื้อกิจกำรหรอืทรพัย์สินของบรษิัทย่อยทัง้หมดหรือบำงส่วนที่

ส ำคญั  

ข. กำรกูย้มืเงนิ กำรใหกู้ย้มืเงนิ กำรใหส้นิเชื่อ กำรค ้ำประกนั กำรท ำนิตกิรรมผกูพนับรษิทั
ย่อยให้ต้องรบัภำระทำงกำรเงินเพิ่มขึ้น หรือกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงินใน
ลกัษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นและมใิช่ธุรกิจปกตขิองบรษิัทย่อย เว้นแต่เป็นกำรกู้ยมืเงนิ
ระหว่ำง ACE และบรษิทัย่อย หรอื ระหว่ำงบรษิทัย่อยและบรษิทัย่อยอื่นของ ACE  

ค. กำรเลกิกจิกำรของบรษิทัย่อย 

ง. รำยกำรอื่นใดทีไ่ม่ใช่รำยกำรธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อย และเป็นรำยกำรที่มผีลกระทบ
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ต่อบรษิทัย่อยอย่ำงมนีัยส ำคญั 

อน่ึง ขอบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมขำ้งตน้ 

ไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อย และมผีลใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมมีตอินุมตั ิทัง้ก่อน

และภำยหลงัจำกทีบ่รษิทัฯ เขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตรำบเท่ำทีบ่รษิทัฯ ยงัคง

สถำนะเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบรษิทัฯ ยงัมอี ำนำจควบคมุกจิกำรใน

บรษิทัย่อย ทัง้นี้ ค ำนยิำมของอ ำนำจควบคมุกจิกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำด

หลกัทรพัย ์

9.6 นโยบายการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

1) ให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครอง
หลกัทรพัย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำม
มำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีำรแก้ไข
เพิม่เตมิ)  

2) ก ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ รวมทัง้คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิำวะ จดัท ำ
และเปิดเผยรำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัย์ และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถอืครองหลกัทรพัย์
ของบรษิทัฯ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตำมมำตรำ 59 และ
บทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ทีม่กีำรแก้ไขเพิม่เตมิ) และจดัส่งส ำเนำรำยงำนนี้ใหแ้ก่เลขำนุกำรบรษิทัในวนัเดยีวกนักบัที่
ส่งรำยงำนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

3) ก ำหนดใหก้รรมกำร กรรมกำรชุดย่อย เช่น กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
เป็นต้น ผูบ้รหิำร พนักงำน และลูกจำ้งของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วม ทีไ่ดร้บัทรำบขอ้มูล
ภำยในจะต้องปฏิบตัิตำมระเบียบปฏิบตัิที่ก ำหนดไว้ในข้อ 4. อย่ำงเคร่งครดั โดยที่ “ข้อมูลภายใน” 
หมำยถึง ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญัซึ่งมผีลหรอือำจมผีลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลกัทรพัย์ของ
บริษัท และเป็นข้อเท็จจริงที่ยังไม่เคยถูกเปิดเผยต่อสำธำรณชน ทัง้นี้ ตัวอย่ำงของเหตุกำรณ์หรือ
ขอ้เทจ็จรงิทีเ่ขำ้ขำ่ยเป็นขอ้มลูภำยใน เช่น 

(ก)  กำรร่วมทุน กำรรวมกจิกำร หรอืกำรไดม้ำซึง่กจิกำร 

(ข)  กำรประกำศจ่ำย หรอืไม่จ่ำยเงนิปันผล หรอืกำรประกำศผลก ำไรหรอืขำดทุน 

(ค)  กำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำทีต่รำไว ้กำรจ่ำยหุน้ปันผล 

(ง)  กำรไดม้ำหรอืสญูเสยีสญัญำทำงกำรคำ้ทีส่ ำคญั 

(จ)  กำรออกผลติภณัฑ์ใหม่ทีส่ ำคญั กำรพฒันำทีส่ ำคญัเกี่ยวกบัทรพัยำกร เทคโนโลย ีผลติภณัฑ์ และ

ตลำด หรอืกำรคน้พบทีส่ ำคญัเกีย่วกบัทรพัยำกรธรรมชำติ 

(ฉ)  กำรเปลีย่นแปลงอ ำนำจในกำรควบคุมหรอืกำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัในคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำร 

(ช)  กำรเรยีกไถ่ถอนหลกัทรพัย ์

(ซ)  กำรกูย้มืเงนิในจ ำนวนทีม่นีัยส ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 
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(ฌ)  กำรออกหุน้เพิม่ทุนในจ ำนวนทีม่นีัยส ำคญั โดยเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนหรอืบุคคลใด ๆ 

(ญ)  ขอ้พพิำททำงกฎหมำยทีส่ ำคญั 

(ฎ)  กำรซื้อหรอืขำยสนิทรพัยท์ีส่ ำคญั 

(ฏ)  กำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัในโครงกำรจ่ำยลงทุน 

(ฐ)  กำรเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคข์องบรษิทั 
(ฑ)  ขอ้พพิำททีส่ ำคญัเกีย่วกบัแรงงำน ผูร้บัเหมำช่วง ผูข้ำยสนิคำ้ใหบ้รษิทั 

(ฒ)  กำรท ำค ำเสนอซื้อหลกัทรพัยข์องบรษิทัอื่น 

(ณ)  กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญั 
4) หำ้มมใิห ้กรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย เช่น กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

เป็นต้น ผู้บรหิำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบรษิัท บรษิัทย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วม ที่ได้รบัทรำบขอ้มูล
ภำยใน ท ำกำรซื้อขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทั ในช่วงก ำหนดเวลำดงัต่อไปนี้ 

4.1. นับแต่วันที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยใน จนถึงวันที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลภำยในดังกล่ำวต่อ
สำธำรณชน ตำมแนวปฏบิตัขิองประกำศตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทำงปฏบิตัิ
เกีย่วกบักำรเปิดเผยสำรสนเทศของบรษิทัจดทะเบยีน วนัที ่30 เมษำยน 2536 และในช่วงเวลำ 24 
ชัว่โมงภำยหลงัจำกทีบ่รษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูภำยในดงักล่ำวต่อสำธำรณชนแลว้ 

4.2. นับแต่วนัสุดท้ำยของแต่ละไตรมำสหรือวนัสิ้นสุดของรอบระยะเวลำบญัชขีองบริษัทฯ (แล้วแต่
กรณี) จนถึงวนัที่บริษัทได้เปิดเผยงบกำรเงนิส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชดีงักล่ำวของบรษิัทต่อ
สำธำรณชน และในช่วงเวลำ 24 ชัว่โมงภำยหลงัจำกที่บรษิัทได้เปิดเผยงบกำรเงินส ำหรบัรอบ
ระยะเวลำบญัชดีงักล่ำวของบรษิทัต่อสำธำรณชนแลว้ 

นอกจำกนี้ ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัขอ้มลูภำยในดงักล่ำวจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูนัน้ใหผู้อ้ื่นทรำบจนกว่ำจะไดม้ี
กำรแจ้งขอ้มูลนัน้ต่อตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี้ หำกมกีำรกระท ำอนัฝ่ำฝืนระเบยีบปฏบิตัิ
ดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทฯ จะถือเป็นควำมผิดทำงวินัยตำมข้อบังคับกำรท ำงำนของบริษัทฯ โดยจะ
พจิำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ตัง้แต่ กำรตกัเตอืนดว้ยวำจำ กำรตกัเตอืนเป็นหนังสอื กำรภำคทณัฑ์ 
ตลอดจนกำรเลกิจำ้งใหพ้น้สภำพกำรเป็นพนักงำน 

 
9.7 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

9.7.1  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

กลุ่มบริษัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด และบริษัท ทีพี
ดบับลวิ ออดทิ แอนด ์แอ๊ดไวเซอรี ่เซอรว์สิเซส จ ำกดั ในฐำนะผูท้ ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเหน็ต่องบกำรเงนิของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยค่ำตอบแทนส ำหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และงวดบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 
ธนัวำคม 2563 มรีำยละเอยีดดงันี้ 

ค่าตอบแทน 
จากการสอบบญัชี 

ส าหรบังวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
(บาท) 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
(บาท) 

บรษิทัฯ 2,850,000 2,190,000 
บรษิทัย่อยและบรษิทัย่อยโดยออ้ม 16,217,500 11,862,000 
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ค่าตอบแทน 
จากการสอบบญัชี 

ส าหรบังวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
(บาท) 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
(บาท) 

รวม 19,067,500 14,052,000 

ทัง้นี้ บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชแีละส ำนักงำนทีผู่ส้อบบญัชสีงักดัขำ้งต้น ไม่เป็นบุคคลหรอื
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ 

9.7.2  ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

ส ำหรบังวดบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัฯ ไม่มคี่ำบรกิำรอื่น (Non-Audit Fee) 
 

9.8 การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืน ๆ  

9.8.1 หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีบริษทัฯ ปฏิบติั 

 บรษิัทฯ ตระหนักและใหค้วำมส ำคญักบักำรปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่มีำโดยตลอด โดยในปี 
2563 บรษิทัฯ มกีำรปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ทีีส่ ำคญัดงันี้ 

 (1)  กำรส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สิทธขิองผู้ถือหุ้นด้วยกำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
ระเบยีบวำระกำรประชุมส ำหรบักำรประชุมสำมญัผู้ถอืหุน้ของบรษิทัฯ ประจ ำปี 2564 เป็นกำรล่วงหน้ำตัง้แต่วนัที่ 4 
ธนัวำคม 2563 ถงึวนัที ่15 มกรำคม 2564  

 (2)  กำรปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนัดว้ยกำรเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเสนอชื่อบุคคลทีม่ี
คุณสมบตัเิหมำะสมเพื่อรบักำรพจิำรณำแต่งตัง้จำกทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ประจ ำปี 2564 ใหเ้ป็นกรรมกำร
บรษิทัฯ เป็นกำรล่วงหน้ำ ตัง้แต่วนัที ่4 ธนัวำคม 2563 ถงึวนัที ่15 มกรำคม 2564  

 (3) กำรพฒันำกรรมกำรบรษิทัฯ และผู้บรหิำร โดยในปี 2563 กรรมกำรบรษิทัฯ และผู้บรหิำรไดเ้ขำ้ร่วม
กำรอบรมสมัมนำในหลกัสตูรทีจ่ดัขึน้โดยสถำบนัภำยนอกดงัต่อไปนี้  

 - นำยธนะชยั บณัฑติวรภูม ิเขำ้ร่วมอบรมสมัมนำหลกัสูตรวทิยำกำรกำรจดักำรส ำหรบันักบรหิำรระดบัสูง 
(วบส.) รุ่นที ่6 จดัโดยคณะรฐัประศำสนศำสตร ์สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร ์ 
 
9.8.2 หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีบริษทัฯ ยงัมิได้ปฏิบติั 

ข้อท่ียงัมิได้ปฏิบติัให้ครบถว้น เหตุผล 

กำรพัฒนำกรรมกำรอิส ร ะ  และ
กรรมกำรตรวจสอบ ด้วยกำรส่งเสรมิ
และอ ำนวยควำมสะดวกให้เข้ำร่วม
กำรอบรมสมัมนำที่จดัขึ้นโดยสถำบนั
ภำยนอก 

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
ท ำใหบ้รษิทัฯ ไม่อำจด ำเนินกำรใหก้รรมกำรบรษิทัฯ และผูบ้รหิำรเขำ้ร่วม
กำรอบรมสัมมนำที่จ ัดขึ้นโดยสถำบันภำยนอกได้อย่ำงเต็มที่ โดย
ด ำเนินกำรส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้กรรมกำรบริษัทฯ และ
ผู้บริหำรเข้ำร่วมกำรอบรมสัมมนำได้เพียง 1 รำย จ ำนวน 1 หลักสูตร 
เท่ำนัน้ เน่ืองจำกบรษิทัฯ เลง็เหน็ควำมส ำคญัในดำ้นควำมปลอดภยัและลด
ควำมเสีย่งในกำรตดิเชือ้จำกกำรแพร่ระบำดดงักล่ำว 
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10.  ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

10.1 นโยบายภาพรวม 

จำกวิสยัทศัน์ของกลุ่มบรษิัทฯ ที่มุ่งเน้นกำรเป็นโรงไฟฟ้ำพลงังำนสะอำดต้นแบบที่มีควำมรบัผิดชอบต่อ
สิง่แวดลอ้ม สงัคม และผูถ้อืหุน้  กลุ่มบรษิทัฯ จงึมุ่งมัน่ด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมซื่อสตัยสุ์จรติและเป็นธรรมต่อคู่คำ้และผูท้ี่
มส่ีวนเกี่ยวข้องทำงธุรกิจ ให้ควำมส ำคญัและค ำนึงถึงควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ท ำให้กลุ่มบรษิัทฯ
สำมำรถด ำเนินธุรกจิไดอ้ย่ำงมัน่คงและยัง่ยนื กลุ่มบรษิทัฯ จงึไดก้ ำหนดนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมเพื่อส่งเสรมิ
ใหค้ณะกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน ใชเ้ป็นแนวทำงกำรปฏบิตังิำนทีช่ดัเจนและเป็นไปในทศิทำงเดยีวกนั  

10.2 การด าเนินงานท่ีมีความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสงัคม 

10.2.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 

กลุ่มบรษิัทฯ มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยควำมซื่อสตัย์สุจรติ เป็นธรรม มีจรรยำบรรณ และตัง้มัน่ที่จะ
แข่งขนัทำงกำรคำ้ตำมหลกัจรยิธรรมในกำรประกอบกำรคำ้ กฎหมำย และหลกักำรแข่งขนัทำงกำรคำ้อย่ำงเสมอภำค
กนั รวมถงึปฏเิสธพฤตกิรรมใดๆ กต็ำมทีข่ดัขวำงกำรแขง่ขนัอย่ำงเป็นธรรม เช่น กำรแสวงหำขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลบัของ
คู่แข่งทำงกำรค้ำ กำรเรยีก รบั และให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจรติทำงกำรค้ำ เป็นต้น นอกจำกนี้กลุ่มบรษิัทฯ ยงัได้
เคำรพต่อสิทธิในทรพัย์สินทำงปัญญำของผู้อื่น โดยกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยให้บุคลำกรปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือ
ขอ้ก ำหนดเกีย่วกบัสทิธใินทรพัยส์นิทำงปัญญำ อำท ิกำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตำมกฎหมำย เป็น
ต้น อีกทัง้ กลุ่มบริษัทฯ มีโครงกำรรณรงค์กำรส่งเสรมิและปลูกจิตใต้ส ำนึกให้แก่บุคลำกรของกลุ่มบริษัทฯ ในทุก
ระดบัชัน้ใหเ้กดิควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมดว้ย 

10.2.2 การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่  

กลุ่มบรษิทัฯ มกีำรบรหิำรกจิกำรบนพืน้ฐำนควำมโปร่งใส มจีรยิธรรม ยดึมัน่ในหลกักำรกำรก ำกบัดแูลกจิกำร
ที่ดี และปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปัชัน่ กำรให้หรือรบัสินบนกับ
เจ้ำหน้ำที่ของรฐัหรอืภำคเอกชน โดยกลุ่มบรษิัทฯ ได้ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กรให้มกีำรแบ่งหน้ำที่ควำมรบัผดิชอบ 
กระบวนกำรท ำงำน และสำยกำรบงัคบับญัชำในแต่ละหน่วยงำนให้มคีวำมชดัเจน เพื่อให้มีกำรถ่วงดุลอ ำนำจและมี
ควำมรดักุมในกำรตรวจสอบระหว่ำงกนัอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ กลุ่มบรษิทัฯ ยงัไดก้ ำหนดแนวทำงกำรปฏบิตัใิหแ้ก่
กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทับรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วม ดงันี้ 

1) ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของกลุ่มบริษัทฯ ด ำเนินกำรหรือยอมรับกำรทุจริต
คอรร์ปัชัน่ในทุกรปูแบบทัง้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม โดยครอบคลุมถงึทุกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง และใหม้ี
กำรสอบทำนกำรปฏิบตัติำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่นี้อย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใหส้อดคล้อง
กบักำรเปลีย่นแปลงของระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 

2) คณะกรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนักงำนของกลุ่มบรษิทัฯมหีน้ำทีต่อ้งรำยงำนให้กลุ่มบรษิทัฯ ทรำบถงึ
กำรกระท ำทีเ่ขำ้ข่ำยกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักลุ่มบรษิทัฯโดยแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชำ หรอื
บุคคลทีร่บัผดิชอบ และใหค้วำมร่วมมอืในกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่ำงๆ 

3) กลุ่มบรษิัทฯ จะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรยีนที่แจ้งเรื่องกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ รวมทัง้
บุคคลทีใ่หค้วำมร่วมมอืในกำรรำยงำนและในกระบวนกำรสอบสวนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

4) คณะกรรมกำร และผูบ้รหิำรของกลุ่มบรษิทัฯ ต้องปฏบิตัตินเป็นแบบอย่ำงในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ และมหีน้ำทีใ่นกำรใหก้ำรส่งเสรมิและสนับสนุนนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ เพื่อ
สื่อสำรไปยงัพนักงำนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย รวมทัง้ทบทวนควำมเหมำะสมของนโยบำยและ
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มำตรกำรต่ำงๆ เพื่อให้เหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 

5) ผู้ที่กระท ำกำรทุจรติคอร์รปัชัน่จะต้องได้รบักำรพิจำรณำโทษทำงวนิัยตำมระเบียบที่กลุ่มบรษิัทฯ 
ก ำหนดไว ้และอำจไดร้บัโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนัน้ผดิกฎหมำย 

6) กลุ่มบรษิทัฯ จดัใหม้กีำรฝึกอบรมและกำรเผยแพร่ควำมรู้ใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนักงำนของ
กลุ่มบรษิทัฯ ใหม้คีวำมเขำ้ใจในกำรปฏบิตัติำมนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ และส่งเสรมิ
ดำ้นคุณธรรม ควำมซื่อสตัยค์วำมรบัผดิชอบ และภำระหน้ำทีข่องตน 

7) กลุ่มบรษิทัฯ สนับสนุนใหคู้่สญัญำ คู่คำ้ หรอืบุคคลอื่นทีต่้องปฏบิตัหิน้ำทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งกบักลุ่มบรษิทัฯ 
รำยงำนกำรละเมดินโยบำยต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ของกลุ่มบรษิทัฯ  

8) กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรสรรหำหรอืกำรคดัเลอืกบุคลำกร กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำร
ประเมนิผลกำรปฏิบตัิงำน และกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของพนักงำนและลูกจ้ำงของกลุ่มบรษิัทฯ 
อย่ำงเป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อป้องกันกำรทุจริตคอร์รปัชัน่ภำยในองค์กร และเป็นกำรสร้ำง
หลกัประกนัใหแ้ก่พนักงำนและลูกจำ้งของกลุ่มบรษิทัฯ  

9) เพื่อควำมชดัเจนในกำรด ำเนินกำรในเรื่องที่มคีวำมเสี่ยงสูงกบักำรเกิดกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ในเรื่อง
ดงัต่อไปนี้ ใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำรและพนักงำนของกลุ่มบรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัดิว้ยควำมระมดัระวงั และ
ตรวจสอบใหแ้น่ชดั 

9.1) กำรให ้มอบหรอืรบัของก ำนัล และกำรเลีย้งรบัรองจะตอ้งเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำม
กฎหมำย เป็นตำมธรรมเนียมทำงกำรคำ้ปกตหิรอืประเพณีนิยมในมลูค่ำทีเ่หมำะสม 

9.2) กำรให้หรือรบัเงินบริจำค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส และถูกต้องตำม
กฎหมำย โดยต้องมัน่ใจว่ำกำรใหห้รอืรบัเงนิบรจิำค หรอืเงนิสนับสนุนดงักล่ำวไม่ได้ เป็น
กำรอ ำพรำงกำรตดิสนิบน 

9.3) ในกำรด ำเนินกิจกำร กำรติดต่อ กำรเจรจำ กำรประมูล และกำรด ำเนินกำรอื่นๆ กับ
หน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส และถูกต้องตำมกฎหมำย 
นอกจำกนี้ กรรมกำรบรษิัท ผู้บรหิำร พนักงำน และลูกจ้ำงของกลุ่มบรษิทัฯ จะต้องไม่ให้
หรอืรบัสนิบนในทุกขัน้ตอนของกำรด ำเนินกจิกำร 

10.2.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบำยสนับสนุนและเคำรพกำรปกป้องสทิธมินุษยชน โดยกำรปฏบิตัติ่อผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งไม่
ว่ำจะเป็นพนักงำน ชุมชน และสงัคมรอบขำ้งดว้ยควำมเคำรพในคุณค่ำของควำมเป็นมนุษย์ ค ำนึงถงึควำมเสมอภำค
และเสรภีำพที่เท่ำเทียมกนั ไม่ละเมิดสิทธิข ัน้พื้นฐำน และไม่เลือกปฏิบตัิไม่ว่ำจะเป็นในเรื่องของเชื้อชำติ สญัชำต ิ
ศำสนำ ภำษำ สผีวิ เพศ อำยุ กำรศกึษำ สภำวะทำงร่ำงกำย หรอืสถำนะทำงสงัคม รวมถงึจดัใหม้กีำรดูแลไม่ใหธุ้รกจิ
ของกลุ่มบรษิัทฯเขำ้ไปมส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบักำรละเมดิสทิธมินุษยชน เช่น กำรใชแ้รงงำนเดก็ และกำรคุกคำมทำงเพศ 
เป็นต้น นอกจำกนี้ กลุ่มบรษิทัฯ ไดส่้งเสรมิใหม้กีำรเฝ้ำระวงักำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดดำ้นสทิธมินุษยชน โดยจดัให้มี
ส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคดิเหน็ และช่องทำงในกำรรอ้งเรยีนส ำหรบัผูท้ีไ่ดร้บัควำมเสยีหำยจำกกำรถูกละเมดิสทิธอินั
เกดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯและด ำเนินกำรเยยีวยำตำมสมควร   

ทัง้นี้ เพื่อใหก้ำรเคำรพสทิธมินุษยชนเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ กลุ่มบรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรสรำ้งองค์ควำมรู้
ดำ้นสทิธมินุษยชนและปลูกจติส ำนึกใหบุ้คลำกรของกลุ่มบรษิทัฯ ปฏบิตัติำมหลกัสทิธมินุษยชน 
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10.2.4 การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและมีความรบัผิดชอบต่อพนักงาน 

กลุ่มบรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรพฒันำทรพัยำกรมนุษยแ์ละปฏบิตัติ่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม อนั
เป็นปัจจยัทีจ่ะช่วยเพิม่มลูค่ำของกจิกำรและเสรมิสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัและกำรเจรญิเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืของ
กลุ่มบรษิทัฯ ในอนำคต ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยและแนวปฏบิตั ิดงันี้ 

1) เคำรพสทิธขิองพนักงำนตำมหลกัสทิธมินุษยชน และปฏบิตัติำมกฎหมำยแรงงำน 

2) จดัใหม้กีระบวนกำรจำ้งงำน และเงือ่นไขกำรจำ้งงำนทีเ่ป็นธรรม รวมถงึกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และ
กำรพจิำรณำผลงำนควำมดคีวำมชอบภำยใตก้ระบวนกำรประเมนิผลกำรท ำงำนทีเ่ป็นธรรม  

3) ส่งเสรมิกำรพัฒนำบุคลำกร โดยจดัให้มีกำรอบรม สมัมนำ ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลำกรเข้ำร่วม
สมัมนำ และฝึกอบรมวชิำกำรดำ้นต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อพฒันำควำมรู ้ควำมสำมำรถศกัยภำพของ
บุคลำกร รวมถงึปลูกฝังทศันคตทิีด่ ีมคีุณธรรม จรยิธรรม และกำรท ำงำนเป็นทมีแก่บุคลำกร 

4) จดัใหม้สีวสัดกิำรดำ้นต่ำงๆ ส ำหรบัพนักงำนตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด เช่น ประกนัสงัคม เป็นต้น และ
นอกเหนือจำกทีก่ฎหมำยก ำหนด เช่น ประกนัอุบตัเิหตุ เป็นตน้ รวมถงึกำรใหเ้งนิช่วยเหลอืประเภท
ต่ำง ๆ แก่พนักงำน เช่น ทุนกำรศกึษำแก่บุตร และเงนิช่วยฌำปนกจิ เป็นตน้  

5) จดัใหม้บีรกิำรตรวจสุขภำพประจ ำปีแก่บุคลำกรทุกระดบัชัน้ของกลุ่มบรษิทัฯโดยพจิำรณำจำกปัจจยั
ควำมเสีย่งตำมระดบั อำยุ เพศ และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนของแต่ละบุคคล 

6) ด ำเนินกำรใหพ้นักงำนปฏบิตังิำนไดอ้ย่ำงปลอดภยั และมสุีขอนำมยัในสถำนทีท่ ำงำนทีด่ ีโดยจดัให้
มมีำตรกำรป้องกนักำรเกดิอุบตัเิหตุ และเสรมิสรำ้งใหพ้นักงำนมจีติส ำนึกดำ้นควำมปลอดภยั รวมถงึ
จดักำรฝึกอบรม และส่งเสรมิใหพ้นักงำนมสุีขอนำมยัทีด่ ีและดูแลสถำนทีท่ ำงำนใหถู้กสุขลกัษณะ มี
ควำมปลอดภยัอยู่เสมอและมนีโยบำยใหโ้รงไฟฟ้ำของกลุ่มบรษิทัฯ ทุกแห่งไดร้บัรองมำตรฐำนสำกล
ในเรื่องระบบกำรจดักำรชวีอนำมยัและควำมปลอดภยั (TIS 18001 และ OHSAS 18001) 

7) เปิดโอกำสให้พนักงำนสำมำรถแสดงควำมคดิเห็น หรอืร้องเรยีนเกี่ยวกบักำรปฏิบตัิอย่ำงไม่เป็น
ธรรมหรือกำรกระท ำที่ไม่ถูกต้องในกลุ่มบริษัทฯรวมถึงให้กำรคุ้มครองพนักงำนที่รำยงำนเรื่อง
ดงักล่ำว 

มำตรฐำนและกำรรบัรองกำรปฏบิตัติ่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรมและมคีวำมรบัผดิชอบต่อพนักงำนในดำ้นต่ำงๆ  
1) บริษทั แอด๊วานซ์ อะโกร เอเชีย จ ากดั : โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดเกาะขนุน 

 

 

 

 

 

 

 

                     รปูภำพ : รำงวลัโรงงำนสขีำว               รปูภำพ : มำตรฐำนกำรรบัรอง OHSAS 18001 : 2007 
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    รปูภำพ : รำงวลัสถำนประกอบกจิกำรดเีด่นดำ้นควำมปลอดภยั     รปูภำพ : รำงวลัส ำนักงำนสเีขยีว Green Office ระดบัด ี 

อำชวีอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ปี 2562 ระดบัจงัหวดั 

 

2) บริษทั แอด๊วานซ์ คลีน เพาเวอร ์จ ากดั : โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดบ่อพลอย 

 
 

 

 

 

 

 

รปูภำพ : รำงวลัโรงงำนสขีำว 

 

3) บริษทั แอด๊วานซ์ อะโกร เพาเวอร ์แพลนท์ จ ากดั : โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดโชคชยั 

 

 

 

 

 

 

 
รปูภำพ : มำตรฐำนกำรรบัรอง มอก. 18001:2015 / OHSAS 18001:2007 

 

 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ีจ้ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่183 

 

 

 

 

 

 

                   

         รปูภำพ : รำงวลัโรงงำนสขีำว   รูปภำพ : มำตรฐำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
                    ในสถำนประกอบกจิกำร 

 

 

 

 

 

 

 

รปูภำพ : รำงวลัสถำนประกอบกำร ปลอดโรค ปลอดภยั กำยใจเป็นสุข 

 

4) บริษทั แอด๊วานซ์ อะโกร เพาเวอร ์แพลนท์ จ ากดั : โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดตานี 

 

 

 

 

 

 

 

 
รปูภำพ : มำตรฐำนกำรรบัรอง มอก. 18001:2015 / OHSAS 18001:2007 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ีจ้ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่184 

 
รปูภำพ : รำงวลัโรงงำนทัว่ไทยตำ้นภยัยำเสพตดิ  

 

5) บริษทั แอด๊วานซ์ คลีน เพาเวอร ์จ ากดั : โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดบ้านบึง 

 

 

 

 

 

 

 

 
    รปูภำพ : มำตรฐำนกำรรบัรอง มอก. 18001:2015 / OHSAS 18001 : 2007 
 

 

6) บริษทั แอด๊วานซ์ เอเชีย เพาวเ์วอร ์แพลนท์ จ ากดั : โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดน ้าพอง 

 

 

 

 

 

 

 

รปูภำพ : มำตรฐำนกำรรบัรอง มอก. 18001:2015 / OHSAS 18001:2007 

 

 

 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ีจ้ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่185 

 

 

 

 

 

 

รปูภำพ : รำงวลักำรบรหิำรดำ้นควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ระดบัเหรยีญทอง 

 

7) บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร ์จ ากดั : โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดศรีเชียงใหม ่

  

 

 

 

 

 

 
                    รปูภำพ : มำตรฐำนกำรรบัรอง มอก. 18001:2015 / OHSAS 18001:2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       รปูภำพ : มำตรฐำนกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำ                     รปูภำพ : รำงวลัควำมปลอดภยัของสถำนประกอบกจิกำร 
                                                          ยำเสพตดิในสถำนประกอบกจิกำร                                           กลุ่มเสีย่งขนำดกลำงและขนำดย่อม ระดบัทอง 

 

 

 

 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ีจ้ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่186 

 

 

 

 

 

 

รปูภำพ : รำงวลั โครงกำรสถำนประกอบกำรปลอดภยั รปูภำพ : รำงวลัสถำนประกอบกจิกำรตน้แบบดเีด่นดำ้น
ควำมปลอดภยัอำชวีอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน  
ประจ ำปี 2562 ระดบัจงัหวดั 

 

 8) บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร ์จ ากดั : โรงไฟฟ้าขยะชุมชนขอนแก่น 

   

 

 

 

 

 

 
รปูภำพ : มำตรฐำนกำรรบัรอง มอก. 18001:2015 / OHSAS 18001:2007 

 

9) บริษทั แอด๊วานซ์ คลีน เพาเวอร ์จ ากดั : โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดโพนทอง 

 

 

 

 

 

 

    

รปูภำพ : มำตรฐำนกำรรบัรอง มอก. 18001:2015 / OHSAS 18001:2007 

 

 

 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ีจ้ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่187 

 

 

 

 

 

 

 

          รปูภำพ : มำตรฐำนกำรป้องกนัและ          รปูภำพ : รำงวลัโรงงำนสขีำว 

  แกไ้ขปัญหำยำเสพตดิในสถำนประกอบกจิกำร 

 

10) บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร ์จ ากดั : โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดสิรินธร 

 
 

  

  

  

 

 

 

รปูภำพ : มำตรฐำนกำรรบัรอง มอก. 18001:2015 / OHSAS 18001:2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูภำพ : รำงวลัควำมปลอดภยัของสถำนประกอบ    รปูภำพ : รำงวลัโรงงำนทัว่ไทยตำ้นภยัยำเสพตดิ  

กจิกำรกลุ่มเสีย่งขนำดกลำงและขนำดย่อม ระดบัทอง 

 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ีจ้ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่188 

11) บริษทั แอด๊วานซ์ ไบโอ เอเชีย จ ากดั : โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดเถิน 

 

 

 

 

 

 

      

 รปูภำพ : มำตรฐำนกำรรบัรอง มอก. 18001:2015    รปูภำพ : รำงวลัสถำนประกอบกำร ปลอดโรค  

    / OHSAS 18001:2007   ปลอดภยั กำยใจเป็นสุข 

 

10.2.5 ความรบัผิดชอบต่อลูกค้า 

กลุ่มบรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันำบรกิำรเพื่อควำมพงึพอใจและประโยชน์สงูสุดของลูกคำ้และยดึมัน่ในกำรปฏบิตัิ
ต่อลูกคำ้ดว้ยควำมรบัผดิชอบ ควำมซื่อสตัย ์และเอำใจใส่ลูกคำ้เสมอืนเป็นบุคคลในครอบครวัของกลุ่มบรษิทัฯดงันี้ 

1) กลุ่มบรษิทัฯ ค ำนึงถงึคุณภำพและประสทิธภิำพในกำรใหบ้รกิำรของกลุ่มบรษิทัฯซึ่งนอกเหนือจำก
กำรพฒันำระบบกำรบรหิำรกำรบรกิำรทีม่คีุณภำพแลว้ กลุ่มบรษิทัฯ ยงัใส่ใจในกำรจดักำรอำชวีอนำ
มยัและควำมปลอดภยัเพื่อใหลู้กคำ้ไดร้บับรกิำรทีม่คีุณภำพและประสทิธภิำพมำกทีสุ่ด 

2) กลุ่มบรษิัทฯ ยึดมัน่ในกำรตลำดที่เป็นธรรม โดยมนีโยบำยในกำรด ำเนินกำรให้ลูกค้ำได้รบัขอ้มูล
เกีย่วกบับรกิำรของกลุ่มบรษิทัฯ ทีถู่กต้อง ไม่บดิเบอืน คลุมเครอื หรอืโฆษณำเกนิจรงิ เพื่อใหลู้กคำ้
มขีอ้มลูทีถู่กตอ้งและเพยีงพอในกำรตดัสนิใจ  

3) กลุ่มบรษิทัฯ ค ำนึงถงึควำมปลอดภยัของลูกคำ้ และมุ่งมัน่ทีจ่ะใหลู้กคำ้ไดร้บับรกิำรทีม่คีุณภำพและ
มคีวำมปลอดภยัตำมมำตรฐำนและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัดำ้นควำมปลอดภยัในระดบัสำกล และตำมที่
กฎหมำยก ำหนด รวมถงึมกีำรพฒันำและปรบัปรุงพฒันำบรกิำรอยู่เสมอ เพื่อใหลู้กคำ้มคีวำมมัน่ใจ
ในคุณภำพ มำตรฐำน และควำมปลอดภยัของบรกิำรของกลุ่มบรษิทัฯ  

4) กลุ่มบรษิัทฯ จดัให้มีระบบลูกค้ำสมัพนัธ์เพื่อใช้ในกำรสื่อสำรติดต่อกับลูกค้ำ รวมถึงกำรรบัเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภำพของบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดอ้ย่ำงรวดเรว็ 

5) กลุ่มบรษิัทฯ จะรกัษำขอ้มูลของลูกค้ำไวเ้ป็นควำมลบั และจะไม่น ำขอ้มูลดงักล่ำวไปใช้ในทำงที่มิ
ชอบ 

6) กลุ่มบรษิทัฯ จดัใหม้กีจิกรรมต่ำงๆ เพื่อเสรมิสรำ้งควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงลูกคำ้ และระหว่ำงลูกคำ้กบั
กลุ่มบรษิทัฯ ใหย้ัง่ยนื 

7) กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบำยใหโ้รงไฟฟ้ำของกลุ่มบรษิทัฯ ทุกแห่งไดร้บัรองมำตรฐำนระบบบรหิำรงำน 
     คุณภำพ (ISO 9001) ดงันี้ 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ีจ้ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่189 

1) บริษทั แอด๊วานซ์ อะโกร เอเชีย จ ากดั : โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดเกาะขนุน 

 

 

 

 

 

 

 

รปูภำพ : มำตรฐำนกำรรบัรอง ISO 9001 : 2015 

 

2) บริษทั แอด๊วานซ์ อะโกร เพาเวอร ์แพลนท์ จ ากดั : โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดโชคชยั 

 

  

 

 

 

  

 

 
รปูภำพ : มำตรฐำนกำรรบัรอง ISO 9001 : 2015 

 

3) บริษทั แอด๊วานซ์ อะโกร เพาเวอร ์แพลนท์ จ ากดั : โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดตานี 
 

 

 

 

 

 

 

รปูภำพ : มำตรฐำนกำรรบัรอง ISO 9001 : 2015 

 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ีจ้ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่190 

4) บริษทั แอด๊วานซ์ คลีน เพาเวอร ์จ ากดั : โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดบ้านบึง 

 

 

 

 

 

 

 

รปูภำพ : มำตรฐำนกำรรบัรอง ISO 9001 : 2015 

 

5) บริษทั แอด๊วานซ์ เอเชีย เพาวเ์วอร ์แพลนท์ จ ากดั : โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดน ้าพอง 

 

 

 

 

 

 

 

รปูภำพ : มำตรฐำนกำรรบัรอง ISO 9001 : 2015 

 

6) บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร ์จ ากดั : โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดศรีเชียงใหม ่

 

 

 

 

 
 

 

 

รปูภำพ : มำตรฐำนกำรรบัรอง ISO 9001 : 2015 

 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ีจ้ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่191 

7) บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร ์จ ากดั : โรงไฟฟ้าขยะชุมชนขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 
รปูภำพ : มำตรฐำนกำรรบัรอง ISO 9001 : 2015 

 

8) บริษทั แอด๊วานซ์ คลีน เพาเวอร ์จ ากดั : โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดโพนทอง 

 

 

 

 

 

 

 
รปูภำพ : มำตรฐำนกำรรบัรอง ISO 9001: 2015 

 

9) บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร ์จ ากดั : โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดสิรินธร 

 

 

 

 

 

 

 

รปูภำพ : มำตรฐำนกำรรบัรอง ISO 9001 : 2015 

 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ีจ้ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่192 

10) บริษทั แอด๊วานซ์ ไบโอ เอเชีย จ ากดั : โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดเถิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูภำพ : มำตรฐำนกำรรบัรอง ISO 9001 : 2015 

 

10.2.6 การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

 กลุ่มบรษิัทฯ ไดก้ ำหนดกลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจและอุดมกำรณ์กำรปฏิบตัขิองผู้บรหิำรและพนักงำน 
โดยมุ่งเน้นกำรแปรเปลี่ยนของเสยีหรอืขยะจำกชุมชนมำใชใ้ห้เกิดประโยชน์ โดยกำรรบัซื้อสิง่ของเหลอืใช้ หรอืวสัดุ
เหลอืทำงกำรเกษตร เช่น ซงัขำ้วโพด ต้นขำ้วโพด เปลอืกขำ้วโพด ใบอ้อย ชำนอ้อย เหงำ้มันส ำปะหลงั เปลอืกไม้ที่
ลอกทิ้งจำกขบวนกำรผลติวตัถุดบิเยื่อกระดำษ ทะลำยปำล์มทีเ่หลอืทิ้งจำกขบวนกำรผลติน ้ำมนัปำล์ม ซงัขำ้ว ขีเ้ลื้อย 
ขยะชุมชน น ำมำใช้เป็นเชื้อเพลงิหรอืวตัถุดบิเพื่อผลติกระแสไฟฟ้ำ อนัเป็นกำรสรำ้งรำยได้จำกกำรผลติไฟฟ้ำใหแ้ก่
กลุ่มบรษิัทฯ และส่งเสรมิโอกำสในกำรสรำ้งงำน สรำ้งอำชพี รวมถงึกำรสรำ้งรำยไดใ้ห้แก่ชุมชน เพื่อพฒันำคุณภำพ
ชวีติและควำมเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ต่อเกษตรกรในชุมชน 

กลุ่มบริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคมในกำรดูแลรกัษำสิ่งแวดล้อมโดยกลุ่มบริษัทฯ 
ด ำเนินกำรและควบคุมให้กำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯมีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลรกัษำ
สิง่แวดล้อมอย่ำงเคร่งครดั รวมถงึจดัหำและติดตัง้ระบบรกัษำสิง่แวดล้อมต่ำงๆ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อกำรดูแลรกัษำ 
และหลกีเลีย่งกำรท ำลำยสิง่แวดลอ้ม โดยกลุ่มบรษิทัฯ มแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

1) มกีำรออกแบบและพฒันำกระบวนกำรผลติ เครื่องจกัร อุปกรณ์ใหส้ำมำรถควบคุมมลพษิ และ/หรอื 
ลดมลพษิโดยใหค้รอบคลุมเรื่องน ้ำเสยี ฝุ่ น ก๊ำซ รวมทัง้ของเสยีต่ำงๆ  

2) ก ำหนดผูม้หีน้ำที่รบัผดิชอบที่เกี่ยวขอ้งกบักระบวนกำรผลติ ควบคุมเครื่องจกัร อุปกรณ์ โดยต้อง
ควบคุมดแูลไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มเกนิกว่ำทีม่ำตรฐำนก ำหนดไว ้และตอ้งควบคุมกำรใช้
ทรพัยำกรธรรมชำตใิหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 

3) มนีโยบำยในกำรลดกำรเกดิขยะหรอืของเสยี และใหค้วำมร่วมมอืในกำรก ำจดัขยะหรอืของเสยีดว้ย
วธิกีำรทีถู่กตอ้ง 

4) มีกำรประเมินควำมเสี่ยงและผลกระทบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สุขภำพ และควำม
ปลอดภยัก่อนทีจ่ะมกีำรลงทุนหรอืร่วมทุนในกจิกำรใดๆ โดยกลุ่มบรษิัทฯ ได้ด ำเนินกจิกำรภำยใต้
แนวคดิกำรใส่ใจและรกัษำสิง่แวดลอ้ม  

5) มีแนวปฏิบัติในกำรใช้ทรพัยำกรธรรมชำติ วสัดุ หรือ อุปกรณ์ต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
ประสทิธผิล  



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ีจ้ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่193 

6) มีมำตรกำรด้ำนกำรอนุรักษ์ทรพัยำกรธรรมชำติ เช่น นโยบำย 3R (Reduce, Reuse/Recycle, 
Replenish) 

7) กลุ่มบรษิัทฯ มนีโยบำยให้โรงไฟฟ้ำของกลุ่มบรษิัทฯ ทุกแห่งได้รบัรองมำตรฐำนระบบกำรจัดกำร
สิง่แวดลอ้ม (ISO 14001) 

 

 

 

 
 

รปูภำพ: กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องจกัรเพื่อควบคุมและลดมลพษิ  

 

 

 

 

 

 

 
รปูภำพ: กำรเกบ็ตวัอย่ำงเพื่อตรวจวดัคุณภำพสิง่แวดลอ้ม 

มำตรฐำนและกำรรบัรองดำ้นกำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 และ มำตรฐำน“รำงวลัอุตสำหกรรมสเีขยีว 
Green Industry” จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรมของกลุ่มบรษิทัฯ มดีงันี้ 

1) บริษทั แอด๊วานซ์ อะโกร เอเชีย จ ากดั : โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดเกาะขนุน 

 

 

 

 

 

 

 

รปูภำพ: มำตรฐำนกำรรบัรอง ISO 14001 : 2015      รปูภำพ: รำงวลั Green Industry อุตสำหกรรมสเีขยีวระดบัที ่3 

 

 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ีจ้ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่194 

2) บริษทั แอด๊วานซ์ อะโกร เพาเวอร ์แพลนท์ จ ากดั : โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดโชคชยั 

  

 

 

 

 

 
 

                 รปูภำพ: มำตรฐำนกำรรบัรอง ISO 14001 :2015  รปูภำพ: รำงวลั Green Industry อุตสำหกรรมสเีขยีวระดบัที ่3 

 

3) บริษทั แอด๊วานซ์ อะโกร เพาเวอร ์แพลนท์ จ ากดั : โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดตานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รปูภำพ: มำตรฐำนกำรรบัรอง ISO 14001 : 2015     รปูภำพ: รำงวลั Green Industry อุตสำหกรรมสเีขยีวระดบัที ่3 

 

 4) บริษทั แอด๊วานซ์ คลีน เพาเวอร ์จ ากดั : โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดบา้นบึง 

 

 

 

 

 

 

  

               รปูภำพ: มำตรฐำนกำรรบัรอง ISO 14001 :2015     รปูภำพ: รำงวลั Green Industry อุตสำหกรรมสเีขยีวระดบัที่ 3 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ีจ้ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่195 

5) บริษทั แอด๊วานซ์ เอเชีย เพาวเ์วอร ์แพลนท์ จ ากดั : โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดน ้าพอง 

 

 

 

 

 

 

 

                รปูภำพ: มำตรฐำนกำรรบัรอง ISO 14001 : 2015    รปูภำพ: รำงวลั Green Industry อุตสำหกรรมสเีขยีวระดบัที ่3 

 

6) บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร ์จ ากดั : โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดศรีเชียงใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

                 รปูภำพ: มำตรฐำนกำรรบัรอง ISO 14001 : 2015    รปูภำพ: รำงวลั Green Industry อุตสำหกรรมสเีขยีวระดบัที ่3 

 

7) บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร ์จ ากดั : โรงไฟฟ้าขยะชุมชนขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 
                รปูภำพ: มำตรฐำนกำรรบัรอง ISO 14001 : 2015     รปูภำพ: รำงวลั Green Industry อุตสำหกรรมสเีขยีวระดบัที ่3 

 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ีจ้ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่196 

 

 

 

 

 

 

รปูภำพ: รำงวลัโรงงำนทีม่กีำรจดักำรของเสยีภำยในโรงงำนตำมหลงั 3Rs 

 

8) บริษทั แอด๊วานซ์ คลีน เพาเวอร ์จ ากดั : โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดโพนทอง 

 

 

 

 

 

 

 

                  รปูภำพ: มำตรฐำนกำรรบัรอง ISO 14001 : 2015   รปูภำพ: รำงวลั Green Industry อุตสำหกรรมสเีขยีวระดบัที ่3 

 

9) บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร ์จ ากดั : โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดสิรินธร 

  

 

 

 

 

         

      

รปูภำพ: มำตรฐำนกำรรบัรอง ISO 14001 : 2015   รปูภำพ: รำงวลั Green Industry อุตสำหกรรมสเีขยีวระดบัที ่3 

 

 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ีจ้ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่197 

10) บริษทั แอด๊วานซ์ ไบโอ เอเชีย จ ากดั : โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดเถิน 

 

 

 

 

 

 

 

รปูภำพ: มำตรฐำนกำรรบัรอง ISO 14001 : 2015        รปูภำพ: รำงวลั Green Industry อุตสำหกรรมสเีขยีวระดบัที ่2 

 

8) กำรออกแบบโรงงำนผลติกระแสไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำของกลุ่มบรษิทัฯ ทุกแห่งใชร้ะบบกำรหมุนเวยีนน ้ำทีใ่ช้
ในกำรผลติไอน ้ำในหมอ้ตม้น ้ำเพื่อผลติอน ้ำ (Boiler) หลงัจำกทีน่ ำไอน ้ำไปหมุนกงัหนัไอน ้ำ (Turbine) แล้ว 
มกีระบวนกำรท ำใหไ้อน ้ำทีผ่่ำนกำรใชห้มุนกงัหนัไอน ้ำไปแลว้ มำท ำกำรควบแน่นใหก้ลำยเป็นน ้ำ แลว้หมุน
กลับมำใช้เติมกลับเข้ำไปสู่หม้อต้มใหม่ หมุนเวียนเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ท ำให้ประหยัดปริมำณน ้ำที่ใช้ใน
กระบวนกำรผลติ 

9) โรงไฟฟ้ำของกลุ่มบรษิทัฯ ทุกแห่งได้ออกแบบใหน้ ำลมรอ้นที่ผ่ำนกระบวนกำรผลติไอน ้ำใน Boiler (หม้อ
ตม้น ้ำ) มำแลว้ก่อนปล่อยออกสู่บรรยำกำศมำใชป้ระโยชน์ในกำรอุ่นน ้ำใหร้อ้นก่อนป้อนเขำ้หมอ้ตม้น ้ำโดย
ใช้ชุด Economizer และน ำมำใช้ในกำรอุ่นอำกำศก่อนป้อนเข้ำไปใช้ในกำรเผำไหม้ในห้องเผำไหม ้
(Combustion) โดยใช้ชุด Air Pre-Heater ถือเป็นกำรอนุรกัษ์พลงังำนและท ำให้ประหยดัเชื้อเพลงิที่ใชใ้น
กำรผลติกระแสไฟฟ้ำไดม้ำก 

10) โรงไฟฟ้ำขยะของกลุ่มบรษิัทฯ ทุกแห่งท ำกำรบ ำบดัน ้ำชะขยะ ซึ่งมสีีด ำเขม้ มีควำมปนเป้ือน และมีค่ำ 
BOD สูงมำก จนกลำยเป็นน ้ำใสและน ำไปใช้ในขบวนกำรผลติของโรงไฟฟ้ำโดยไม่มกีำรปล่อยทิ้งออกสู่
ภำยนอกโรงไฟฟ้ำแต่อย่ำงใด นอกจำกเป็นกำรรกัษำสิง่แวดลอ้มแลว้ยงัเป็นกำรประหยดัน ้ำทีจ่ะตอ้งหำซื้อ
มำใชใ้นขบวนกำรผลติอกีดว้ย 

11) โรงไฟฟ้ำชวีมวลของกลุ่มบรษิทัฯ ทุกแห่งไดอ้อกแบบระบบใหน้ ำลมรอ้นก่อนทิ้งออกทำงปล่องวนกลบัเขำ้
มำอบแห้งเชื้อเพลิงก่อนเผำไหม้ อีกทัง้ยงัใช้เป็นอำกำศส ำหรบัควบคุมกำรเผำไหม้ภำยในห้องเผำไหม ้
(Combustion) ท ำให้เชื้อเพลิงมีค่ำควำมร้อนสูงขึ้น กำรเผำไหม้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นและประหยัด
เชือ้เพลงิ อกีทัง้ยงัเป็นกำรลดปรมิำณลมรอ้นทีป่ล่อยสู่บรรยำกำศดว้ย 

นอกจำกนี้ โรงไฟฟ้ำชวีมวลของกลุ่มบรษิทัฯ ไดน้ ำวสัดุเหลอืใชท้ำงกำรเกษตร เช่น เปลอืกไม ้ทะลำยปำล์ม 
แกลบ ฟำงขำ้วและเปลอืกขำ้วโพด เป็นตน้ ไปใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในกระบวนกำรผลติกระแสไฟฟ้ำ และโรงไฟฟ้ำขยะซึง่ใช้
ขยะชุมชนเป็นเชือ้เพลงิในกระบวนกำรผลติกระแสไฟฟ้ำ กระบวนกำรผลติดงักล่ำวเป็นกำรช่วยก ำจดัของเสยีและดูแล
รกัษำสิง่แวดล้อม และทดแทนกำรใช้พลงังำนจำกถ่ำนหนิหรอืน ้ำมนัซึ่งเป็นทรพัยำกรทีใ่ชแ้ล้วหมดไปและก่อให้เกิด
มลพษิต่อสิง่แวดลอ้ม 

10.2.7 การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงควำมรบัผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม จึงมีนโยบำยในกำรให้ควำมช่วยเหลอืและ
พฒันำสงัคม ดงันี้  



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ีจ้ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่198 

1) กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบำยสนับสนุนและใหค้วำมช่วยเหลอืทีเ่หมำะสมกบัสงัคมและชุมชุน โดยเฉพำะ
ชุมชนทีอ่ยู่รอบสถำนประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ 

2) กลุ่มบรษิทัฯ เปิดโอกำสใหชุ้มชนและผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้งมส่ีวนร่วมในกำรใหข้อ้คดิเหน็ส ำหรบัโครงกำร
ต่ำงๆทีอ่ำจส่งผลกระทบต่อชุมชนรวมทัง้กำรเสนอควำมคดิเห็นหรอืขอ้รอ้งเรยีนต่ำงๆที่เป็นผลมำ
จำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทัฯ 

3) กลุ่มบรษิทัฯ ใหค้วำมร่วมมอืในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนหรอืขอ้ตกลงระดบัสำกลในเรื่องต่ำงๆที่
จดัท ำขึน้ เพื่อช่วยป้องกนัหรอืลดผลกระทบดำ้นสิง่แวดลอ้ม 

4) กลุ่มบริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชนสังคมและ
สิง่แวดลอ้มอนัเนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทัฯ ดว้ยควำมรวดเรว็และมปีระสทิธภิำพ 

5) กลุ่มบรษิทัฯ ส่งเสรมิใหพ้นักงำนของกลุ่มบรษิทัฯ มจีติส ำนึกและควำมรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและ
สงัคม 

6) กลุ่มบริษัทฯ มีกำรก ำหนดกำรอบรมด้ำนสิ่งแวดล้อม อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยให้ แก่
พนักงำนเพื่อสรำ้งควำมตระหนักรบัรูแ้ละเขำ้ใจในบทบำทหน้ำทีต่่อกำรจดักำรดำ้นสิง่แวดลอ้ม อำชี
วอนำมยัและควำมปลอดภยัในองคก์ร ไดแ้ก่ 

• หลกัสตูร Interpretation ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018 
Requirement  

• หลกัสตูร Internal Audit ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018 
 
 

 
 
 

  รปูภำพ: กำรอบรมหลกัสตูร ISO Requirement และ Internal Audit  

• หลกัสตูร การด าเนินงานตามประมวลหลกัการปฏิบตัิการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (CoP) 

• หลกัสตูร ควำมปลอดภยัพืน้ฐำน 
• หลกัสตูร ควำมปลอดภยัตำมควำมเสีย่ง 
• หลกัสตูร การฝึกอบรมดบัเพลิงขัน้ตน้ 

• หลกัสตูร การซอ้มอพยพหนีไฟ 

 

 

 

 

รปูภำพ: กำรอบรมหลกัสตูรกำรฝึกอบรมดบัเพลงิขัน้ตน้ และกำรซอ้มอพยพหนีไฟ 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ีจ้ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่199 

7) กลุ่มบรษิัทฯ จดัเจำ้หน้ำที่ฝ่ำยประสำนงำนชุมชนออกร่วมกิจกรรมกบัทำงรำชกำร องค์กรเอกชน 
และภำคประชำชน ในกำรพัฒนำชุมชน ดูแลผู้สูงอำยุ สนับสนุนส่งเสริมเด็กและเยำวชน และ
ช่วยเหลอืผูด้อ้ยโอกำสในชุมชน 

8) กลุ่มบรษิทัฯ ก ำหนดใหทุ้กโรงไฟฟ้ำของกลุ่มบรษิทัฯ เป็นศูนยก์ลำงกำรเรยีนรูแ้ละทีศ่กึษำดงูำนของ
ชุมชน 

 

 

 

 

รปูภำพ: กจิกรรมกำรมสี่วนร่วมพฒันำชุมชนในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง  

10.2.8    การมีนวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมจากการด าเนินงานด้วยความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
ส่ิงแวดล้อม และผูม้ีส่วนได้เสีย 

กลุ่มบรษิัทฯ ตระหนักดีว่ำผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีมบีทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจ จงึให้
ควำมส ำคญัในกำรดูแลและค ำนึงถึงผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่มทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กรรวมถงึผู้ถอืหุน้ กลุ่มบรษิทัฯ 
จงึไดก้ ำหนดไวเ้ป็นพนัธกจิว่ำ “จะสรำ้งควำมมัน่คัง่และมัน่คงทำงธุรกจิอย่ำงยัง่ยนืควบคู่กบักำรมคีวำมรบัผดิชอบต่อ
สิง่แวดลอ้ม สงัคม และผูถ้อืหุน้” กลุ่มบรษิทัฯ จงึสนับสนุนและส่งเสรมิกำรมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี (Co-Creation) 
ในกำรพฒันำนวตักรรมทีส่รำ้งควำมสมดุลระหว่ำงมูลค่ำและคุณค่ำต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อมควบคู่ไปกบัควำม
เจรญิเตบิโตของธุรกจิอย่ำงยัง่ยนื โดยมแีนวทำงปฏบิตั ิดงันี้ 

1) วเิครำะห์กระบวนกำรท ำงำนอย่ำงละเอยีด เพื่อสรำ้งโอกำสในกำรพฒันำไปสู่กำรค้นพบนวตักรรม
ทำงธุรกจิ 

2) สรำ้งโอกำสในกำรคคิค้นผลติภัณฑ์ใหม่ เพื่อควำมเจรญิเติบโตควบคู่กบักำรสร้ำงก ำไรของธุรกิจ
อย่ำงยัง่ยนื 

3) กำรร่วมมอืกบัหน่วยงำนของรฐับำลในกำรพฒันำผลติภณัฑ ์เพื่อช่วยเหลอืผูด้อ้ยโอกำสและสงัคม 

4) กลุ่มบรษิัทฯ ท ำกำรวจิยัและพฒันำ รูปแบบ และวธิกีำรผลติกระแสไฟฟ้ำพลงังำนทดแทน รวมถึง
ประเภทของเชื้อเพลงิทีใ่ชใ้นกำรผลติเพื่อลดกำรพึง่พงิกำรน ำเขำ้เชื้อเพลงิฟอสซิลจำกต่ำงประเทศ
โดยใช้ไม้ปลูกหรือพืชพลงังำนที่ส่งเสรมิให้เกษตรกรปลูกในระบบเกษตรพันธสญัญำ (Contract 
Farming) ซึง่เป็นกำรสรำ้งควำมเจรญิเตบิโตทำงเศรษฐกจิของชุมชนและของประเทศชำติ และรกัษำ
สิง่แวดลอ้มและลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก รวมถงึช่วยรฐับำลในกำรแกไ้ขปัญหำเรื่องกำรเกดิไฟ
ไหมป่้ำ อนัเน่ืองจำกกำรเผำวสัดุเหลอืทิ้งในแปลงเกษตรของเกษตรกร ช่วยแก้ไขปัญหำกำรปล่อย
ทีด่นิใหร้กรำ้งว่ำงเปล่ำ อกีทัง้ยงัเป็นกำรแกปั้ญหำผลผลติตกต ่ำและรำคำของผลผลติทำงกำรเกษตร
แบบดัง้เดิมตกต ่ำ ที่รฐับำลจะต้องน ำภำษีของประชำชนทัง้ประเทศมำเป็นงบประมำณอุดหนุน
ช่วยเหลอือยู่เป็นประจ ำทุกปี กำรสนับสนุนดงักล่ำว นอกจำกจะเป็นกำรสรำ้งควำมมัน่คงทำงดำ้น
พลงังำนไฟฟ้ำของชำตแิลว้ ยงัเป็นกำรสรำ้งกำรเจรญิเตบิโตทำงเศรษฐกจิทัง้ในระดบัจุลภำคและใน
ระดับมหภำค กำรรักษำสิ่งแวดล้อม และกำรสร้ำงคุณภำพชีวิต  รวมถึงควำมเป็นอยู่ที่ดีของ
เกษตรกรและประชำชนในชนบทไปพรอ้มกนั  
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10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม (After Process) 
กลุ่มบรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม จงึไดก้ ำหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และยุทธศำสตรท์ีม่คีวำม

รบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคม มกีำรลงพืน้ทีด่ ำเนินงำนดำ้นชุมชนสมัพนัธท์ ำกำรส ำรวจทศันคตขิองชมุชนและกำร
จดักิจกรรมต่ำงๆ เพื่อสรำ้งให้ชุมชนมทีศันคติทีด่ตี่อองค์กร สรำ้งกำรรบัรู/้กำรจดจ ำในกำรร่วมกิจกรรม และสรำ้งให้
ชุมชนมคีวำมพงึพอใจต่อกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทัฯ และสำมำรถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่ำงยัง่ยนื  
จำกนโยบำยดงักล่ำวขำ้งตน้ กลุ่มบรษิทัฯ ไดส่้งเสรมิและผลกัดนัใหอ้งคก์รด ำเนินงำนภำยใต้ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม
มำโดยตลอดและน ำมำซึ่งควำมส ำเรจ็จนไดร้บัรำงวลัต่ำงๆ อำทิรำงวลัโครงกำรส่งเสรมิโรงงำนอุตสำหกรรมใหม้คีวำม
รบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนอย่ำงยัง่ยืน่ (CSR-DIW) รำงวลั Green Industry รำงวลัธรรมำภบิำลดำ้นสิง่แวดลอ้ม และ
ประกำศนียบตัรอื่นๆ เช่น ประกำศนียบตัรกำรด ำเนินกำรบรหิำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั เป็นตน้ 

1) บริษทั แอด๊วานซ์ อะโกร เอเชีย จ ากดั : โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดเกาะขนุน 
 
 
 
 
 
 
 

รปูภำพ: รำงวลั CSR-DIW Award ประจ ำปี 2561 
 

 

 

 

 

 

 

รปูภำพ: รำงวลัธรรมำภบิำลดำ้นสิง่แวดลอ้มในสถำนประกอบกำร ประจ ำปี 2561 

 

 

 

 

 

 

          รปูภำพ: รำงวลั CSR-DIW Continuous ประจ ำปี 2562               รปูภำพ: รำงวลั CSR-DIW Continuous ประจ ำปี 2563 
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2) บริษทั แอด๊วานซ์ อะโกร เพาเวอร ์แพลนท์ จ ากดั : โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดโชคชยั 
 

 
 
 
 
 
 

 
รปูภำพ: รำงวลั CSR-DIW Award ประจ ำปี 2561  

 
 
 
 
 
 
 

 

        รปูภำพ: รำงวลั CSR-DIW Continuous ประจ ำปี 2562              รูปภำพ: รำงวลั CSR-DIW Continuous ประจ ำปี 2563 

 
3) บริษทั แอด๊วานซ์ อะโกร เพาเวอร ์แพลนท์ จ ากดั : โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดตานี 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูภำพ: รำงวลั CSR-DIW for Beginner ประจ ำปี 2556 

4) บริษทั แอด๊วานซ์ คลีน เพาเวอร ์จ ากดั : โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดบ้านบึง  
 
 
 
 
 
 

 
รปูภำพ: รำงวลั CSR-DIW Continuous Award ประจ ำปี 2561   รปูภำพ: รำงวลั CSR-DIW Continuous ประจ ำปี 2562  
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ส่วนที ่2 หน้ำที ่202 

 
 
 
 
 
 
 

               รปูภำพ: รำงวลัธรรมำภบิำลดำ้นสิง่แวดลอ้ม          รปูภำพ: รำงวลั CSR-DIW Continuous ประจ ำปี 2563 
 ในสถำนประกอบกำร ประจ ำปี 2562 
 

5) บริษทั แอด๊วานซ์ เอเชีย เพาวเ์วอร ์แพลนท์ จ ากดั : โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดน ้าพอง 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูภำพ: รำงวลั CSR-DIW Award ประจ ำปี 2555 

 
6) บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร ์จ ากดั : โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดศรีเชียงใหม ่

 
 
 
 
 
 
 
 

รปูภำพ: รำงวลัธรรมำภบิำลดำ้นสิง่แวดลอ้มในสถำนประกอบกำร ประจ ำปี 2561 
 

7) บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร ์จ ากดั : โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดสิรินธร 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูภำพ: รำงวลัธรรมำภบิำลดำ้นสิง่แวดลอ้มในสถำนประกอบกำร ประจ ำปี 2560 
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8) บริษทั แอด๊วานซ์ ไบโอ เอเชีย จ ากดั : โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดเถิน 
  
 
 
 
 
 

 
รปูภำพ: CSR-DIW for Beginner ประจ ำปี 2560 

 
 9) บริษทั แอด๊วานซ์ คลีน เพาเวอร ์จ ากดั : โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดบ่อพลอย 

 
 
 
 
 
 
 
 

รปูภำพ: รำงวลัธรรมำภบิำลดำ้นสิง่แวดลอ้มในสถำนประกอบกำร ประจ ำปี 2562 
 

10) บริษทั แอด๊วานซ์ คลีน เพาเวอร ์จ ากดั : โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดโพนทอง 
 
 
 
 
 
 

 
รปูภำพ: รำงวลัธรรมำภบิำลดำ้นสิง่แวดลอ้มในสถำนประกอบกำร ประจ ำปี 2562 

   นอกจำกนี้ กลุ่มบรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัและเขำ้ร่วมกจิกรรมกบัชมุชนทีห่ลำกหลำย พรอ้มทัง้ส่งเสรมิกำรสรำ้งงำน 

สรำ้งอำชพี ใหก้บัชุมชน และประเทศชำตโิดยส่วนรวม ดงันี้ 

 

 

 

 

รปูภำพ : รปูกจิกรรมสำนเสวนำชุมชน กจิกรรมประชำคมหมู่บำ้น  
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รปูภำพ : รปูกจิกรรมกำรจดัประชุมคณะกรรมกำรตดิตำมตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูภำพ :กำรท ำกจิกรรมสนับสนุนกองทุนพฒันำพืน้ทีร่อบโรงไฟฟ้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูภำพ : กำรท ำกจิกรรมดำ้นกำรศกึษำและวฒันธรรม 
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รปูภำพ : กำรท ำกจิกรรมดำ้นกำรสรำ้งงำนและกำรพฒันำทกัษะ 

 

 

 

 

 

 

 

รปูภำพ : กำรท ำกจิกรรมดำ้นกำรพฒันำและเขำ้ถงึเทคโนโลย ี

 

 

 

 

 

รปูภำพ : กำรท ำกจิกรรมดำ้นกำรสรำ้งรำยไดแ้ละส่งเสรมิเศรษฐกจิ 

 
 
 
 
 
 
 

รปูภำพ : กำรท ำกจิกรรมดำ้นส่งเสรมิสุขภำพ 



           บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
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11.  การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

11.1 ระบบการควบคมุภายในของบริษทัฯ  

กลุ่มบรษิทัฯ ตระหนักและใหค้วำมส ำคญัของกำรมกีำรจดักำรระบบควบคุมภำยในทีด่เีพื่อเป็นกำรสนับสนุนให้
กำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทัฯ เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยมรีะบบควบคุมภำยในที่เพยีงพอและครอบคลุมทุก
ดำ้น เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง คณะกรรมกำรบรษิทัจดัใหม้กีลไกกำรตรวจสอบ
และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภำพเพียงพอในกำรปกป้องดูแลรกัษำทรพัย์สินของกลุ่มบริษัทฯ อยู่เสมอ โดยจดัให้มกีำร
ก ำหนดล ำดบัขัน้ของอ ำนำจอนุมตั ิ(Delegation of Authority) และกำรแบ่งแยกหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ (Segregation of 
Duties and Responsibilities) เพื่อใหก้ำรบรหิำรจดักำรทัง้ในระดบัผูบ้รหิำรและพนักงำนมกีำรตรวจสอบและถ่วงดุลที่
เหมำะสม มกีำรก ำหนดระเบยีบกำรปฏบิตังิำนอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร มหีน่วยงำนตรวจสอบภำยในทีเ่ป็นอสิระท ำ
หน้ำที่ตรวจสอบกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนในกลุ่มบรษิทัฯ ให้เป็นไปตำมระเบยีบทีว่ำงไว้และรำยงำนโดยตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ นอกจำกนี้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีะบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบ
กำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ทีเ่หมำะสมและรดักุมเพยีงพอ เพื่อป้องกนักำรทุจรติทีอ่ำจเกดิขึน้กบักลุ่มบรษิทั
ฯ โดยมรีะบบงำนทีช่ดัเจนสำมำรถตรวจสอบได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2564  เมื่อวนัที ่25 กุมภำพนัธ ์2564 โดยมคีณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทุกท่ำนเขำ้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมกำรบรษิทัไดป้ระเมนิระบบควบคุมภำยในโดยกำรซกัถำมขอ้มลูจำกฝ่ำยบรหิำร
ของบรษิทัฯ และอ้ำงองิจำกรำยงำนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน และรำยงำนตดิตำมผลกำรตรวจสอบกำร
ควบคุมภำยใน ทีต่รวจสอบและจดัท ำโดยบรษิทั พแีอนด์แอล อนิเทอร์นอล ออดทิ จ ำกดั และบรษิทั พแีอนด์แอล ไอท ี
ออดทิ จ ำกดั (รวมเรยีกว่ำ “P&L”) คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำและประเมนิระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบรษิ้ทฯ 
ใน 5 ดำ้น ตำมแนวทำงของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread-way Commission
) ที่ได้ปรบัปรุง Framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภำคม 2556 น ำมำปรบัให้เหมำะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่ง
ค ำถำมหลกัยงัแบ่งออกเป็น 5 ส่วน เช่นเดียวกบัแนวทำง COSO เดิม ดงันี้ 1) สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 2) กำร
ประเมินควำมเสี่ยง 3) มำตรกำรควบคุม 4) ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรขอ้มูล และ 5) ระบบกำรรำยงำนและ
ตดิตำม ทัง้นี้ ไดข้ยำยควำมแต่ละส่วนออกเป็นหลกักำรย่อยรวม 17 หลกักำร ซึง่ประกอบดว้ย 

1) สภาพแวดล้อมการควบคมุ (Control Environment) 

บรษิทัฯ ส่งเสรมิและสนับสนุนใหเ้กดิสภำพแวดลอ้มกำรควบคุมภำยในทีด่ ีโดยก ำหนดเป้ำหมำยและทศิทำงกำร
ด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำร (Corporate Governance) จรรยำบรรณ และจรยิธรรม
ในกำรด ำเนินธุรกจิ (Code of Conduct) และคู่มอืกำรปฏบิตังิำนไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร มกีำรสื่อสำรใหพ้นักงำนทุก
ระดบัไดร้บัทรำบและถือปฏบิตัอิย่ำงเคร่งครดั รวมทัง้ก ำหนดบทลงโทษหำกมกีำรฝ่ำฝืน มกีำรจดัโครงสรำ้งองค์กรที่
ชดัเจนและมกีลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) และมหีน่วยงำนตรวจสอบภำยในที่มคีวำมเป็น
อิสระรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำที่ตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบัติงำนสนับสนุนให้เกิด
สภำพแวดลอ้มของกำรควบคุมภำยในทีด่ ีซึง่ครอบคลุมถงึหลกักำร ดงันี้ 

1.1 องคก์รแสดงถงึควำมยดึมัน่ในคุณค่ำของควำมซื่อตรง (integrity) และจรยิธรรม 
1.2 คณะกรรมกำรมคีวำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร และท ำหน้ำที่ก ำกับดูแล (Oversight) และพฒันำกำร

ด ำเนินกำรดำ้นกำรควบคุมภำยใน 
1.3 ฝ่ำยบรหิำรไดจ้ดัใหม้โีครงสร้ำงสำยกำรรำยงำน กำรก ำหนดอ ำนำจในกำรสัง่กำรและควำมรบัผดิชอบที่

เหมำะสมเพื่อใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูล (Oversight) ของคณะกรรมกำร 
1.4 องคก์รแสดงถงึควำมมุ่งมัน่ในกำรจงูใจ พฒันำและกำรรกัษำบุคลำกรทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถ 
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1.5 องคก์รก ำหนดใหบุ้คลำกรมหีน้ำทีแ่ละรบัผดิชอบในกำรควบคุมภำยใน เพื่อใหบ้รรลุตำมวตัถุประสงคข์อง
องคก์ร  
 

2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

บรษิทัฯ จดัใหม้รีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งโดยมกีำรแต่งตัง้คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง มหีน้ำทีใ่นกำร
ก ำหนดกรอบนโยบำยและแนวทำงกำรบรหิำรควำมเสี่ยงใหส้อดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของ COSO และมหีน้ำที่ในกำร
พจิำรณำแนวทำงและมำตรกำรในกำรจ ำกดัควำมเสี่ยงเพื่อจ ำกดัควำมเสยีหำยทีอ่ำจเกิดขึน้ รวมทัง้มหีน้ำทีด่้ำนกำร
ส่งเสรมิใหม้กีำรปฏบิตัติำมนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร ซึง่ครอบคลุมถงึหลกักำร ดงันี้ 

2.1  องค์กรก ำหนดวตัถุประสงค์ไวอ้ย่ำงชดัเจนเพยีงพอ เพื่อใหส้ำมำรถระบุและประเมนิควำมเสีย่งต่ำงๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบักำรบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

2.2  องค์กรระบุและวเิครำะหค์วำมเสีย่งทุกประเภททีอ่ำจกระทบต่อกำรบรรลุวตัถุประสงค์ไวอ้ย่ำงครอบคลุม
ทัง้องคก์ร 

2.3  องคก์รไดพ้จิำรณำถงึโอกำสทีจ่ะเกดิทุจรติ ในกำรประเมนิควำมเสีย่งทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงคต์่อองคก์ร 
2.4  องคก์รสำมำรถระบุและประเมนิควำมเปลีย่นแปลงทีอ่ำจมผีลกระทบต่อระบบกำรควบคุมภำยใน 
 

3)    มาตรการควบคมุ (Control Activities) 

บรษิทัฯ จดัใหม้รีะเบยีบกรอบอ ำนำจด ำเนินกำรในกำรอนุมตัริำยกำรทีช่ดัเจนและเป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยมี
กำรแบ่งแยกหน้ำทีท่ีเ่หมำะสมและมกีำรสอบทำนระหว่ำงกนั บรษิัทฯ มกีำรก ำหนดวธิปีฏบิตัใินกำรท ำธุรกรรมทีเ่ขำ้
เงือ่นไขเป็นรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และใหห้น่วยงำนตรวจสอบภำยใน
ตรวจสอบและตดิตำมกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและกฎระเบยีบขอ้บงัคบั ซึง่ครอบคลุมถงึหลกักำร ดงันี้ 

3.1  องคก์รมมีำตรกำรควบคุมทีล่ดควำมเสีย่งทีจ่ะไม่บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ 
3.2  องค์กรเลือกและพฒันำกิจกรรมกำรควบคุมทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนกำรบรรลุ

วตัถุประสงค ์
3.3  องค์กรจดัใหม้กีจิกรรมกำรควบคุมผ่ำนทำงนโยบำย ซึ่งได้ก ำหนดสิง่ทีค่ำดหวงัและขัน้ตอนกำรปฏบิตั ิ

เพื่อใหน้โยบำยทีก่ ำหนดไวน้ัน้สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏบิตัไิด ้
 

4)   ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information and Communication) 

บรษิัทฯ จดัให้มรีะบบขอ้มูลสำรสนเทศที่ต่อเนื่องและจดัให้มชี่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรที่มปีระสทิธิภำพ 
เพื่อใหม้ขีอ้มลูส ำคญัเพยีงพอทีจ่ะใชส้นับสนุนกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรบรษิทั และผูบ้รหิำร มกีำรจดัเกบ็เอกสำร
ข้อมูลรวมทัง้ก ำหนดระยะเวลำในกำรจัดเก็บที่เหมำะสมเป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย มีกำรสอบทำนและ
ตรวจสอบงบกำรเงนิรำยไตรมำสและงบกำรเงนิประจ ำปี ตลอดจนกำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงเพยีงพอและทนัต่อเวลำเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ใช้งบกำรเงนิโดยผู้สอบบญัชขีองบริษัทฯ และมีระบบกำรสื่อสำรภำยในและ
ภำยนอกเพื่อให้บุคลำกรได้รบัทรำบขอ้มูลสำรสนเทศที่ใช้ส ำหรบักำรปฏิบตัิงำนได้อย่ำงครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมถึง
หลกักำร ดงันี้ 

4.1  องค์กรขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งและมคีุณภำพ เพื่อสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินไปไดต้ำมที่
ก ำหนดไว ้
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4.2  องค์กรสื่อสำรขอ้มูลภำยในองค์กร ซึ่งรวมถงึวตัถุประสงค์และควำมรบัผดิชอบต่อกำรควบคุมภำยในที่
จ ำเป็นต่อกำรสนับสนุนใหก้ำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินไปไดต้ำมทีว่ำงไว ้

4.3  องคก์รไดส้ื่อสำรกบัหน่วยงำนภำยนอก เกีย่วกบัประเดน็ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรควบคุมภำยใน 
 

5)  ระบบการรายงานและติดตาม (Monitoring Activities) 

บรษิทัฯ มกีำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนเปรยีบเทยีบกบัเป้ำหมำยธุรกจิหรอืตวัชีว้ดั (KPI) และรำยงำนผลพรอ้ม
ทัง้วเิครำะหส์ำเหตุของผลต่ำงเพื่อก ำหนดแนวทำงกำรแกไ้ขภำยในระยะเวลำทีเ่หมำะสมต่อผูบ้รหิำรและคณะกรรมกำร
บรษิทั ส ำหรบัดำ้นระบบกำรควบคุมภำยใน บรษิทัฯ ก ำหนดใหห้น่วยงำนตรวจสอบภำยในรบัผดิชอบในกำรตรวสอบ
และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม ่ำเสมอในระยะเวลำทีเ่หมำะสม ซึง่ครอบคลุมถงึหลกักำร ดงันี้ 

5.1  องคก์รตดิตำมและประเมนิผลกำรควบคุมภำยใน เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำกำรควบคุมภำยในยงัด ำเนินไปอย่ำง
ครบถว้น เหมำะสม 

5.2  องค์กรประเมนิและสื่อสำรขอ้บกพร่องของกำรควบคุมภำยในอย่ำงทนัเวลำต่อบุคคลที่รบัผดิชอบ ซึ่ง
รวมถงึผูบ้รหิำรระดบัสงูและคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม 

 

คณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมเหน็ว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในของกลุ่มบรษิทัฯ มคีวำม
เพียงพอและเหมำะสม และกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลำกรอย่ำงเพียงพอที่จะด ำเนินกำรตำมระบบได้อย่ำงมี
ประสทิธภิำพ รวมทัง้มรีะบบควบคุมภำยในในเรื่องกำรตดิตำมควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทัฯ ใหส้ำมำรถ
ป้องกนัทรพัย์สนิของกลุ่มบรษิทัฯ จำกกำรทีก่รรมกำรหรอืผูบ้รหิำรน ำไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไม่มอี ำนำจ รวมถงึกำร
ท ำธุรกรรมกบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้และบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัอย่ำงเพยีงพอแลว้ นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบรษิทัได้
พจิำรณำอนุมตัิแบบประเมินควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในของบรษิัทฯ ซึ่งจดัท ำขึ้นตำมแบบประเมนิของ
ส ำนักงำน ก.ล.ต.  

11.2 การตรวจสอบและสอบทานระบบควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียง 

บรษิัทฯ ว่ำจ้ำง P&L เพื่อท ำกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยในของกลุ่มบรษิัทฯ โดยได้เขำ้ท ำกำรตรวจสอบ
ระบบกำรควบคุมภำยใน กำรควบคุมทัว่ไปดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ (IT General Control) และกำรควบคุมทัว่ไปดำ้น
กำรก ำกบัดูแลกำรปฏิบตัิงำนใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ตัง้แต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบนั และรำยงำนให้แก่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบรบัทรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้ในปี 2561 2562 และ 2563 โดยไดท้ ำกำรตรวจสอบระบบ
ควบคุมภำยในแยกเป็น 5 วงจรหลกั ไดแ้ก่  

1) วงจรรำยได ้
2) วงจรรำยจ่ำย 
3) กำรบรหิำรสนิทรพัยถ์ำวร  
4) กำรบรหิำรงำนทรพัยำกรบุคคล และ 
5) กำรบรหิำรสนิคำ้และคลงัสนิคำ้ 
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โดยกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบภำยในได้ตรวจสอบและ
ประเมนิควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในของกลุ่มบรษิัทฯ หมุนเวยีนไปตำม 5 ระบบงำนหลกั (65 ระบบงำน
ย่อย) ซึง่สำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

ระบบงานหลกั ระบบงานย่อย 
1. ระบบวงจรรำยได ้ 1.1 นโยบำย/ระเบยีบ/ขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนเกีย่วกบัวงจรรำยได้ 

1.2 อ ำนำจด ำเนินกำร/อ ำนำจอนุมตั ิและตวัอย่ำงลำยเซน็ 
1.3 กำรจดัท ำประมำณกำรรำยได ้หรอื Business Plan 
1.4 กำรขึน้ทะเบยีนลูกคำ้ 
1.5 กำรก ำหนดรำคำค่ำบรกิำร/สญัญำหรอืขอ้ตกลง 
1.6 กำรบนัทกึลูกหนี้และรบัช ำระ 
1.7 กำรควบคุมกำรพสิจูน์ยอดเงนิฝำกธนำคำร 
1.8 กำรควบคุมเชค็รบั (Cheque  On  Hand) 
1.9 กำรวเิครำะหอ์ำยุลูกหนี้และกำรตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 
1.10 ภำษขีำย 
1.11 ภำษถีูกหกั ณ ทีจ่่ำย 
1.12 กำรก ำหนดสทิธิใ์นกำรเขำ้ถงึขอ้มลูระบบสำรสนเทศ 

2. ระบบวงจรรำยจ่ำย 2.1 นโยบำย/ระเบยีบและขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนเกีย่วกบัระบบงำนวงจรรำยจ่ำย 
2.2 อ ำนำจด ำเนินกำร/อ ำนำจอนุมตั ิและตวัอย่ำงลำยเซน็ 
2.3 กำรควบคุมงบประมำณดำ้นรำยจ่ำย 
2.4 กระบวนกำรคดัเลอืกและขึน้ทะเบยีนผูข้ำยรำยใหม่/กำรประเมนิผูข้ำยรำยเดิมประจ ำปี 
2.5 กระบวนกำรขอซื้อ (PR) 
2.6 กระบวนกำรจดัซื้อ/จดัจำ้ง 
2.7 กระบวนกำรท ำสญัญำจดัจำ้ง 
2.8 กระบวนกำรรบัของ 
2.9 กำรบนัทกึรำยกำรเจำ้หนี้ 
2.10 กำรจ่ำยช ำระหนี้ 
2.11 กำรควบคุมเชค็จ่ำย 
2.12 กำรวเิครำะหอ์ำยุเจำ้หนี้ (AP Aging) 
2.13 กำรควบคุมเงนิสดย่อย 
2.14 กำรควบคุมเงนิทดรองจ่ำย 
2.15 กำรพสิจูน์ยอดเงนิฝำกธนำคำร (Bank Reconciliation) 
2.16 กำรควบคุมภำษซีื้อ 
2.17 ภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 
2.18 กำรก ำหนดสทิธิใ์นกำรเขำ้ถงึขอ้มลูระบบสำรสนเทศ 

3. ระบบกำรบรหิำร
ทรพัยส์นิถำวร 

3.1 กำรจดัท ำ นโยบำย/ระเบยีบและขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนเกีย่วกบักระบวนกำรบรหิำรสนิทรพัยถ์ำวร 
3.2 กำรจดัท ำ ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที/่ควำมรูค้วำมเขำ้ใจในกำรปฏบิตังิำน 
3.3 กำรควบคุมอ ำนำจด ำเนินกำร/อ ำนำจอนุมตั ิและตวัอย่ำงลำยเซน็ 
3.4 กำรควบคุมกระบวนกำรขอซื้อสนิทรพัยถ์ำวร 
3.5 กำรควบคุมทะเบยีนสนิทรพัยถ์ำวร 
3.6 กำรควบคุมกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำ 
3.7 กำรควบคุมสนิทรพัยเ์ช่ำ 
3.8 กำรควบคุมกำรจ ำหน่ำย กำรเลกิใช ้กำรบรจิำคสนิทรพัยถ์ำวร และกำรตดัออกจำกบญัชคีุม

สนิทรพัยถ์ำวร 
3.9 กำรควบคุมกำรตรวจนับสนิทรพัยถ์ำวร 
3.10 กำรควบคุมกำรน ำสนิทรพัยอ์อกนอกบรษิทั 
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ระบบงานหลกั ระบบงานย่อย 
3.11 กำรควบคุมกำรโอนยำ้ยสนิทรพัยร์ะหว่ำงบุคคลหรอืแผนก 
3.12 กำรควบคุมกำรซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำเครื่องจกัร 
3.13 กำรควบคุมกำรท ำประกนัภยัส ำหรบัสนิทรพัยถ์ำวร 
3.14 กำรควบคุมกำรก ำหนดสทิธิใ์นกำรเขำ้ถงึขอ้มลูระบบสำรสนเทศ 

4. ระบบกำรบรหิำร
ทรพัยำกรบุคคล 

4.1 นโยบำย/ระเบยีบและขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำน เกีย่วกบักำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล 
4.2 แผนผงัโครงสรำ้งองคก์ร/โครงสรำ้งหน่วยงำน/ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที/่ควำมรูค้วำมเขำ้ใจในกำร

ปฏบิตังิำน และกำรวำงแผนก ำลงัพล 
4.3 กำรจดัท ำ อ ำนำจด ำเนินกำร อ ำนำจอนุมตั ิและตวัอย่ำงลำยเซน็ 
4.4 กำรสรรหำ และว่ำจำ้ง 
4.5 กำรควบคุมค่ำตอบแทน 
4.6 กำรควบคุมสวสัดกิำร 
4.7 กำรควบคุมเงนิเดอืน 
4.8 กำรควบคุมกำรปฏบิตังิำน 
4.9 กำรประเมนิผล 
4.10 กำรพฒันำบุคลำกร 
4.11 กำรเลกิจำ้งและลำออก 
4.12 กำรก ำหนดสทิธิใ์นกำรเขำ้ถงึขอ้มลูระบบสำรสนเทศ 
4.13 อื่น ๆ  

5. ระบบกำรบรหิำร
สนิคำ้คงคลงั 

5.1 นโยบำย/ระเบยีบและขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนเกีย่วกบักำรบรหิำรคลงัสนิคำ้ 
5.2 อ ำนำจด ำเนินกำร/อ ำนำจอนุมตั ิและตวัอย่ำงลำยเซน็ 
5.3 กระบวนกำรรบัสนิคำ้ 
5.4 กระบวนกำรจ่ำยสนิคำ้ 
5.5 กำรตรวจนับสนิคำ้คงเหลอื 
5.6 กำรควบคุม และกำรดูแลควำมปลอดภยัของคลงัสนิคำ้ 
5.7 กำรปฏบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 
5.8 กำรก ำหนดสทิธิใ์นกำรเขำ้ถงึขอ้มลูระบบสำรสนเทศ 

 
ในส่วนกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกบัระบบกำรควบคุมภำยใน เรื่อง กำรควบคุมทัว่ไปดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ (IT 

General Control) P&L ไดต้รวจสอบและประเมนิควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยใน เรื่อง กำรควบคุมทัว่ไปดำ้น
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 14 หวัขอ้ ซึง่สำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

ระบบงานหลกั ระบบงานย่อย 

1. กำรควบคุมทัว่ไปดำ้น
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

1.1 นโยบำยควำมมัน่คงปลอดภยัสำรสนเทศ 
1.2 โครงสรำ้งควำมปลอดภยัสำรสนเทศ 
1.3 ควำมมัน่คงปลอดภยัดำ้นทรพัยำกรบุคคล 
1.4 กำรบรหิำรจดักำรทรพัยส์นิ 
1.5 กำรควบคุมกำรเขำ้ถงึ 
1.6 กำรเขำ้รหสัขอ้มลู 
1.7 ควำมมัน่คงปลอดภยัทำงกำยภำพและสภำพแวดลอ้ม 
1.8 ควำมมัน่คงปลอดภยัส ำหรบักำรด ำเนินกำร 
1.9 ควำมมัน่คงปลอดภยัส ำหรบักำรสื่อสำรขอ้มลู 
1.10 กำรจดัหำ กำรพฒันำ และกำรบ ำรุงรกัษำระบบ 
1.11 ควำมสมัพนัธก์บัผูใ้หบ้รกิำรภำยนอก 
1.12 กำรบรหิำรจดักำรเหตุกำรณ์ควำมมัน่คงปลอดภยัสำรสนเทศ 
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ระบบงานหลกั ระบบงานย่อย 

1.13 กำรบรหิำรจดักำรสำรสนเทศเพื่อสรำ้งควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิ 
1.14 ควำมสอดคลอ้ง 

 

ในส่วนกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยใน เรื่อง กำรควบคุมทัว่ไปด้ำนกำรก ำกับดูแลกำร
ปฏิบตัิงำนใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย P&L ได้ตรวจสอบและประเมนิควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยใน เรื่อง กำร
ควบคุมทัว่ไปดำ้นกำรก ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำนใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 9 หวัขอ้ ซึง่สำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

ระบบงานหลกั ระบบงานย่อย 

1. กำรควบคุมทัว่ไปดำ้นกำร
ก ำกบัดูแลกำรปฏบิตังิำน
ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

1.1 นโยบำย/ระเบยีบ/ขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนของฝ่ำยกฎหมำย 
1.2 แนวทำงกำรก ำกบัดูแลกำรปฏบิตังิำนใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบขัน้ตอน และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 
1.3 แผนผงัโครงสรำ้งหน่วยงำนของฝ่ำยกฎหมำยและฝ่ำยทีเ่กีย่วขอ้ง 
1.4 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องฝ่ำยกฎหมำยและฝ่ำยทีเ่กีย่วขอ้ง 
1.5 กฎหมำยทีส่ ำคญัเกีย่วกบัโรงไฟฟ้ำ 
1.6 กำรปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 
1.7 กำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
1.8 กำรจดัท ำทะเบยีนคุมสญัญำ และเอกสำรส ำคญัทีเ่กีย่วขอ้ง 
1.9 สภำพแวดลอ้มและควำมปลอดภยัในกำรจดัเกบ็ขอ้มลูและเอกสำรส ำคญัต่ำง ๆ  

 

โดยภำพรวม จำกกำรตรวจสอบระบบควมคุมภำยในโดย P&L สรุปได้ว่ำ กลุ่มบรษิัทฯ ได้ปฏิบตัิตำมระบบ
กำรควบคุมภำยในทีไ่ด้ก ำหนดขึน้มำ กลุ่มบรษิทัฯ มกีำรควบคุมภำยในในส่วนทีเ่ป็นสำระส ำคญัทีเ่พยีงพอ ซึ่งท ำให้
กลุ่มบรษิทัฯ บรรลุวตัถุประสงคเ์พื่อ 

• เพิม่ประสทิธภิำพและประสทิธผิลในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทัฯ 

• เพิม่ควำมเชื่อมัน่ของผูบ้รหิำรระดบัสูงว่ำกลุ่มบรษิทัฯ มรีะบบขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได ้และไม่มขีอ้ผดิพลำดทีม่ี
สำระส ำคญั 

• ให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำกลุ่มบรษิัทฯ มรีะบบกำรควบคุมภำยในทีเ่พยีงพอ และพนักงำนมกีำรปฏบิตังิำน
ตำมระบบกำรควบคุมภำยในทีก่ ำหนดไว ้

 

11.4 ข้อสงัเกตจากผู้สอบบญัชี 

 บรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ำกดั (“PwC”) ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชรีบัอนุญำตของกลุ่ม
บรษิทัฯ ไม่มขีอ้สงัเกตเกีย่วกบัระบบควบคุมภำยใน และระบบบญัช ีส ำหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 
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11.5 การแต่งตัง้หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ว่ำจ้ำง P&L เป็นผู้ตรวจสอบภำยใน และแต่งตัง้ นำงสำววรรณวิมล จองสุรียภำส ให้ด ำรง
ต ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ ผู้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำงำน
ตรวจสอบภำยในมวีุฒกิำรศกึษำ ประสบกำรณ์ กำรอบรม ทีเ่หมำะสม และมคีวำมเขำ้ใจในกจิกรรมและกำรด ำเนินงำน
ของกลุ่มบรษิทัฯ จงึเหน็ว่ำ มคีวำมเหมำะสมทีจ่ะปฏบิตัหิน้ำทีด่งักล่ำวได้อย่ำงเหมำะสมเพยีงพอ ทัง้นี้ กำรพจิำรณำ 
และอนุมตั ิแต่งตัง้ ถอดถอน โยกยำ้ย ผูด้ ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ จะต้องผ่ำนกำรอนุมตัิ
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
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12. รายการระหวา่งกนั 

บริษทั / บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษทั ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ จ ำกดั 
(“GWC”) 

ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยชิน้ไมส้บั ไมท้อ่น 
และเปลอืกไม ้ 

GWC เป็นบรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มบรษิทัฯ  

บรษิทั ชยัโย ซพัพลำยเชน 
จ ำกดั (“SSC”) 

ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยชิน้ไมส้บั ไมท้อ่น 
และเปลอืกไม ้ 

1. SSC เป็นบรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มบรษิทัฯ  
2. มกีรรมกำรร่วมกนัจ ำนวน 1 ท่ำน ไดแ้ก่ นำยธนวจิติร องัคพพิฒันชยั 

บรษิทั ศรบีำ้นไผ่ จ ำกดั (“SBP”) ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยชิน้ไมส้บั ไมท้อ่น 
และเปลอืกไม ้ 

SBP เป็นบรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มบรษิทัฯ  

บรษิทั โกลบลั วูด้ชพิ เทรดดิง้ 
จ ำกดั (“GWT”) 

ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยชิน้ไมส้บั ไมท้อ่น 
และเปลอืกไม ้ 

GWT เป็นบรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มบรษิทัฯ  

บรษิทั สยำม อะโกร อนิดสัตรี ้
โปรดกัส ์เทรดดิง้ จ ำกดั 
(“SAIPT”) 

ธุรกจิจ ำหน่ำยไมท้่อน SAIPT เป็นบรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มบรษิทัฯ  

บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อลัไลแอนซ์ 
โลจสิตกิส ์จ ำกดั (“AAL”) 

ธุรกจิขนส่งสนิคำ้ AAL เป็นบรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มบรษิทัฯ  

บรษิทั น ้ำพองสมำย จ ำกดั 
(“NPS”) 

ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยน ้ำประปำและน ้ำดบิ
อุตสำหกรรม 

NPS เป็นบรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มบรษิทัฯ  

บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ยทูลิติี้ จ ำกดั 
(“AUT”) (เดมิชื่อ บรษิทั บุญ
บนัดำลรุ่งเรอืง จ ำกดั (“BBR”)) 

ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยน ้ำประปำและน ้ำดบิ
อุตสำหกรรม 

AUT เป็นบรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มบรษิทัฯ  

บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อำเชีย่น 
จ ำกดั (“AAS”) 

ธุรกจิผลติกลำ้ไมแ้ละตน้กลำ้ทำงกำร
เกษตร 

AAS เป็นบรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มบรษิทัฯ 

บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอน็เนอรย์ ีดี
เวลลอปเมนท ์จ ำกดั (“AED”) 

ธุรกจิใหบ้รกิำรด้ำนวศิวกรรม บรกิำร
ปรบัปรุง ซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำ อำคำร
โรงงำน 

AED เป็นบรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มบรษิทัฯ  

Ascender Limited (“ASD”) ธุรกจิจ ำหน่ำยเครื่องจกัร ASD เป็นบรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มบรษิทัฯ  
บรษิทั กู๊ดวลิล ์อนิโนเวชัน่ 
แอนด ์เอน็จเินียรร์ิง่ จ ำกดั 
(“GIE”) 

ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง GIE เป็นบรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มบรษิทัฯ  
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บริษทั ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บรษิทั เออดี ีแฟบรเิคชัน่ จ ำกดั 
(“AEDF”) 

ธุรกจิผลติโครงสรำ้งโลหะ ส ำหรบังำน
ก่อสรำ้งหรอืงำนอุตสำหกรรม ผลติ
เครื่องจกัร อุปกรณ์และชิน้สว่น 

AEDF เป็นบรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มบรษิทัฯ  

บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี ไฟ
เบอร ์จ ำกดั (“AAF”) 

ธุรกจิผลติแผ่นใยไมอ้ดัแขง็ AAF เป็นบรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มบรษิทัฯ  

บรษิทั ทรปิเป้ิล เอ บอรด์ จ ำกดั 
(“TAB”) 

ธุรกจิผลติแผ่นไมอ้ดัและแผ่นไมว้เีนียร ์ 1. TAB เป็นบรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มบรษิทัฯ  
2. กรรมกำรของ TAB เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่และกรรมกำรของบรษิทัฯ จ ำนวน 1 ท่ำน ไดแ้ก่ นำยพรเมตต์ ทรงเมตตำ 

บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ โปรเฟสชัน่
แนล เทรนนิ่ง จ ำกดั (“APT”) 

ธุรกจิฝึกอบรมและใหบ้รกิำรอบรมต่ำงๆ APT เป็นบรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มบรษิทัฯ  

บรษิทั ซเีอสอำร ์แอนด ์จอีำร์
เอม็ แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั 
(“CSRGRM”) 

ธุรกจิบรกิำรใหค้ ำปรกึษำดำ้นกำร
บรหิำรงำน 

CSRGRM เป็นบรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มบรษิทัฯ  

บรษิทั ทเวนตี้โฟว ์แมนชัน่ 
จ ำกดั (“24M”) 

ธุรกจิใหบ้รกิำรหอ้งพกั แมนชัน่ 24M เป็นบรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มบรษิทัฯ  

บรษิทั สวนไมช้ยัโย จ ำกดั 
(“SMS”) 

ธุรกจิเพำะปลูกไมย้คูำลปิตสั SMS เป็นบรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มบรษิทัฯ  

บรษิทั ชยัโย สไมล ์จ ำกดั (“SS”) ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อจ ำหน่ำย
หรอืใหเ้ช่ำ 

SS เป็นบรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มบรษิทัฯ 

บรษิทั ไรซ์ ฟอร ์เฮลธ ์จ ำกดั 
(“RFH”) 

ธุรกจิจ ำหน่ำยขำ้ว RFH เป็นบรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มบรษิทัฯ  

บรษิทั สนีิล ไรซ์ จ ำกดั (“SNR”) ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
เครื่องส ำอำงค ์กำรจ ำหน่ำยส่งขำ้วและ
ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ำกขำ้ว 

SNR เป็นบรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มบรษิทัฯ  

บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คำรบ์อน ซี
เคยีวรติี้ส ์เวนเจอร ์จ ำกดั 
(“ACSV”) 

ธุรกจิบรกิำรใหค้ ำปรกึษำดำ้นกำรบรหิำร
จดักำร 

1. ACSV เป็นบรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มบรษิทัฯ  
2. ACSV ถอืหุน้โดยกลุ่มทรงเมตตำ ในสดัส่วนรอ้ยละ 95.99 ของทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ 
3. กรรมกำรของ ACSV เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมกำรของบริษัทฯ จ ำนวน 2 ท่ำน ได้แก่ นำยธีรวุฒิ ทรงเมตตำ และนำยพรเมตต์  

ทรงเมตตำ และเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ จ ำนวน 1 ท่ำน ไดแ้ก่ นำยณฏัฐ ์ทรงเมตตำ 
บรษิทั เอเชยี บอยเลอร ์จ ำกดั 
(“ABL”) (เดมิชื่อ บรษิทั คลนี 
ไบโอ ฟลูเอล จ ำกดั (“CBF”)) 
 

ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ ABL เป็นบรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มบรษิทัฯ  
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บริษทั ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
นำยวริะชยั ทรงเมตตำ - เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ ACE ในสดัส่วนรอ้ยละ 22.43 ของทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ 
นำยธรีวุฒ ิทรงเมตตำ - เป็นกรรมกำรและผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ ACE ในสดัส่วนรอ้ยละ 18.52 ของทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ 
นำยพรเมตต์ ทรงเมตตำ - เป็นกรรมกำรและผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ ACE ในสดัส่วนรอ้ยละ 21.66 ของทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ 
นำยณฏัฐ ์ทรงเมตตำ - เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ ACE ในสดัส่วนรอ้ยละ 15.91 ของทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ 
นำงสำวจริฐำ ทรงเมตตำ - เป็นประธำนกรรมกำรบรหิำร กรรมกำรบรษิทั และกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
นำยธนวจิติร องัคพพิฒันชยั - เป็นผูบ้รหิำร กรรมกำร และกรรมกำรบรหิำร 
นำงจนิตนำ ทรงเมตตำ - เป็นญำตสินิทของกลุ่มทรงเมตตำซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ ACE 
นำยสุเทพ ทรงเมตตำ - เป็นญำตสินิทของกลุ่มทรงเมตตำซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ ACE 
นำงสำวศุภมำส ตนทำ - เป็นตวัแทนของกลุ่มทรงเมตตำในกำรถอืครองทีด่นิและเป็นบุคคลทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของกลุ่มทรงเมตตำ 
นำยชวลติ สกุลด ำรงคพ์ำนชิ - เป็นตวัแทนของกลุ่มทรงเมตตำในกำรถอืครองทีด่นิและเป็นบุคคลทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของกลุ่มทรงเมตตำ 
นำงสำวปรยีำภรณ์ สุวรรณภพ - เป็นตวัแทนของกลุ่มทรงเมตตำในกำรถอืครองทีด่นิและเป็นบุคคลทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของกลุ่มทรงเมตตำ 
นำยชยัยนัต์ ทองสนิเกษม - เป็นตวัแทนของกลุ่มทรงเมตตำในกำรถอืครองทีด่นิและเป็นบุคคลทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของกลุ่มทรงเมตตำ 
นำยพศนิ โชคพลำสนิ   - เป็นตวัแทนของกลุ่มทรงเมตตำในกำรถอืครองทีด่นิและเป็นบุคคลทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของกลุ่มทรงเมตตำ 
นำงสำววณิชำ น้อยมำนพ - เป็นผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อย 

 

(1) บริษทัยอ่ยซื้อวตัถดิุบเชื้อเพลิง 

รายการ 
ขนาดรายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2562 ปี 2563 

ค่ำซื้อวตัถุดบิและค่ำขนส่งเชือ้เพลงิชวีมวล   1. การซื้อวตัถดิุบเช้ือเพลิงชีวมวล 

เดิมบริษัทย่อยรำย ACP AAPP ALCP AAP และ ABA ท ำสัญญำซื้อขำย
เชือ้เพลงิชวีมวลทัง้หมดทุกประเภทระยะยำวกบั GWC และ/หรอืSSC และ/หรอื 
SBP (รวมเรยีกว่ำ "บรษิทัผูข้ำยเชือ้เพลงิ) เพื่อใชเ้ป็นเชือ้เพลงิส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ 
โดยเป็นไปตำมเงื่อนไขของสญัญำสนิเชื่อกบัสถำบนักำรเงนิ ซึง่บรษิทัย่อยตกลง
รบัซื้อเชื้อเพลงิชวีมวลจำกบรษิทัผูข้ำยเชื้อเพลงิในประมำณและรำคำที่ระบุใน
สญัญำ และก ำหนดใหบ้รษิทัผูข้ำยเชื้อเพลงิรบัประกนัคุณภำของเชื้อเพลงิโดย
รับประกันรำคำต้นทุนเชื้อเพลิงกำรผลิตไฟฟ้ำส ำหรบับริษัทย่อยรำย ACP 
ALCP และ AAP ขณะที่ AAPP และ ABA ไม่มกี ำหนดรำคำประกนัต้นทุน แต่
รบัประกนัปรมิำณกำรส่งมอบขัน้ต ่ำหรอืค่ำควำมรอ้นของเชื้อเพลิงทัง้ปีตำมที่
ก ำหนดในสญัญำ หำกบรษิัทผู้ขำยเชื้อเพลิงไม่สำมำรถส่งมอบเชื้อเพลิงตำม

คณะกรรมการตรวจสอบ  มีควำมเห็นว่ ำ 
รำยกำรดังกล่ำวมีควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
เนื่องจำกเป็นรำยกำรปกติธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ 
และเป็นรำยกำรที่มีเงื่อนไขกำรค้ำทัว่ไป และ
เชื้อเพลิงเป็นวัตถุดิบส ำคัญส ำหรับกำรผลิต
กระแสไฟฟ้ำ กำรท ำสญัญำระยะยำวกับ GWC 
SSC และ  SBP ซึ่ ง เ ป็นผู้ ผ ลิต และจ ำห น่ำย
เชื้อเพลิงรำยใหญ่จะท ำให้บรษิัทย่อยมเีชื้อเพลงิ
ส่วนหนึ่งส ำหรบัผลิตไฟฟ้ำในระยะยำว ขณะที่
รำคำซื้อขำยได้ก ำหนดใหไ้ม่สูงกว่ำรำคำตลำดซึง่
เป็นรำคำทีเ่หมำะสม  

• GWC 234,261 361,087 

• SAIPT 55,564 15,079 

• AAF 470 161 

• TAB 5,262 3,966 

• AES - 132,774 

• SSC - 19,049 

• GWT - 13,070 

• SBP - 8,082 

รวม 295,557 553,268 
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รายการ 
ขนาดรายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2562 ปี 2563 

เจำ้หนี้กำรคำ้   ปรมิำณขัน้ต ่ำเพื่อใหไ้ด้คำควำมรอ้นตำมที่ก ำหนด บรษิทัผูข้ำยเชื้อเพลงิตกลง
จะช ำระค่ำปรบัตำมส่วนต่ำงของรำคำเชือ้เพลงิตำมสญัญำ 

ต่อมำ บรษิทัย่อยรำย ACP AAPP AAP และ ALCP ไดต้กลงท ำกำรแก้ไขเพิม่เติม
สญัญำดงักล่ำว ด้วยควำมเหน็ชอบจำกสถำบนักำรเงนิผูใ้หส้นิเชื่อ โดยก ำหนดให้
รำคำซื้อขำยเชื้อเพลิงชีวมวลประเภทเปลือกไม้ไม่สูงกว่ำรำคำตลำด ซึ่งค ำนวณ
จำกต้นทุนบวกก ำไรส่วนเพิม่ และยกเลกิเงื่อนไขรำคำประกนัต้นทุนเชื้อเพลิงชีว
มวล และบรษิทัย่อยดงักล่ำวขำ้งต้นสำมำรถซื้อเชื้อเพลงิชวีมวลทุกชนิดกบัผูข้ำย
เชือ้เพลงิรำยอื่นทีไ่ม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัได ้รวมทัง้ก ำหนดใหม้ปีรมิำณกำรส่ง
มอบขัน้ต ่ำหรอืค่ำควำมรอ้นขัน้ต ่ำต่อปีเพื่อควบคุมคุณภำพของเชือ้เพลงิ  

นอกจำกนี้ บริษัทย่อยที่ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำชีวมวลซื้อเชื้อเพลิงชวีมวล จำก
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัโดยทีไ่ม่ไดท้ ำสญัญำซื้อขำย ไดแ้ก่ GWT AAF TAB SAIPT 
ดว้ยรำคำทีเ่ทยีบเคยีงได้กบัรำคำตลำด เชือ้เพลงิประเภทอื่น เช่น ไมส้บั ไมท้่อน 
เปลือกไม้ ขี้เลื่อย ฝุ่ นไม้ ไม้อดั เศษไม้อดั และต้นพลงังำน เป็นต้น เนื่องจำก
เชื้อเพลงิเหล่ำนี้เป็นผลพลอยได้จำกกระบวนกำรผลติและให้ค่ำควำมรอ้นสูงซึ่ง
โรงงำนของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งขำ้งตน้ตัง้อยู่บรเิวณใกลเ้คยีงกบัโรงไฟฟ้ำ โรงไฟฟ้ำ
ของบรษิทัย่อยจงึซื้อเชือ้เพลงิเหล่ำนี้เพื่อใชผ้ลติกระแสไฟฟ้ำ  

และในปี 2563 ACP AAPP ALCP AAP ได้เข้ำท ำสัญญำซื้อขำยเชื้อเพลิง
เพิม่เตมิกบั AES      

2. การจ้างขนส่งวตัถดิุบเช้ือเพลิง 

บรษิัทย่อยที่ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำชวีมวลจ้ำงบรษิัทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ GWC 
SSC GWT SBP และ AAL ขนส่งเชื้อเพลิงที่รบัซื้อจำกบุคคลภำยนอกมำส่งที่
โรงไฟฟ้ำ โดยคดิค่ำบรกิำรขนส่งในรำคำที่ใกล้เคยีงกบัรำคำตลำด เนื่องจำก
บรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนัดงักล่ำวมธีุรกจิขนส่งและมรีถบรรทุกเป็นของตวัเอง จงึมี
ควำมพร้อมในกำรให้บริกำรและยงัมีควำมช ำนำญเส้นทำงโรงไฟฟ้ำ โดยที่
ค่ำจำ้งขนส่งเชือ้เพลงิ ขึน้อยู่กบัชนิดเชือ้เพลงิและระยะทำง 

• GWC 12,950 5,163 

• TAB 753 91 

• AAF - 137 

• SAIPT 3,376    92 

• GWT - 386 

• SSC - 646 

• SBP - 286 

• AES - 11,320 

รวม 17,079 18,121 
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(2) บริษทัยอ่ยซื้อน ้าเพือ่ใช้ในการด าเนินการและบริหารโรงไฟฟ้า 

รายการ 
ขนาดรายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2562 ปี 2563 

ค่ำซื้อน ้ำเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรและ
บรหิำรโรงไฟฟ้ำ 

  บริษัทย่อยรำย ALCP ซื้ อน ้ ำดิบจำก NPS เพื่ อ ใช้ ในขัน้ตอนกำรผลิต
กระแสไฟฟ้ำโครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะ ALCP3 เนื่องจำกพืน้ทีโ่ครงกำรไม่เพยีงพอ
ต่อกำรขดุบ่อ ALCP จงึจ ำเป็นต้องซื้อน ้ำดบิจำก NPS โดยท ำสญัญำซื้อขำยน ้ำ
ดบิระยะยำว (รำยละเอยีดสญัญำซื้อขำยน ้ำดบิในหวัขอ้สรุปสญัญำส ำคญั) โดย
อตัรำค่ำน ้ำดบิตำมสญัญำเป็นรำคำทีใ่กลเ้คยีงกบัรำคำตลำด 

นอกจำกรำยกำรดังกล่ำว บริษัทย่อยรำย AAPP และ ALCP ซื้อน ้ ำดิบ น ้ ำ
อุตสำหกรรม (น ้ ำ RO) และ น ้ ำประปำ จำกบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ AUT 
รำยกำรน ้ำดบิส่วนใหญ่เป็นรำยกำรชัว่ครำวในช่วงที่ไม่สำมำรถใช้น ้ำในบ่อน ้ำ
ของโรงไฟฟ้ำได้ รำคำน ้ำดบิจำก NPS และ AUT อยู่ที่ 10 บำท/ลูกบำศก์เมตร 
และ 8 บำท/ลูกบำศก์เมตร ตำมล ำดบั 

คณะกรรมการตรวจสอบ มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำร
ดงักล่ำวมคีวำมจ ำเป็นและเหมำะสม เนื่องจำกเป็นสิง่
ที่จ ำเป็นในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ และบริษัทที่
เกีย่วขอ้งสำมำรถจดัหำน ้ำใหแ้ก่โรงไฟฟ้ำไดใ้นเวลำที่
ขำดแคลน นอกจำกนี้อัตรำค่ำน ้ำที่ซื้อจำกบริษัทที่
เกี่ยวขอ้งเป็นรำคำที่ใกล้เคยีงหรอืถูกกว่ำรำคำตลำด 
(รำคำน ้ำอุตสำหกรรมต ่ำกว่ำรำคำตลำดเนื่องจำกเป็น
น ้ ำที่ได้จำกกระบวนกำรผลิตของ AAF) และเป็น
รำยกำรทีม่เีงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไป 

• NPS (ALCP3) 2,824 2,770 

• AUT (AAPP2)    2,178    3,362 

รวม 
 

5,002 6,132 

เจำ้หนี้ค่ำน ้ำ   

• NPS (ALCP3) 266 268 

• AUT (AAPP2) 215 367 

รวม 481 635 

 

(3) บริษทัยอ่ยจ้างบริการสร้างและติดตัง้เคร่ืองจกัร จ้างเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซมและบ ารงุรกัษาโรงไฟฟ้า และซื้อสินทรพัยถ์าวร 

รายการ 
ขนาดรายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2562 ปี 2563 

ค่ำบรกิำรจดัหำและตดิตัง้เครื่องจกัร
ภำยใตส้ญัญำจำ้งตดิตัง้เครื่องจกัร (EPC) 

   AED เป็นผู้มีควำมเชี่ยวชำญในกำรจัดหำ ติดตัง้และทดสอบอุปกรณ์และ
เครื่องจกัรส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ โดยมปีระสบกำรณ์ในกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำของกลุ่ม
บริษัทฯ ตัง้แต่เริ่มแรก ได้แก่ โครงกำร ACP1 ACP2 ALCP1 ALCP2 ALCP3 
AAPP1 AAPP2 AAP1 และ ABA1 นอกจำกนี้  AED ยังมีควำมพร้อมในด้ำน
บุคลำกรและเครื่องมอื มคีวำมรู้ควำมสำมำรถในกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำได้ตำม
แบบทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ก ำหนด ซึง่ท ำใหส้ำมำรถใชเ้ชือ้เพลงิไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

ในปี 2563 ACP4 และ ALCP4 มรีำยกำรจ่ำยค่ำบรกิำรจดัหำและตดิตัง้เครื่องจกัร
ภำยสญัญำจ้ำงเหมำตดิตัง้เครื่องจกัร (EPC) ใหแ้ก่ AED และ ASD โดยจ่ำยตำม 
Progress ของงำน 

คณะกรรมการตรวจสอบ มคีวำมเหน็ว่ำ รำยกำรดงักล่ำว
มีควำมสมเหตุสมผล เนื่ องจำก AED และ ASD มี
ประสบกำรณ์ในกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ นอกจำกนี้อัตรำ
ค่ำบริกำรตำมสญัญำจ้ำงติดตัง้เครื่องจักรของ AED และ 
ASD เป็นมูลค่ำที่เทยีบเคยีงได้กบัรำคำตลำด เปรยีบเทยีบ
โดยกำรเสนอรำคำจำกผูป้ระกอบกำร 3 รำย รวมทัง้ บรษิทัฯ 
ได้ด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำรลงทุนโครงกำรใหม่ที่ได้รบั
อนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครบถว้น 

• AED  135,608 25,165 

• ASD 59,532 148,852 

• AEDF - 15,028 

รวม 195,140 189,045 
 เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซื้อสนิทรพัย ์
• ASD 

 
49,457 

 
- 
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รายการ 
ขนาดรายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2562 ปี 2563 

ค่ำก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำภำยใตส้ญัญำจำ้ง
เหมำก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำ (งำนโยธำ) 

  GIE เป็นผูก้่อสรำ้งอำคำรและงำนโยธำส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำคลองขลุง โดย
พจิำรณำจำกกำรที ่GIE เป็นผูม้คีวำมเชีย่วชำญและก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำใหแ้ก่กลุ่ม
บรษิทัฯ มำแลว้หลำยโครงกำร  

ในปี 2563 ACP4 จ่ำยค่ำก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำภำยใต้สญัญำจ้ำงเหมำก่อสร้ำง
โรงไฟฟ้ำใหแ้ก่ GIE ส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำ ACP4 

คณะกรรมการตรวจสอบ มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำร
ดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล เนื่ องจำก GIE มี
ประสบกำรณ์ในกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ นอกจำกนี้
อตัรำค่ำบรกิำรตำมสญัญำก่อสรำ้งของ GIE เป็นมูล
ค่ำที่เทียบเคียงได้กับรำคำตลำด เปรียบเทียบโดย
กำรเสนอรำคำจำกผู้ประกอบกำร 3 รำย รวมทัง้ 
บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำรลงทุนโครงกำร
ใหม่ที่ได้รบัอนุมตัจิำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท 
ครบถว้น 

• GIE 33,331 211,168 

• AED - 146,183 

• ASD - 477,629 

รวม 33,331 834,980 
เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำ  
• GIE 

 
22,844 

 
- 

เงนิประกนัผลงำน  
• GIE 

 
3,333 

 
- 

รำยกำรซื้อสนิทรพัยถ์ำวร   ในปี 2562 บรษิัทมรีำยกำรซื้อสนิทรพัย์ประเภทเครื่องจกัรและชิ้นส่วนอะไหล่ 
ส ำหรับงำน 3 ประเภท คือ  งำนท่อ  (Fabricated Duct) งำนโครงสร้ำง 
(Fabricated Strucutre) และเครื่องจักร (Fabricated Equipment) จำก AEDF 
เพื่อใชใ้นงำนซ่อมบ ำรุงและปรบัปรุงโรงไฟฟ้ำส ำหรบัทุกโครงกำรเป็นรำยปี 

ส ำหรบัปี 2563 บรษิทัมกีำรซื้ออำคำรชุด ITF กบั AED เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำน 
และบรษิทัย่อย ALCP BPP และ ACES มกีำรจดัท ำสญัญำศึกษำควำมเป็นไป
ไดข้องโครงกำรกบั CSRGRM นอกจำกนี้ GIE เป็นผูร้บัเหมำก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำ
และมเีครื่องมอือุปกรณ์พรอ้มในกำรท ำงำน มปีระสบกำรณ์ในงำนปรบัปรุงทีด่นิ 
และสำมำรถส่งมอบงำนภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด บรษิทัย่อยจงึว่ำจำ้ง GIE ใน
กำรปรับปรุงที่ดินเพื่อเตรียมพื้นี่ส ำหรับก่อสร้ำงโครงกำรโรงไฟฟ้ำ ACP4, 
ALCP6 และโครงกำรหลุมฝังกลบขยะเพญ็   

คณะกรรมการตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำรำคำ
สนิทรพัย์ดงักล่ำวสมเหตุสมผลเนื่องจำก AED และ 
AEDF มีศักยภำพในกำรจัดหำเครื่องมอือุปกรณ์ใน
รำคำที่ถูกกว่ำกำรซื้อจำกบุคคลภำยนอก เป็น
ประโยชน์แก่บรษิัท และ กำรจ่ำยเงนิล่วงหน้ำใหแ้ก่ 
AEDF เพื่อผลติเครื่องจกัรและอุปกรณ์ตำมลกัษณะที่
บริษัทเป็นผู้ก ำหนดในอตัรำร้อยละ 30 เป็นอัตรำที่
เหมำะสมเนื่องจำกใกลเ้คยีงกบัอตัรำที่บรษิทัจ่ำยเงนิ
ล่วงหน้ำใหแ้ก่บรษิทัอื่นภำยนอก เป็นตำมรำคำตลำด
และมีเงื่อนไขกำรค้ำทัว่ ไป  นอกจำกนี้  กำรซื้อ
สนิทรพัย์อื่นๆ เช่น ตู้คอนเทนเนอร์ แผ่นฮำร์ดบอรด์ 
และ รถยนต์ เป็นรำคำเหมำะสมทีส่ำมำรถเทยีบเคยีง
ไดก้บัรำคำตลำด 

• AEDF 34,600 12,763 

• AED - 71,593 

• CSRGRM - 24,152 

• GWC - 287 

• SBP - 11 

• GIE - 107,851 

รวม 34,600 216,657 

เจำ้หนี้ค่ำสนิทรพัยถ์ำวร   

• AEDF 2,228 - 

• AED - 33,902 

รวม 2,228 33,902 

เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซื้อสนิทรพัย ์   

• AEDF 2,322 - 

• CSRGRM - 9,045 
รวม 2,322 9,045 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่219 

รายการ 
ขนาดรายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2562 ปี 2563 

ค่ำซ่อมแซมเครื่องจกัรและอุปกรณ์ต่ำงๆ   บรษิทัย่อยว่ำจ้ำง AED และ AEDF ซึ่งเป็นผูผ้ลติหรอืประกอบเครื่องจกัรและมี
ควำมรูค้วำมเชีย่วชำญในเครื่องจกัรของโรงไฟฟ้ำชวีมวลเป็นอย่ำงดี บรษิทัย่อย
ทีด่ ำเนินธุรกจิโรงไฟฟ้ำชวีมวลจงึว่ำจำ้งท ำงำนซ่อมบ ำรุงเครื่องจกัรและอุปกรณ์
ในส่วนทีพ่นักงำนของบรษิทัย่อยไม่สำมำรถด ำเนินกำรเองได้ โดยในกำรว่ำจ้ำง 
AEDF ซ่อมบ ำรุงเครื่องจกัรและอุปกรณ์ บำงกรณีบรษิทัย่อยจะจ่ำยเงนิล่วงหน้ำ
ค่ำซื้อสินทรัพย์ (Down Payment) ให้แก่ AEDF เพื่อสัง่อุปกรณ์ในกำรผลิต
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ตำมลกัษณะที่บรษิทัเป็นผูก้ ำหนด อตัรำรอ้ยละ 30 เป็น
อตัรำทีใ่กลเ้คยีงกบัอตัรำทีบ่รษิทัจ่ำยเงนิล่วงหน้ำใหแ้ก่บรษิทัภำยนอก 

นอกจำกนี้ บรษิทัย่อยยงัว่ำจ้ำงบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนัในกำรซ่อมแซมอื่นๆ เช่น 
AAA ว่ำจ้ำง GIE ในกำรซ่อมคนับ่อน ้ำดิบบริเวณโครงกำร AAA1 และบรษิัท
ย่อยว่ำจำ้ง AAF ซ่อมอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้ำ เนื่องจำกมเีหตุเสยีฉุกเฉิน ซึง่ AAF 
อยู่ใกลก้บัพืน้ทีโ่รงไฟฟ้ำและมอีุปกรณ์ในกำรซ่อมพรอ้ม เป็นตน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดงักล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกตแิละเกดิขึน้
ตำมควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ 
โดยรำคำซื้อขำยส่วนใหญ่ถูกกว่ำรำคำเปรยีบเทียบ
จำกบุคคลภำยนอก จึงถือได้ว่ำรำยกำรดังกล่ำวมี
ควำมสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบรษิทัฯ 

• AEDF 382 526 

• GIE 249 - 

• AAF 10 - 

รวม 641 526 
เจำ้หนี้ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำ 
• AEDF 

 
199    

 
-     

เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ่อมแซมและ
บ ำรุงรกัษำเครื่องจกัร 

  

• AEDF 1,548 1,316 

• CSRGRM - 1,770 

รวม 1,548 3,086 
ค่ำบรกิำรดำ้นทีป่รกึษำวศิวกรรม 
• AED 

 
6,886 

 

 
- 

บรษิทัย่อย ไดแ้ก่ ALCP BPP และ ACE SOLAR ว่ำงจำ้ง AED ซึง่มคีวำมรูแ้ละ
เชี่ยวชำญเกี่ยวกบัระบบวศิวกรรมและเครื่องจกัรของโรงไฟฟ้ำ เป็นที่ปรกึษำ
วศิวกรรม เพื่อท ำหน้ำทีจ่ดัเตรยีมขอ้มลูและออกแบบระบบทำงวศิวกรรมส ำหรบั
โรงไฟฟ้ำชวีมวลและโรงไฟฟ้ำขยะ และใช้ส ำหรบักำรประมูลโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
ชวีมวลและโรงไฟฟ้ำขยะ  

ทัง้นี้ AED มบีุคลำกรที่มคีวำมสำมำรถและประสบกำรณ์ ซึ่งสำมำรถออกแบบ
และจดัเตรยีมขอ้มูลทำงวศิวกรรมส ำหรบัยื่นเอกสำรประมูลโครงกำรโรงไฟฟ้ำ 
โดยคดิค่ำบรกิำรในอตัรำรอ้ยละ 0.05 ของมลูค่ำโครงกำรรวม 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่ม
บรษิัทฯ และ เกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนิน
ธุรกจิ โดยอตัรำค่ำบรกิำรทีป่รกึษำที ่AED เสนอ เป็น
อตัรำทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บับุคคลภำยนอกทีก่ลุ่มบรษิทัฯ 
เคยใช้บริกำรในโครงกำรอื่น จึงถือได้ว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ
กลุ่มบรษิทัฯ 

ค่ำจำ้งตดิตัง้ระบบและอุปกรณ์กำรผลติ
ไฟฟ้ำจำกแสงอำทติยบ์นหลงัคำ 
• AED 
- โครงกำร Solar Rooftop 

 
 
 

112 

 
 
 
- 

บรษิทัย่อยรำย ACE SOLAR ท ำสญัญำว่ำจำ้ง AED ใหเ้ป็นผูก้่อสรำ้งและตดิตัง้ระบบ
ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ เพื่อจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้แก่เอกชนหนึ่งรำยและ 
บรษิทัที่เกี่ยวขอ้งหนึ่งรำย ได้แก่ บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี ไฟเบอร ์จ ำกดั (AAF) ซึง่ 
ACE SOLAR ได้ท ำสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำในฐำนะผูข้ำยกบัทัง้ 2 บรษิทัดงักล่ำว โดย
กลุ่มบรษิทัฯ พจิำรณำว่ำ AED มบีุคลำกรทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถและมปีระสบกำรณ์
ในกำรก่อสรำ้งและตดิตัง้เครื่องจกัรโรงไฟฟ้ำชวีมวลของกลุ่มบรษิทัฯ ซึง่มรีปูแบบกำร
เชื่อมต่อระบบไฟฟ้ำไม่แตกต่ำงจำกโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์นอกจำกนี้ AED ยงั
เสนอรำคำทีต่ ่ำกว่ำผูร้บัเหมำรำยอื่น ประกอบกบัไดเ้สนอเงื่อนไขกำรรบัประกนั 2 ปี 

คณะกรรมการตรวจสอบ มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำร
ดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล เนื่ องจำก AED มี
ประสบกำรณ์ในกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ นอกจำกนี้
อัตรำค่ำบริกำรตำมสัญญำจ้ำงติดตัง้ระบบและ
อุปกรณ์กำรผลิตไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์บนหลังคำ 
เป็นอตัรำที่ต ่ำกว่ำอตัรำค่ำบรกิำรของผู้รบัเหมำรำย
อื่น โดยมเีงื่อนไขครบทุกด้ำนตำมควำมต้องกำรของ 
ACE SOLAR 

เงนิประกนัผลงำน 
• AED 
- โครงกำร Solar Rooftop 

 
 

227 
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  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่220 

รายการ 
ขนาดรายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2562 ปี 2563 

ซื้อชิน้ส่วนอะไหล ่
• AEDF 

 
- 

 
61,490 

บรษิัทย่อยว่ำจ้ำง AEDF ในกำรผลิตเครื่องจกัรและอุปกรณ์ต่ำง ๆ เนื่องจำก
บรษิทัดงักล่ำวมคีวำมเชีย่วช่ำญในกำรผลติเครื่องจกัรและอุปกรณ์ตำมลกัษณะ
ที่ก ำหนด เช่น งำนท่อ (Fabrication Duct) งำนโครงสร้ำง (Fabricationn 
Structure) และเครื่องจักร (Fabrication Equipment) เพื่อใช้ในงำนซ่อมบ ำรุง
และปรบัปรุงโรงไฟฟ้ำส ำหรบัทุกโครงกำร 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่ม
บรษิัทฯ และ เกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนิน
ธุรกจิ โดยรำคำซื้อขำยถูกกว่ำรำคำเปรยีบเทยีบจำก
บุคคลภำยนอกเ ป็นอัตร ำที่ เทียบ เคีย ง ไ ด้กับ
บุคคลภำยนอกที่กลุ่มบริษัทฯ เคยใช้บริกำรใน
โครงกำรอื่น จึงถือได้ว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำม
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบรษิทัฯ 

เจำ้หนี้-ซื้อชิน้ส่วนอะไหล ่
• AEDF 

 
- 

 
457 

 

(4) บริษทัยอ่ยจ้างบริการอ่ืนๆ 

รายการ 
ขนาดรายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2562 ปี 2563 

ค่ำบรกิำรชัง่น ้ำหนักเชือ้เพลงิ 
• GWC 

 
2,689 

 
1,440 

บรษิทัย่อยไดแ้ก่ ACP AAPP และ AAP ว่ำจำ้ง GWC ชัง่น ้ำหนักเชือ้เพลงิต่ำงๆ 
ส ำหรบัใช้เป็นวตัถุดิบในกำรผลิตไฟฟ้ำ โดยโครงกำรที่เกิดรำยกำรดงักล่ำว 
(ACP1 ACP2 AAPP1 AAPP2 และ AAP1) เป็นโครงกำรที่ม ีGWC ตัง้อยู่ติด
กบัโรงไฟฟ้ำ และโรงไฟฟ้ำไม่ลงทุนเครื่องชัง่เองเนื่องจำกรำคำค่อนขำ้งสูง ทัง้นี้ 
GWC คิดอัตรำค่ำบริกำร 40 บำทต่อเที่ยว ส ำหรบัรถเดี่ยว และ 80 บำทต่อ
เทีย่วส ำหรบัรถพ่วงหรอืรถกึง่พ่วง ซึง่สำมำรถเทยีบเคยีงไดก้บัรำคำตลำด 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดงักล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกตขิองกลุ่มบรษิทัฯ 
และเกดิขึน้ตำมควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินธุรกจิ เนื่องจำก
เป็นกำรตดัสนิใจเชิงบริหำรของบรษิัทที่จะไม่ลงทุนใน
สนิทรพัย์ถำวรแต่ใชก้ำรจำ้งบรกิำรชัง่น ้ำหนักจำก GWC 
ซึ่งมเีครื่องชัง่น ้ำหนักอยู่แล้ว และ โรงงำนตัง้อยู่ติดกบั
โรงไฟฟ้ำ นอกจำกนี้ อตัรำค่ำบรกิำรเป็นไปตำมเงื่อนไข
กำรค้ำของธุรกิจทัว่ไปและเทียบเคียงได้กับอัตรำ
ค่ำบรกิำรของบุคคลภำยนอก จงึถอืไดว้่ำรำยกำรดงักล่ำว
มคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบรษิทัฯ 

 

 

 

 

เจำ้หนี้ค่ำบรกิำรชัง่น ้ำหนักเชือ้เพลงิ 
• GWC 

 

 
179 

 
- 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่221 

รายการ 
ขนาดรายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2562 ปี 2563 

ค่ำขนส่งเครื่องจกัรอุปกรณ์โรงไฟฟ้ำ   บรษิทัย่อยว่ำจำ้ง GWT SSC GWC SBP และ SNL ในกำรขนส่งเครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ต่ำงๆ เนื่องจำกบรษิัทดงักล่ำวประกอบธุรกิจขนส่งอยู่ด้วย และมรีถ
พรอ้มใหบ้รกิำรกบักลุ่มบรษิทัฯ รวมทัง้มคีวำมช ำนำญเสน้ทำงเนื่องจำกขนส่ง
เชื้อเพลงิไปยงัโรงไฟฟ้ำเป็นประจ ำ ขณะที่รำคำค่ำขนส่งสำมำรถเทยีบเคยีงได้
กบับุคคลภำยนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่ม
บรษิัทฯ และ เกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ มีเงื่อนไขกำรค้ำทัว่ไป โดยอัตรำค่ำบริกำร
ขนส่งของบรษิัทที่เกี่ยวข้องถูกกว่ำอตัรำค่ำบรกิำรที่
บุคคลภำยนอกรับจ้ำงขนส่ง จึงถือได้ว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ
กลุ่มบรษิทัฯ 

• GWT 743 419 

• SSC 757 162 

• GWC   274   1,147 

• SBP - 27 

• SNL - 2 

รวม 1,774 1,757 

เจำ้หนี้ค่ำขนส่ง   

• GWT 194 12 

• SSC 299 15 

• GWC - 72 

รวม 493 99 

 
(5) บริษทัฯ และบริษทัย่อยเช่าสินทรพัยเ์พื่อใช้ในการด าเนินงาน 

รายการ 
ขนาดรายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2562 ปี 2563 

ค่ำเช่ำอำคำรส ำนักงำนและค่ำบรกิำร

สำธำรณูปโภค 

  กลุ่มบรษิทัฯ ท ำสญัญำเช่ำอำคำรส ำนักงำน และสญัญำรบับรกิำรสำธำรณูปโภค
ต่ำง ๆ พรอ้มใชบ้รกิำรอุปกรณ์ส ำนักงำนจำก AED รวม 2 สญัญำ ไดแ้ก่ 

1) อำคำร ITF ชัน้ 7 พื้นที่เช่ำรวมประมำณ 652 ตำรำงเมตร โดยที่อำคำร ITF 
ตัง้อยู่บนถนนสลีม ใกล้สถำนีรถไฟฟ้ำ ซึ่งเป็นท ำเลที่เหมำะสมส ำหรบัใช้เป็น
ส ำนักงำนของกลุ่มบริษัทฯ ทัง้นี้ ระยะเวลำกำรเช่ำตัง้แต่วนัที่ 1 กุมภำพนัธ์ 
2562 ถงึวนัที ่31 มกรำคม 2565 และมเีงื่อนไขใหต้่ออำยุกำรเช่ำออกไปอกีครำว
ละ 3 ปี หำกไม่มฝ่ีำยใดแจง้ไม่ประสงคจ์ะต่อสญัญำ และก ำหนดอตัรำค่ำเช่ำใหม่
เท่ำกบัค่ำเช่ำปีสุดท้ำย โดยมอีตัรำค่ำเช่ำอำคำร 350 บำท/ตำรำงเมตร/เดือน 
และค่ำบรกิำรสำธำรณูปโภค (เช่น ค่ำน ้ำ ค่ำไฟ) และอุปกรณ์ส ำนักงำน 230 
บำท/ตำรำงเมตร/เดอืน ซึง่เป็นรำคำทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บับุคคลภำยนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่ม
บรษิัทฯ และ เกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ โดยอัตรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรเป็นอัตรำที่
เทียบเคยีงได้กบัรำคำตลำด และเงื่อนไขสญัญำเช่ำ 
เป็นเงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไป จงึถอืได้ว่ำรำยกำรดงักล่ำว
มีควำมสมเหตุสมผล   และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม
บรษิทัฯ 
 

• AED 5,664 880 

• GWC - 30 

รวม 5,664 910 

เจำ้หนี้ค่ำเช่ำอำคำรส ำนักงำน 

• GWC 

 

- 

 

88 

ค่ำเช่ำอำคำรส ำนักงำนจ่ำยล่วงหน้ำ 

• GWC 

 

- 
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  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่222 

รายการ 
ขนาดรายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2562 ปี 2563 

เงนิมดัจ ำ 

• AED 

 

257 

 

- 

2) อำคำรส ำนักงำนคลองสำน ชัน้ 2 พื้นที่เช่ำรวมประมำณ 150 ตำรำงเมตร 
โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นอำคำรส ำนักงำนเพิม่เติมของกลุ่มบรษิทัฯ ทัง้นี้ 
ระยะเวลำกำรเช่ำตัง้แต่วนัที ่1 สงิหำคม 2561 ถงึวนัที ่31 กรกฎำคม 2564 และ
มีเงื่อนไขให้ต่ออำยุกำรเช่ำออกไปอีกครำวละ 3 ปี หำกไม่มีฝ่ำยใดแจ้งไม่
ประสงค์จะต่อสญัญำ และก ำหนดอตัรำค่ำเช่ำใหม่เท่ำกบัค่ำเช่ำปีสุดท้ำย โดยมี
อตัรำค่ำเช่ำอำคำร 200 บำท/ตำรำงเมตร/เดือน และค่ำบรกิำรสำธำรณูปโภค 
(เช่น ค่ำน ้ำ ค่ำไฟ) และอุปกรณ์ส ำนักงำน 100 บำท/ตำรำงเมตร/เดอืน ซึ่งเป็น
รำคำทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บับุคคลภำยนอก 

ส ำหรบัปี 2563 ค่ำเช่ำอำคำรกบั AED ลดลง เนื่องจำกบรษิทัซื้ออำคำรชุดที ่ITF 
เป็นสินทรพัย์ถำวร และบริษัทย่อยรำย AAP เช่ำอำคำรส ำนักงำนกับ GWC 
เพื่อใชเ้ป็นอำคำรส ำนักงำนของโครงกำรหลุมฝังกลบขยะอุตสำหกรรม 

ค่ำเช่ำทีด่นิ   BPP ท ำสญัญำเช่ำระยะยำวกบันำยธรีวุฒ ิทรงเมตตำ จ ำนวน 14-0-57 ไร่ เพื่อ
เป็นที่ตัง้โครงกำร SPP Hybrid คลองขลุง (BPP3) โดยมอีำยุสญัญำเช่ำ 23 ปี 
ค่ำเช่ำในอตัรำไร่ละ 216,361 บำท/ไร่ รวมเป็นเงนิค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำทัง้หมด 
3,059,885 บำท โดยช ำระเงนิค่ำเช่ำทัง้จ ำนวนครัง้เดยีว ณ วนัจดทะเบยีนสทิธิ
กำรเช่ำ ซึง่ค่ำจดทะเบยีนสทิธกิำรเช่ำ BPP เป็นผูช้ ำระ 

BPP ท ำสญัญำเช่ำระยะยำวกบั SS จ ำนวน 40-3-4.1 ไร่ โดยมอีำยุสญัญำเช่ำ 
23 ปี ค่ำเช่ำในอตัรำไร่ละ 216,361 บำท/ไร่ รวมเป็นเงนิค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำ
ทัง้หมด 8,818,874 บำท โดยช ำระเงินค่ำเช่ำทัง้จ ำนวนครัง้เดียว ณ วันจด
ทะเบยีนสทิธกิำรเช่ำ ซึง่ค่ำจดทะเบยีนสทิธกิำรเช่ำ BPP เป็นผูช้ ำระ 

ทัง้นี้ กำรก ำหนดอตัรำค่ำเช่ำที่ดนิมำจำกวธิกีำรประเมนิอตัรำค่ำเช่ำรำยปีจำก
รำคำตลำดของทีด่นิ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่ม
บรษิัทฯ และ เกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ โดยอตัรำค่ำเช่ำเป็นรำคำที่ใกล้เคยีงกบัอตัรำ
ค่ำเช่ำในบริเวณใกล้เคียง และเงื่อนไขกำรเช่ำเป็น
เงื่อนไขกำรค้ำทัว่ไป จึงถือได้ว่ำรำยกำรดังกล่ำวมี
ควำมสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบรษิทัฯ 
 

• นำยธรีวุฒ ิทรงเมตตำ 60 132 

• SS 249 382 

รวม 309 514 
ค่ำเช่ำทีด่นิคำ้งจ่ำย 
• นำยธรีวุฒ ิทรงเมตตำ 

 
- 
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ค่ำเช่ำทีด่นิจ่ำยล่วงหน้ำ   

• นำยธรีวุฒ ิทรงเมตตำ 2,974 3,019 

• SS 8,570 8,702 

รวม 11,544 11,721 

  



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่วนที ่2 หน้ำที ่223 

(6) บริษทัยอ่ยซื้อสินค้าและบริการอ่ืนๆ 

รายการ 
ขนาดรายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2562 ปี 2563 

ค่ำบรหิำรจดักำรเชือ้เพลงิชวีมวลและ
ใหบ้รกิำรงำนแม่บำ้น 
• GIE 

 
 

65,511 

 
 

72,334 

บรษิทัย่อยที่ด ำเนินธุรกจิโรงไฟฟ้ำชวีมวล จ้ำง GIE บรหิำรจดักำรเชื้อเพลงิชวี
มวลและใหบ้รกิำรงำนแม่บ้ำน ภำยใตส้ญัญำลงวนัที ่1 ตุลำคม 2561 ระยะเวลำ 
1 ปี และมเีงื่อนไขกำรต่ออำยุออกไปอีกครำวละ 1 ปี หำกไม่มคีู่สญัญำฝ่ำยใด
ฝ่ำยหนึ่งแจง้ไม่ต่อสญัญำ โดยมขีอบเขตงำนจำ้ง ดงันี้ 

1. กำรจัดเตรียม แบ่งประเภท ผสม และป้อนเชื้อเพลิงชีวมวลเข้ำสู่
กระบวนกำรผลติไฟฟ้ำ 

2. กำรขนยำ้ยขีเ้ถำ้จำกกระบวนกำรผลติไปยงับ่อฝังกลบภำยในโครงกำร 
3. กำรบรกิำรงำนแม่บำ้นในส ำนักงำน 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่ม
บรษิทัฯ เพื่อลดตน้ทุนในกำรบรหิำรจดักำรบุคคลำกร
ของกลุ่มบรษิัทฯ โดยมกีำรก ำหนดรำคำ (ค่ำใช้จ่ำย
รวม) เทียบเคยีงได้กบักำรที่บรษิัทย่อยของบรษิทัฯ 
ด ำเนินกำรเอง จึงถือได้ว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำม
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบรษิทัฯ 

เจำ้หนี้อื่น - ค่ำบรหิำรจดักำรเชือ้เพลงิชวี
มวลและใหบ้รกิำรงำนแม่บำ้น 
• GIE 

 
 

2,215 
 

 
 

5,513 
 

ค่ำตน้พลงังำน 
• AAS 

 
3,032 

 
1,994 

บริษัทย่อยได้ซื้อต้นพลังงำนจำก AAS เพื่อทดลองปลูกเองและแจกจ่ำยให้
เกษตรกรในชุมชนใกล้เคียงเพื่อทดลองปลูกและเป็นเชื้อเพลิงทำงเลือกใน
อนำคต รวมทัง้ปลูกภำยในพืน้ทีโ่รงไฟฟ้ำเพื่อเป็นพืน้ทีแ่นวกนัชนของโรงไฟฟ้ำ 
และเพื่อใช้ท ำกจิกรรมชุมชนสมัพนัธ์ เนื่องจำก AAS เป็นบรษิทัที่ท ำธุรกจิวจิยั
ทำงดำ้นกำรเกษตร โดยทีร่ำคำซื้อขำยสำมำรถเทยีบเคยีงไดก้บับุคคลภำยนอก  

 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่ม
บรษิัทฯ และ เกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ โดยมีกำรก ำหนดรำคำต้นพลังงำนในระดับ
เดียวกันกับที่  AAS ขำยให้แก่บุคคลอื่น (บริษัท
ภำยใต้อ ำนำจควบคุมของผู้ถือหุ้นใหญ่) จึงถือได้ว่ำ
รำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเ ป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่มบรษิทัฯ 

เจำ้หนี้ค่ำตน้พลงังำน 
• AAS 

 
4 

 
90 

ค่ำจำ้งฝึกอบรมพนักงำน 
• APT 

 
- 

 
1,684 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดแ้ก่ ACP ALCP AAPP AAP ABA และ AAA  ว่ำจ้ำง 
APT ในกำรฝึกอบรมพนักงำน เนื่องจำก APT ด ำเนินธุรกิจให้บริกำรกำร
ฝึกอบรม และรบัจำ้งฝึกอบรมใหแ้ก่พนักงำนหลำยบรษิทัในกลุ่มทรงเมตตำ โดย
อตัรำค่ำฝึกอบรมเป็นไปตำมอตัรำทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัอตัรำค่ำฝึกอบรบแก่บรษิทั
ภำยในกลุ่มทรงเมตตำและถูกกว่ำอตัรำเทยีบเคยีงจำกบุคคลภำยนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่ม
บรษิัทฯ และ เกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ โดยอตัรำค่ำฝึกอบรมเป็นรำคำที่ถูกกว่ำรำคำ
ค่ำฝึกอบรมโดยบุคคลภำยนอก และ APT ก ำหนดค่ำ
อบรมในระดบัเดียวกนักบัรำคำที่ใหบ้รกิำรแก่บุคคล
อื่น (บรษิัทภำยใต้อ ำนำจควบคุมของผู้ถือหุ้นใหญ่) 
จงึถอืได้ว่ำรำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบรษิทัฯ 

เจำ้หนี้ค่ำฝึกอบรมพนักงำน 
• APT 

 
- 

 
26 
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(7) บริษทัยอ่ยจ าหน่ายไฟฟ้า 

รายการ 
ขนาดรายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2562 ปี 2563 

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ   บริษัทย่อยจ ำหน่ำยไฟฟ้ำที่ผลิตได้ให้แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในโรงงำน
ต่ำงๆ เช่น โรงสบัไม ้โรงงำนผลติแผ่นฮำร์ดบอร์ด และโรงงำนผลติแผ่นไม้อดั 
เป็นต้น รวมทัง้จ ำหน่ำยไฟฟ้ำเพื่อใช้ในกำรด ำเนินกำรเป็นกำรชัว่ครำว เช่น 
ส ำนักงำนหรือห้องชัง่ เนื่องจำกโรงไฟฟ้ำมีก ำลังกำรผลิตคงเหลือจำกกำร
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำให ้PEA และ EGAT จำกกำรใช้ในโรงงำน ดงันัน้บรษิทัย่อยจงึ
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำส่วนเกนิใหก้บับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ไดแ้ก่ TAB AAF GWC AUT 
และ AAS และในปี 2563 ได้มกีำรจดัท ำสญัญำขำยไฟฟ้ำให้กบั AES เพิม่เติม
อกี 1 บรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดงักล่ำวเป็นรำยกำรธุรกจิปกตขิองกลุ่มบรษิทัฯ โดย
อตัรำค่ำไฟฟ้ำที่กลุ่มบรษิัทฯ เรยีกเก็บจำกบริษัทที่
เกี่ยวข้องเป็นอัตรำค่ำไฟฟ้ำที่อ้ำงอิงจำกอัตรำ
ประกำศของ PEA จงึถอืไดว้่ำรำยกำรดงักล่ำวมคีวำม
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบรษิทัฯ 

• TAB 8,936 5,101 

• AAF 2,965 3,727 

• GWC 10,790 15,408 

• AUT 390 348 

• AAS     440     952 

• AES - 3,051 

รวม 23,521 28,587 
รำยไดค้่ำไฟฟ้ำคำ้งรบั   

• TAB 702 324 

• AAF  286 267 

• AUT 27 28 

• GWC 1,023 1,066 

• AAS     28     79 

• AES - 912 

รวม 2,066 2,676 
ลูกหนี้จำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ   

• TAB 1,917 1,955 

• GWC 142 1,052 

• AAF 234 301 

• AUT      33     29 

• AES - 1,104 

รวม 2,326 4,441 
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(8) บริษทัยอ่ยจ าหน่ายไอน ้า 

รายการ 
ขนาดรายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2562 ปี 2563 

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยไอน ้ำ   บรษิทัย่อยรำย AAPP และ AAA จ ำหน่ำยไอน ้ำใหก้บั AAF และ TAB ซึ่งตัง้อยู่
ใกล้กบัโรงไฟฟ้ำ AAPP2 และ AAA1 ตำมล ำดบั เนื่องจำกกลุ่มบรษิทัฯ มไีอน ้ำ
ที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำ ดังนัน้ AAPP และ AAA จึงจ ำหน่ำยไอน ้ำ
ดงักล่ำวเพื่อใชใ้นกจิกำรของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมรีำยละเอยีด ดงันี้ 

1) AAPP จ ำหน่ำยไอน ้ำแรงดนัปำนกลำงใหแ้ก่ AAF เพื่อใชใ้นโรงงำนผลติแผ่น
ฮำร์ดบอร์ดซึ่งตัง้อยู่ตดิกบัโรงไฟฟ้ำ โดยท ำสญัญำระยะยำว ก ำหนดระยะเวลำ
สัญญำ 10 ปี ตัง้แต่ 1 พฤษภำคม 2556 ก ำหนดรำคำ 550 บำท/ตันไอน ้ ำ 
อย่ำงไรกต็ำม ในปี 2561 AAF ซื้อ Boiler เพื่อผลติไอน ้ำใชเ้อง ดงันัน้ AAPP จงึ
จ ำหน่ำยไอน ้ ำได้ลดลง ซึ่งจะจ ำหน่ำยเฉพำะในช่วงที่ AAF ท ำกำรซ่อม
บ ำรุงรกัษำ Boiler ทัง้นี้ กำรจ ำหน่ำยไอน ้ำของ AAPP2 เป็นกำรใช้ก ำลังกำร
ผลิตที่เหลือจำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กับ กฟภ. และกำรใช้ไฟฟ้ำภำยใน
โรงไฟฟ้ำ  

ทัง้นี้ AAPP ได้ด ำเนินกำรยกเลิกสญัญำซื้อขำยไอน ้ำดังกล่ำวแล้ว ในวนัที่ 3 
กุมภำพนัธ ์2562 

2) AAA1 จ ำหน่ำยไอน ้ำแรงดนัต ่ำให้แก่ TAB เพื่อใช้ในโครงกำรโรงงำนผลิต
แผ่นไมอ้ดั (Veneer Plywood) ซึ่งตัง้อยู่ตดิกบัโรงไฟฟ้ำ โดยท ำสญัญำระยะสัน้ 
ก ำหนดระยะเวลำ 1 ปีตัง้แต่วนัแรกที่เริม่มกีำรซื้อขำยไอน ้ำ ก ำหนดรำคำ 700 
บำท/ตนัไอน ้ำในปีแรก และปรบัรำคำขึน้ทุกปีในอตัรำรอ้ยละ 1 ต่อปี โดยรำยได้
จำกกำรจ ำหน่ำยไอน ้ำดงักล่ำวเป็นรำยได้ส่วนเพิม่จำกก ำลงักำรผลติส่วนเกนิ
จำกโรงไฟฟ้ำ โดยมอีตัรำก ำไรขัน้ตน้ประมำณรอ้ยละ 40  

คณะกรรมการตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดงักล่ำวเป็นรำยกำรธุรกิจปกติของกลุ่มบรษิัทฯ ซึ่ง
ถอืเป็นกำรใช้ประโยชน์จำกเครื่องจกัรที่กลุ่มบรษิทัฯ 
มีอยู่แล้วให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด อย่ำงไรก็ตำม 
แมว้่ำกำรคดิรำคำค่ำไอน ้ำในปี 2560 ของ AAF จะท ำ
ใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มตี้นทุนค่ำเสยีโอกำสในกรณีที่มกีำร
ลดก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำเพื่อขำยไอน ้ำ (เนื่องจำกรำคำ
จ ำหน่ำยถูกก ำหนดในสญัญำซื้อขำยไอน ้ำในขณะที่
โรงไฟฟ้ำจ ำหน่ำยไฟฟ้ำภำยใตร้ะบบ Adder ซึง่ไดร้บั
ค่ำไฟฟ้ำที่ต ่ำกว่ำระบบ FiT ในปัจจุบนั) อกีทัง้ที่ผ่ำน
มำในอดีต กำรผลิตไอน ้ำเพื่อจ ำหน่ำยโดยส่วนใหญ่
แล้วจะเป็นกำรใช้ก ำลงักำรผลิตส่วนเกินที่เหลอืจำก
กำรจ ำหน่ำยให้ กฟภ. ดังนัน้ กำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ
ดงักล่ำวจึงเป็นกำรสร้ำงผลตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่
กลุ่มบริษัทฯ นอกจำกนี้ ค่ำไอน ้ำของ TAB คิดจำก
ประมำณกำรต้นทุนค่ำไอน ้ำที่เกิดขึน้บวกด้วยอตัรำ
ร้อยละ 40 ของต้นทุน จึงถือได้ว่ำรำยกำรดงักล่ำวมี
ควำมสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบรษิทัฯ 

• AAF 29 - 

• TAB 20,512 13,237 

รวม 20,541 13,237 

รำยไดค้่ำไอน ้ำคำ้งรบั 
• TAB 

 

2,065 

 

714 

ลูกหนี้จำกกำรจ ำหน่ำยไอน ้ำ 
• TAB 

 

5,238 

    

 

 

3,476 
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(9) บริษทัยอ่ยจ าหน่ายสินค้าและบริการอ่ืนๆ 

รายการ 
ขนาดรายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2562 ปี 2563 

รำยไดค้่ำเช่ำทีด่นิ 
• AAS 

 
307 

 
307 

บรษิทัย่อย ได้แก่ ACP AAP และ PSPR ให ้AAS เช่ำที่ดนิเพื่อใช้เป็นสถำนที่
เพำะปลูกต้นกล้ำไม ้ที่ตัง้ส ำนักงำน และใช้ประโยชน์อื่นๆ เกี่ยวกบักจิกำรของ 
AAS โดยท ำสญัญำเช่ำที่ดนิระยะเวลำ 1 ปี และมเีงื่อนไขกำรต่ออำยุออกไปอกี
ครำวละ 1 ปี หำกไม่มคีู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งแจ้งไม่ต่อสญัญำ มรีำยละเอยีด 
ดงันี้ 
• โรงไฟฟ้ำ ACP2 พืน้ทีใ่หเ้ช่ำรวม 57.23 ไร่  
• โรงไฟฟ้ำ AAP1 พืน้ทีใ่หเ้ช่ำรวม 31.57 ไร่  
• โรงไฟฟ้ำ PSPR1 พืน้ทีใ่หเ้ช่ำรวม 115.69 ไร่ 

ทัง้นี้ อตัรำค่ำเช่ำตำมสญัญำไร่ละ 1,500 บำทต่อปี ซึง่เทยีบเคยีงไดก้บัอตัรำค่ำ
เช่ำของพืน้ทีใ่กลเ้คยีง  

คณะกรรมการตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่ม
บรษิัทฯ และ เกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนิน
ธุรกจิ โดยมกีำรก ำหนดรำคำค่ำเช่ำซึ่งเป็นอตัรำที่ไม่
สงูกว่ำรำคำตลำดทัว่ไปเมื่อเทยีบกบัพืน้ทีม่คีุณสมบตัิ
ใกลเ้คยีงและอยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีง ดงันัน้ จงึถอืไดว้่ำ
รำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเ ป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่มบรษิทัฯ 

รำยไดค้่ำเช่ำทีด่นิคำ้งรบั 
• AAS 

 
55 

 
55 

ลูกหนี้ค่ำเช่ำทีด่นิ 
• AAS 

 
- 

 
- 

รำยไดค้่ำเช่ำทีด่นิรบัล่วงหน้ำ 
• AAS 

 
57 

 
57 

รำยไดค้่ำซ่อมแซมบ ำรุงเครื่องจกัร 
• GWC 

 
- 

 
270 

บรษิทัย่อยได้จดัท ำสญัญำเดนิเครื่องและบ ำรุงรกัษำกบัโรงไฟฟ้ำ เพื่อใช้ในกำร
ด ำเนินงำน ทัง้นี้บรษิทัย่อยได้ใหบ้รกิำรซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำใหก้บับรษิทัที่
เกีย่วขอ้งกนัคอื GWC 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่ม
บรษิัทฯ และ เกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนิน
ธุรกจิ โดยรำคำซื้อขำยถูกกว่ำรำคำเปรยีบเทยีบจำก
บุคคลภำยนอกเ ป็นอัตร ำที่ เทียบ เคีย ง ไ ด้กับ
บุคคลภำยนอกที่กลุ่มบริษัทฯ เคยใช้บริกำรใน
โครงกำรอื่น จึงถือได้ว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำม
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบรษิทัฯ 
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(10) บริษทัและบริษทัย่อยกู้ / ให้กู้ยืมเงินระยะสัน้ 

รายการ 
ขนาดรายการ (พนับาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2562 ปี 2563 

ค่ำตอบแทนกำรใชหุ้น้เป็นหลกัประกนัคำ้ง
จ่ำย - นำยพรเมตต์ ทรงเมตตำ 

• นำยพรเมตต์ ทรงเมตตำ 

826 - บรษิทัย่อย ได้แก่ ALCP ใช้หุน้บรษิทัฯ ซึ่งเป็นกรรมสทิธิข์องบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง
กัน จดจ ำน ำเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อ Letter of Credit (L/G B/B) จำก
สถำบนักำรเงนิ เพื่อใหส้ถำบนักำรเงนิออกหนังสอืค ้ำประกนัให ้ALCP น ำไปใช้ 
ในวงเงิน 657,000,000 บำท เพื่อน ำไปใช้ประกวดรำคำจ้ำงเหมำ จ ำนวน 2 
โครงกำร ในอตัรำร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่ำวงเงนิสนิเชื่อ Letter of Credit 
(L/G – B/B) หรอืคดิเป็นอตัรำ รอ้ยละ 0.25 ต่อปี ของมลูค่ำหุน้ ACE ทีน่ ำมำจด
จ ำน ำเป็นหลกัประกนั ระยะเวลำ 6 เดอืน 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดงักล่ำวจะมปีระโยชน์ต่อกลุ่มบรษิทัฯ มำกกว่ำกำร
ใช้เงินสดเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อโดยเฉพำะ
เหตุผลด้ำนสภำพคล่องทำงกำรเงิน และเงินทุน
หมุนเวยีนของกลุ่มบรษิัทฯ โดยค่ำตอบแทนกำรใช้
หุ้นเป็นหลกัประกนั มคีวำมสมเหตุสมผล และไม่ท ำ
ใหก้ลุ่มบรษิทัฯ เสยีประโยชน์ 
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1. มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2561 (หลงักำรแปรสภำพ) เมื่อวนัที ่19 กรกฎำคม 2561 (ซึง่มมีตเิหตุชอบ
จำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที ่11/2561 เมื่อวนัที ่11 กรกฎำคม 2561) ไดพ้จิำรณำอนุมตันิโยบำยและขัน้ตอน
กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยง โดยให้มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 19 กรกฎำคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อให้รำยกำรระหว่ำงกนัของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย กบับุคคลหรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ของบรษิทัฯ เป็นไปอย่ำงโปร่งใส และเพื่อเป็นกำรรกัษำ
ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยสำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

กำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัหรอืรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อยจะเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
ของพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ) และประกำศของคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั ประกอบกบัประกำศคณะกรรมกำรตลำด
หลกัทรพัยฯ์ เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฎบิตักิำรของบรษิทัจดทะเบยีนในรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั รวมทัง้กฎเกณฑต์่ำงๆ 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัย์ฯ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจนกำรปฏิบตัิ
ตำมขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิทีไ่ดร้บักำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัฯ และแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ดว้ย 

ในกรณีทีก่ฎหมำยก ำหนดใหบ้รษิทัฯ ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ก่อนกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันในเรื่องใด บริษัทฯ จะจดัให้คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำร
ดงักล่ำว และควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบจะถูกน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทฯ หรอืผู้ถือหุ้นแล้วแต่
กรณี เพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรเขำ้ท ำรำยกำรตำมที่เสนอนัน้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัทฯ  ทัง้นี้ กำรอนุมตัิกำรเขำ้ท ำ
รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรำยกำรระหว่ำงกนั กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืผูถ้อืหุน้ ทีม่ส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องนัน้จะไม่เขำ้ร่วมประชุม
และไม่มส่ีวนร่วมในกำรพจิำรณำอนุมตั ิรวมทัง้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงในรำยกำรทีต่นเองมส่ีวนไดเ้สยี 

กรณีทีม่กีำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัหรอืรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย กบับุคคลทีอ่ำจมคีวำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ มส่ีวนไดเ้สยี หรอือำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในอนำคต คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูใ้ห้
ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมจ ำเป็นในกำรเขำ้ท ำรำยกำรและควำมเหมำะสมดำ้นรำคำของรำยกำรนัน้ๆ โดยพจิำรณำจำกเงื่อนไข
ต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจปกตใินอุตสำหกรรม และมกีำรเปรยีบเทยีบกบัรำคำของบุคคลภำยนอกหรอื
รำคำตลำด หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคีวำมช ำนำญในกำรพจิำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัหรอืรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัทีอ่ำจ
เกิดขึ้น บรษิัทฯ จะจดัใหผู้้เชีย่วชำญอิสระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิัทฯ เป็นผู้ให้ควำมเหน็เกี่ยวกบัรำยกำรระหว่ำงกนัหรอื
รำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนัดงักล่ำว เพื่อน ำไปใชป้ระกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรอืผู้
ถอืหุน้ตำมแต่กรณี โดยกรรมกำรผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในรำยกำรดงักล่ำว อกีทัง้จะมกีำรเปิดเผยรำยกำร
ระหว่ำงกนัในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิทีต่รวจสอบหรอืสอบทำนโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ  

ทัง้นี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที่ 1/2561 (หลงักำรแปรสภำพ) เมื่อวนัที ่19 กรกฎำคม 2561 ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่8/2562 เมื่อวนัที ่19 สงิหำคม 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่11/2562 เมื่อวนัที ่
25 ธนัวำคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 24 กุมภำพนัธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บรษิัทฯ ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวนัที ่4 มนีำคม 2563 และที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ครัง้ที่ 7/2563 เมื่อวนัที ่10 สงิหำคม 
2563 ตำมล ำดบั มมีติอนุมตัิในหลกักำรกำรเขำ้ท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั (ฉบบับงัคบัใช้และฉบบัแก้ไขเพิม่เติม) กรณีที่มี
เงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไป หรอืมีขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญูชนพงึกระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไปในลกัษณะเดยีวกนั 
ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญูชนพงึกระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดยีวกนั ดว้ยอ ำนำจ
ต่อรองทำงกำรคำ้ทีป่รำศจำกอทิธพิลในกำรทีต่นมสีถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง  (แล้วแต่กรณี) โดย
ประกอบดว้ยรำยกำร 18 ประเภท ดงันี้ 
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ก) กำรจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและ/หรอืไอน ้ำ 
ข) กำรซื้อวตัถุดบิเชือ้เพลงิชวีมวล ประเภทเปลอืกไมย้คูำลปิตสั 
ค) กำรซื้อวตัถุดบิเชือ้เพลงิชวีมวล ประเภทไมส้บั 
ง) กำรซื้อวตัถุดบิเชือ้เพลงิชวีมวล ประเภทเศษไม ้ฝุ่ นไม ้และเศษชิน้งำน 
จ) กำรซื้อน ้ำเพื่อใชใ้นกระบวนกำรผลติ 
ฉ) กำรจำ้งบรกิำรชัง่น ้ำหนักวตัถุดบิเชือ้เพลงิชวีมวล 
ช) กำรจำ้งขนส่ง 
ซ) กำรเช่ำ/จำ้งเหมำ รถบรรทุก รถพ่วงและเครื่องจกัรกลหนัก 
ฌ) กำรเช่ำหรอืใหเ้ช่ำอสงัหำรมิทรพัยท์ีม่อีำยุสญัญำเช่ำไม่เกนิ 3 ปี 
ญ) กำรจำ้งเหมำบรกิำรฝึกอบรม 
ฎ) กำรจำ้งบรหิำรจดักำรเชือ้เพลงิชวีมวล และ/หรอืใหบ้รกิำรงำนแม่บำ้น 
ฏ) กำรรบัจำ้งซ่อมบ ำรุงเครื่องจกัร 
ฐ) กำรซื้อสนิทรพัยแ์ละ/หรอืจำ้งท ำของ เพื่อซ่อมบ ำรุง 
ฑ) กำรซื้อตน้กลำ้ ประเภทยคูำลปิตสั 
ฒ) กำรศกึษำควำมเป็นไปไดข้องโครงกำร 
ณ) กำรประชำสมัพนัธโ์ครงกำรและกำรมส่ีวนร่วมของประชำชน 
ด) กำรขออนุญำตตำมขอ้ก ำหนดกฎหมำย 
ต) กำรบรกิำรขนยำ้ยขยะเก่ำเขำ้กระบวนกำรผลติและขนยำ้ยขีเ้ถำ้เขำ้สู่กระบวนกำรก ำจดั 

อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่มนีโยบำยทีจ่ะใหค้วำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ รบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ 
และค ้ำประกนั แก่บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

กรณีที่มีกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ไม่เป็นเงื่อนไขกำรค้ำทัว่ไป จะต้องถูกพิจำรณำและให้
ควำมเหน็โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และ/หรอืที่ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตัิ
ต่อไป ทัง้นี้ ใหป้ฏบิตัติำมกฏหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอืขอ้ก ำหนดของ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย ์รวมถงึกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั ในกรณีทีค่ณะกรรมกำร
ตรวจสอบไม่มคีวำมช ำนำญในกำรพจิำรณำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนัทีอ่ำจจะเกดิขึน้ บรษิทัฯ จะแต่งตัง้ผูเ้ชีย่วชำญอสิระ หรอื
ผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ เป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกบัรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัดงักล่ำว เพื่อน ำไปใช้ประกอบกำรตดั สนิใจของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรอืคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และ/หรอืผูถ้อืหุน้ตำมแต่กรณี เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำรเขำ้ท ำรำยกำร
ดงักล่ำวมคีวำมจ ำเป็นและมคีวำมสมเหตุสมผลโดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 

 

2. แนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

 บรษิัทฯ และ/หรอืบรษิทัย่อยจะมกีำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ในอนำคตอย่ำงต่อเนื่อง 
อย่ำงน้อยตำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2561 (หลงักำรแปรสภำพ) เมื่อวนัที ่19 กรกฎำคม 2561 ซึ่งมมีติ
อนุมตัใินหลกักำรกำรเขำ้ท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนั กรณีที่มเีงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไป ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1 โดยกลุ่มบรษิทัฯ ได้
ก ำหนดนโยบำยในกำรเขำ้ท ำรำยกำรทีม่ลีกัษณะเป็นธุรกิจปกต ิหรอืรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ ให้มเีงื่อนไขทำงกำรคำ้
ทัว่ไป สำมำรถเปรยีบเทยีบ อ้ำงอิงได้กบัลกัษณะเงื่อนไขทำงธุรกิจประเภทเดยีวกนักบักำรท ำธุรกจิกบับุคคลอื่น พร้อมทัง้
ก ำหนดรำคำและเงือ่นไขรำยกำรใหช้ดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อใหเ้กดิกำรถ่ำยเทผลประโยชน์  
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 นอกจำกนี้ กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบำยเพิม่เตมิเกี่ยวกบักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต ไดแ้ก่ นโยบำยกำรจดัหำ
ที่ดนิ และ นโยบำยกำรจดัจำ้งผูใ้หบ้รกิำรกำรออกแบบวศิวกรรม กำรจดัหำเครื่องจกัรและอุปกรณ์ และกำรก่อสร้ำง (EPC 
Contractor) ซึ่งนโยบำยทัง้ 2 ฉบบั ไดผ้่ำนควำมเหน็ชอบจำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที ่2/2561 (หลงัจำกกำร
แปรสภำพ) เมื่อวนัที่ 5 กนัยำยน 2561 และได้รบัอนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ครัง้ที่ 4/2561 (หลงักำรแปร
สภำพ) เมื่อวนัที ่17 กนัยำยน 2561 มรีำยละเอยีด ดงันี้ 

2.1 นโยบำยกำรจดัหำทีด่นิไดก้ ำหนดขอ้ปฏบิตัเิรื่องกำรจดัซื้อที่ดนิจำกบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัโดยใชส้ตูรกำรค ำนวณรำคำ
ทีด่นิ ซึ่งประกอบดว้ยต้นทุนทำงตรงในกำรไดม้ำซึ่งทีด่นิ และอตัรำค่ำนำยหน้ำทีเ่รยีกเกบ็ทัว่ไปในทอ้งตลำด โดย
รำคำทีด่นิดงักล่ำวจะต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำทีด่นิทีป่ระเมนิไดโ้ดยผูป้ระเมนิอสิระทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน 
ก.ล.ต. นอกจำกนี้กลุ่มบรษิทัฯ อำจจะแต่งตัง้หรอืมอบหมำยใหบุ้คคลทีเ่กีย่วโยงกนัเป็นนำยหน้ำในกำรรวบรวมทีด่นิ 
หรอื เช่ำทีด่นิจำกบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั อย่ำงไรกต็ำม อตัรำค่ำนำยหน้ำ หรอื อตัรำค่ำเช่ำจะต้องไม่สูงเกนิกว่ำอตัรำ
ค่ำนำยหน้ำในท้องตลำด หรือ อตัรำค่ำเช่ำที่กลุ่มบริษัทฯ ต้องจ่ำยให้บุคคลภำยนอก หำกเป็นที่ดินที่มลีกัษณะ 
จ ำนวน เงือ่นไข และ เงือ่นเวลำทีใ่กลเ้คยีงกนั 

นอกจำกนี้ ในอนำคตกลุ่มบรษิทัฯ จะใช้วิธกีำรท ำสญัญำซื้อที่ดนิโดยตรงกบัเจำ้ของที่ดนิ หรอืจดัจำ้งนำยหน้ำซื้อ
ทีด่นิเพื่อด ำเนินกำรแทน ซึง่คำดว่ำจะเป็นบุคคลภำยนอกเท่ำนัน้ 

2.2 นโยบำยกำรจัดจ้ำง EPC Contactor ก ำหนดแนวทำงกำรจัดจ้ำง EPC Contactor ในลักษณะที่เปิดกว้ำงโดย
ค ำนึงถงึประโยชน์ของกลุ่มบรษิทัฯ เป็นส ำคญั โดยกลุ่มบรษิทัฯ จะพยำยำมหลกีเลีย่งกำรว่ำจำ้งบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั
ใหเ้ป็น EPC Contactor ในทุกกรณี ยกเวน้กรณีทีม่คีวำมจ ำเป็นและหลกีเลี่ยงไม่ได ้กลุ่มบรษิทัฯ อำจเปิดโอกำสให้
บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัเขำ้ร่วมเป็นหนึ่งในผูเ้สนอรำคำ ทัง้นี้จะต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องขัน้ตอนกำรประมลูหรอื
คดัเลอืก EPC Contactor ตำมทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ใชก้บับุคคลภำยนอก และรำยกำรดงักล่ำวจะตอ้งเป็นไปตำมนโยบำย
กำรเขำ้ท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงของบรษิทัฯ รวมทัง้กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผูม้ส่ีวนไดเ้สยีกบักำรท ำรำยกำรดงักล่ำว
ไม่สำมำรถเป็นผูอ้นุมตัหิรอืออกเสยีงในเรื่องดงักล่ำวได ้ 

ทัง้นี้สัญญำรับเหมำติดตัง้เครื่องจักร (EPC) ที่กลุ่มบริษัทฯ ท ำไว้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงในอดีต หำกยังไม่เริ่ม
ด ำเนินกำรตำมสญัญำ กลุ่มบรษิทัฯ จะด ำเนินกำรเจรจำเพื่อใหบ้รรลุขอ้ตกลงร่วมกนัในกำรยกเลกิสญัญำ แต่หำก
ด ำเนินกำรไปแล้วบำงส่วนแต่ยงัไม่แล้วเสร็จทัง้หมด กลุ่มบรษิัทฯ จะให้บุคคลที่เกี่ยวโยงด ำเนินกำรให้แล้วเสรจ็
ภำยใตเ้งือ่นไขว่ำบรษิทัเจำ้ของโครงกำรจะต้องไดร้บัคนื PPA หรอื มคีวำมแน่นอนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรว่ำจะได้รบั
กำรคนื PPA จงึจะสำมำรถด ำเนินกำรงำนส่วนทีเ่หลอืตำมสญัญำ EPC ได ้

 กลุ่มบรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัโดยเฉพำะรำยกำรทีไ่ม่มเีงือ่นไขกำรคำ้ทัว่ไป 
เช่น งำนก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำของบริษัทย่อย  กำรซื้อขำยที่ดิน เป็นต้น กลุ่มบริษัทฯ จึงได้ก ำหนดวิธีกำรคัดเลือก
ผูร้บัเหมำก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำอย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรมกบัผูร้บัเหมำรำยอื่น โดยมกีำรเปรยีบเทยีบรำคำ เทคโนโลยทีีใ่ชแ้ละ
เงื่อนไขทำงกำรคำ้ รวมถงึประสบกำรณ์และขนำดธุรกจิของผูร้บัเหมำ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบรษิทัฯ โดยหำกบรษิทัฯ 
จะเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกันหรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่จะเกิดขึ้นในอนำคต กลุ่มบริษัทฯ จะด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 
กฎเกณฑ์และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 
ก ำหนด 

 ทัง้นี้ หำกพจิำรณำจำกกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัฯ ทีผ่่ำนมำ จะพบว่ำจ ำนวนและมลูค่ำรวมของรำยกำรมี
แนวโน้มทีล่ดลงอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกกำรลดลงของสดัส่วนปรมิำณกำรซื้อเชือ้เพลงิชวีมวลจำกกลุ่มบรษิทัฯ และคำดว่ำจะ
เหลอืเฉพำะกำรท ำรำยกำรทีจ่ ำเป็นเท่ำนัน้ 
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3. หนังสือรบัรองของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 

นอกจำกนี้ เพื่อเป็นกำรป้องกันปัญหำควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจจะเกิดขึ้นได้ กลุ่มทรงเมตตำ ซึ่งเป็ น
กรรมกำร และ/หรอื ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ ไดท้ ำหนังสอืใหค้ ำรบัรองแก่บรษิัทฯ ฉบบัลงวนัที ่29 พฤศจกิำยน 2561 
โดยมสีำระส ำคญัของค ำรบัรองดงันี้ 

1) กลุ่มทรงเมตตำจะไม่ด ำเนินกำรดว้ยตนเอง หรอืด ำเนินกำรผ่ำนบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั หรอืบุคคลอื่นใด กระท ำ
กำรอนัมลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 

1.1) ประกอบธุรกจิแขง่ขนั และ/หรอื ด ำเนินกำรทีเ่ป็นกำรแขง่ขนักบัธุรกจิหลกัของกลุ่มบรษิทัฯ 
1.2) กระท ำกำรในลกัษณะที่เขำ้ข่ำยเป็นผู้มส่ีวนร่วมในกำรบรหิำรของนิติบุคคลอื่นใด ซึ่งประกอบ

ธุรกจิทีม่ลีกัษณะหรอืประเภทเหมอืนหรอืคล้ำยคลงึหรอืเป็นกำรแข่งขนัหรอืประกอบกจิกำรค้ำ
แข่งกบัธุรกิจหลกัของกลุ่มบรษิทัฯ แต่ไม่ตดัสทิธใินกำรเป็นผู้ถอืหุน้รำยย่อย หรอืกำรเป็นผูถ้อื
ครองหลกัทรพัยใ์นลกัษณะใดๆ ทีน้่อยกว่ำหรอืเท่ำกบัรอ้ยละ 2 ในกจิกำรขำ้งตน้ ทัง้นี้ ใหน้ับรวม
ส่วนของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

1.3) ชกัชวนหรอืพยำยำมชกัชวนใหก้รรมกำร หรอืผูบ้รหิำร หรอืทีป่รกึษำ หรอืพนักงำน หรอืลูกจำ้ง
ของกลุ่มบรษิทัฯ ให้ลำออก หรอืใหยุ้ตกิำรท ำงำนหรอืกำรใหบ้รกิำรหรอืกำรรบัจำ้งใหก้บัธุรกจิ
หลกัของกลุ่มบรษิทัฯ 

1.4) ชกัชวนหรอืพยำยำมชกัชวนลูกค้ำภำยใต้ธุรกิจหลกัของกลุ่มบรษิัทฯ เพื่อให้ยุติกำรเป็นลูกค้ำ
ภำยใต้ธุรกจิหลกัของกลุ่มบรษิทัฯ หรอืเพื่อใหล้ดกำรซื้อสนิคำ้หรอืลดกำรใชบ้รกิำรภำยใต้ธุรกจิ
หลกัของกลุ่มบรษิทัฯ 

2) กลุ่มทรงเมตตำตกลงรำยงำนกำรมส่ีวนไดเ้สยีตำมแบบแจง้รำยงำนกำรมส่ีวนไดเ้สยี ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่
วนัที่มกีำรเปลี่ยนแปลงขอ้มูล ต่อเลขำนุกำรบรษิัทของบรษิัทฯ และยนิยอมให้เลขำนุกำรบรษิัทของบรษิทัฯ 
รำยงำนแบบแจง้รำยงำนกำรมส่ีวนได้เสยีของตนต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ และ/หรอื 
คณะกรรมกำรบรษิทัของบรษิทัฯ ตำมควำมเหมำะสม 

3) ในกรณีทีก่ลุ่มทรงเมตตำไดด้ ำเนินกำร ซึ่งมลีกัษณะเป็นกำรประกอบธุรกจิแขง่ขนั และ/หรอื ด ำเนินกำรทีเ่ป็น
กำรแข่งขนักบัธุรกิจหลกัของกลุ่มบรษิัทฯ ก่อนกำรลงนำมในหนังสอืให้ค ำรบัรอง กลุ่มทรงเมตตำตกลงทีจ่ะ
ด ำเนินกำรจ ำหน่ำย ขำย หรอืโอนซึ่งส่วนของควำมเป็นเจำ้ของ (โดยนิตนิัย) ในกจิกำรขำ้งต้น ใหก้บับรษิทัฯ 
หรอืบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ก ำหนด ภำยในระยะเวลำ 180 วนั นับจำกวนัทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ไดแ้จง้เป็นลำยลกัษณ์
อกัษรไปยงักลุ่มทรงเมตตำ  (ยกเว้นกรณีกำรถือหุ้นในบจก. แอ๊ดวำนซ์ เพำเวอร์ แพลนท์ (“APP”) ซึ่งต้อง
จ ำหน่ำยไปภำยใน 180 วนันับจำกวนัทีท่รำบผลกำรขอคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ)  โดยรำคำซื้อขำยจะต้องเป็น
รำคำที่สมเหตุสมผลตำมเกณฑ์กำรเข้ำท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน รวมทัง้จะต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
กฎหมำยและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

ทัง้นี้ หำกกลุ่มบรษิทัฯ ปฏเิสธกำรใชส้ทิธขิำ้งตน้ กลุ่มทรงเมตตำจะด ำเนินกำรจ ำหน่ำยไปซึง่ส่วนของ
ควำมเป็นเจำ้ของในกจิกำรคำ้แขง่ใหก้บับุคคลอื่นใดทีไ่ม่ใช่กลุ่มทรงเมตตำหรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบักลุ่มทรง
เมตตำ ภำยใน 360 วนั นับจำกวนัทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ปฏเิสธ ตำมประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัฯ โดยรำคำและ
เงือ่นไขทีต่กลงขำยใหแ้ก่บุคคลอื่นจะตอ้งไม่ใช่รำคำทีต่ ่ำกว่ำและ/หรอืมเีงือ่นไขทีด่กีว่ำรำคำซื้อขำยและเงือ่นไข
ในกำรซื้อขำยทีไ่ดต้กลงกนักบับรษิทัฯ  

4) ในกรณีทีก่ลุ่มทรงเมตตำ ไดร้บัโอกำสหรอืขอ้เสนอทำงธุรกจิใดๆ ทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้กบัธุรกจิหลกัของกลุ่ม
บรษิทัฯ กลุ่มทรงเมตตำจะด ำเนินกำรเสนอโอกำสหรอืขอ้เสนอทำงธุรกจิดงักล่ำวให้บรษิทัฯ พจิำรณำก่อนเป็น
อันดับแรก และหำกโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท หรือ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
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แล้วแต่กรณี (ตำมเกณฑ์กำรเขำ้ท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั) ซึ่งไดป้ระชุมอย่ำงอสิระโดยที่กลุ่มทรงเมตตำและ
บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบักลุ่มทรงเมตตำไม่ไดเ้ขำ้ร่วมในกำรพจิำรณำและไม่ได้ออกเสยีงในวำระดงักล่ำว ไดม้มีติ
โดยชดัแจง้ปฏเิสธเขำ้ลงทุนในโครงกำรนัน้ๆ และยนิยอมใหก้ลุ่มทรงเมตตำลงทุนในโครงกำรดงักล่ำวได้ กลุ่ม
ทรงเมตตำจงึจะพจิำรณำเขำ้ลงทุนดว้ยตนเอง โดยจะตอ้งปฏบิตัติำมกฎหมำยและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึ
มำตรำ 86 แห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั อย่ำงเคร่งครดั   

ทัง้นี้ หำกต่อมำในภำยหลงักลุ่มทรงเมตตำมคีวำมประสงคท์ีจ่ะจ ำหน่ำยไปซึง่กำรลงทุนขำ้งตน้ใหแ้ก่ผู้
ลงทุนรำยอื่น กลุ่มทรงเมตตำตกลงที่จะใหส้ทิธใินกำรพจิำรณำ และ/หรอื สทิธใินกำรซื้อก่อน (Right of First 
Refusal) แก่ กลุ่มบริษัทฯ  ตำมรำคำซื้อขำยและเงื่อนไขในกำรซื้อขำยตำมที่จะตกลงกันต่อไป โดยต้อง
ด ำเนินกำรตำมกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึ เกณฑก์ำรเขำ้ท ำรำยกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย ์และ
เกณฑก์ำรเขำ้ท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั โดยเคร่งครดั 

5) กลุ่มทรงเมตตำ (คนหนึ่งคนใด) ตกลงหลุดพน้จำกกำรผกูพนัตำมหนังสอืใหค้ ำรบัรองทุกประกำร นับจำกวนัที ่

5.1) สิน้สภำพจำกกำรเป็นกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรของกลุ่มบรษิทัฯ และ 

5.2) ถอืหุน้สำมญัในบรษิทัฯ น้อยกว่ำหรอืเท่ำกบัรอ้ยละ 5 ของทุนช ำระแลว้ของบรษิทัฯ 

ทัง้นี้ หำกบุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุ่มทรงเมตตำได้กระท ำกำรอนัเป็นกำรฝ่ำฝืนค ำรบัรองข้ำงต้น 
บุคคลผูก้ระท ำกำรฝ่ำฝืนค ำรบัรองจะตอ้งรบัผดิและมหีน้ำทีต่้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดไวใ้นค ำ
รบัรองเองเป็นกำรส่วนตวั โดยบุคคลทีเ่หลอืของกลุ่มทรงเมตตำซึง่ไม่ไดก้ระท ำกำรหรอืไม่ไดร้่วมกระท ำกำรอนั
เป็นกำรฝ่ำฝืนค ำรบัรองไม่ตอ้งร่วมรบัผดิแต่อย่ำงใด 

มำตรกำรขำ้งตน้ก ำหนดไวเ้พื่อเป็นกำรขจดัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และเป็นกำรรกัษำผลประโยชน์สงูสุดของ
ผูถ้อืหุน้ ภำยหลงัจำกกำรจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ฯ และเพื่อใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบปฎิบตัขิองกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยว
โยงกนัของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
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ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13.  ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

13.1  สรปุรายงานของผู้สอบบญัชี 

13.1.1 ผูส้อบบญัช ี

งบการเงิน ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

งบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทัฯ  

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 
นำยสุดวณิ ปัญญำวงศข์นัต ิ

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต ทะเบยีนเลขที ่3534 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส 

จ ำกดั 
งบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทัฯ  

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 

งบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทัฯ  

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 

นำยกฤษณ์  ชชัวำลวงศ ์

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต ทะเบยีนเลขที ่5016 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส 
จ ำกดั 

13.1.2 สรุปรำยงำนกำรสอบบญัช ี

งบการเงิน รายงานความเหน็ผู้สอบบญัชี 

งบกำรเงนิรวมของบรษิัทฯ และบรษิทัย่อย และ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ ส ำหรบัปี

บญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 
 

• ผูส้อบบญัชใีหค้วำมเหน็ว่ำ งบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และงบ

กำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทัฯ แสดงฐำนะทำงกำรเงนิรวมของกลุ่มกจิกำร

และฐำนะทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทัฯ  ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 

และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกจิกำร กระแสเงนิสด

รวม และกระแสเงนิสดเฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้อง

ตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

• ผูส้อบบญัชขีอใหส้งัเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ ขอ้ 13 เรื่องเงนิลงทุน
ในบรษิัทย่อย - กำรจดัตัง้บรษิัทย่อยโดยอ้อมและกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำร
ควบคุมเดียวกนั ซึ่งอธิบำยถึงกำรที่กลุ่มกิจกำรน ำแนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชี
ส ำหรบักำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนัมำใชป้ฏบิตัสิ ำหรบักำรที่กลุ่ม
กิจกำรรับโอนธุรกิจซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำและกำรที่กลุ่มกิจกำรไม่สำมำรถ
ปรบัปรุงรำยกำรยอ้นหลงัภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนัส ำหรบักำรรบัโอนธุรกจิ
ซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำเนื่องจำกควำมไม่เพยีงพอของขอ้มูล กลุ่มกจิกำรจึงต้อง
ปฏิบัติตำมข้อยกเว้นที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 8 (ปรบัปรุง 
2560) เรื่อง นโยบำยกำรบญัชีกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและ
ขอ้ผดิพลำด กลุ่มกจิกำรไดป้รบัปรุงรำยกำรโดยใชว้ธิกีำรปรบัปรุงไปข้ำงหน้ำ
ตำมวธิเีปลีย่นทนัท ี

งบกำรเงนิรวมของบรษิัทฯ และบรษิทัย่อย และ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ ส ำหรบัปี

บญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 

 

• ผูส้อบบญัชใีหค้วำมเหน็ว่ำ งบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และงบ

กำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทัฯ แสดงฐำนะกำรเงนิรวมของกลุ่มกจิกำรและ

ฐำนะกำรเงนิเฉพำะกิจกำรของบรษิัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 และผล

กำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร กระแสเงนิสดรวม 

และกระแสเงนิสดเฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกัน โดยถูกต้องตำมที่

ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
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งบการเงิน รายงานความเหน็ผู้สอบบญัชี 

• ผูส้อบบญัชไีด้ระบุเรื่องกำรพจิำรณำกำรด้อยค่ำของงำนระหว่ำงก่อสรำ้งและ

เครื่องจกัรระหว่ำงตดิตัง้ส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำที่อยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำ

ยกเลกิกำรบอกเลกิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำและคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ เป็นเรื่อง

ส ำคัญในกำรตรวจสอบและได้น ำเรื่องนี้มำพิจำรณำในบริบทของกำร

ตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรโดยรวมและในกำรแสดง

ควำมเหน็ของผูส้อบบญัช ีทัง้นี้ ผูส้อบบญัชไีม่ไดแ้สดงควำมเหน็แยกต่ำงหำก

ส ำหรบัเรื่องนี้ 

งบกำรเงนิรวมของบรษิัทฯ และบรษิทัย่อย และ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ ส ำหรบัปี

บญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 

 

• ผูส้อบบญัชใีหค้วำมเหน็ว่ำ งบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และงบ

กำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทัฯ แสดงฐำนะกำรเงนิรวมของกลุ่มกจิกำรและ

ฐำนะกำรเงนิเฉพำะกิจกำรของบรษิัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และผล

กำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร กระแสเงนิสดรวม 

และกระแสเงนิสดเฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตำมที่

ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

• ผูส้อบบญัชไีด้ระบุเรื่องกำรซื้อบรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เอน็เนอร์จี้ จ ำกดั 
(เดมิชื่อ บรษิทั ยูดบับลวิซ ีโกเมน ไบโอแมส จ ำกดั) บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ 
เอน็เนอร์จี้ จ ำกดั (เดมิชื่อ บรษิทั ยูดบับลวิซ ีอ ำพนั ไบโอแมส จ ำกดั) และ
บรษิทั สตกึ ไบโอแมส จ ำกดั เป็นเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบและไดน้ ำเรื่อง
นี้มำพจิำรณำในบรบิทของกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะ
กิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเหน็ของผู้สอบบญัช ีทัง้นี้ ผู้สอบบญัชี
ไม่ไดแ้สดงควำมเหน็แยกต่ำงหำกส ำหรบัเรื่องนี้ 
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13.2  สรปุงบการเงินส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 

• งบแสดงฐานะทางการเงิน 

รายการ 
งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัยห์มุนเวียน       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  104.50  0.75  71.92 0.51 482.89 2.94 
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีต่ดิภำระค ้ำประกนัทีถ่งึ
ก ำหนดไถ่ถอนภำยในหนึ่งปี 

- - 250.26 1.77 - - 

ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อืน่  829.13  5.97 819.99 5.80 829.02 5.04 
ลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิทีถ่งึก ำหนดรบัช ำระภำยใน
หนึ่งปี (สุทธ)ิ 

97.94 0.71 96.17 0.68 93.31 0.57 

สนิคำ้คงเหลอื  95.51  0.69 185.21 1.31 402.08 2.45 
ภำษมีลูค่ำเพิม่ (สุทธ)ิ  4.54 0.03 11.06 0.07 33.94 0.21 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน  1,131.62  8.15 1,434.61 10.14 1,841.24 11.21 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน       
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีต่ดิภำระค ้ำประกนั  324.98  2.34 248.38 1.76 277.60 1.69 
ลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิ (สุทธ)ิ  3,324.32  23.94 3,197.15 22.60 3,163.02 19.25 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน (สุทธ)ิ  100.67  0.72 124.19 0.88 144.85 0.88 
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ (สุทธ)ิ  8,129.43  58.54 8,059.37 56.98 9,095.28 55.36 
เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสนิทรพัยถ์ำวร  19.69  0.14 153.18 1.08 53.51 0.33 
สทิธกิำรในกำรใหบ้รกิำรจำกขอ้ตกลงสมัปทำน 
(สุทธ)ิ 

760.98 5.48 811.67 5.74 1,639.54 9.98 

สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้(สุทธ)ิ - - - - 37.41 0.23 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (สุทธ)ิ  50.72  0.37 48.28 0.34 49.54 0.30 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ  43.81  0.32 56.06 0.40 85.91 0.52 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่  0.52  - 12.29 0.08 41.79 0.25 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน  12,755.12  91.85 12,710.57 89.86 14,588.45 88.79 
รวมสินทรพัย ์ 13,886.74   100.00  14,145.18 100.00 16,429.69 100.00 
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รายการ 
งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หน้ีสินหมุนเวียน       
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ   369.05  2.66 227.40 1.61 265.30 1.61 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น  412.14  2.97  249.42 1.76 268.97 1.64 
ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีของหนี้สนิ
ภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิ (สุทธ)ิ 

 0.38  - 0.39 - 1.33 0.01 

ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีของเงนิกูย้มื
ระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (สุทธ)ิ 

 747.06  5.38 856.18 6.05 575.29 3.50 

ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีของหุน้กู ้(สุทธ)ิ       49.21  0.36 - - - - 
ประมำณกำรค่ำซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำตำมขอ้ตกลง
สมัปทำน 

- - - - 32.33 0.20 

ภำษมีลูค่ำเพิม่ (สุทธ)ิ  41.41  0.30 30.73 0.22 36.34 0.22 
ภำษเีงนิไดค้ำ้งจ่ำย  0.62   -    1.20 0.01 11.21 0.07 
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิระยะสัน้ - - - - 12.09 0.07 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น  4.35  0.03 7.89 0.06 9.87 0.06 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน  1,624.22 11.70 1,373.21 9.71 1,212.73 7.38 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน       
ประมำณกำรค่ำซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำตำมสญัญำ
สมัปทำน 

 17.29  0.12 25.22 0.18 0.09 - 

หนี้สนิภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิ (สุทธ)ิ  0.56   -    0.17 - 24.47 0.15 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (สุทธ)ิ  5,204.39  37.48 1,911.32 13.51 3,081.86 18.76 
หุน้กู ้(สุทธ)ิ  1,427.29  10.28 - - - - 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(สุทธ)ิ  37.48  0.27 38.54 0.27 109.89 0.67 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน  3.87  0.03 3.68 0.03 7.81 0.05 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  6,690.88  48.18 1,978.93 13.99 3,224.12 19.63 
รวมหน้ีสิน   8,315.10 59.88 3,352.14 23.70 4,436.85 27.01 
ส่วนของเจ้าของ       
ทุนจดทะเบยีน  5,488.00   5,488.00  5,488.00  
ทุนทีอ่อกและช ำระแลว้  4,579.00  32.97 5,088.00 35.97 5,088.00 30.97 
ส่วนเกนิมลูค่ำหุน้ - - 3,896.01 27.54 3,896.01 23.71 
ก ำไรสะสม –  จดัสรรแลว้ ทุนส ำรองตำมกฎหมำย - - - - 26.03 0.16 
ก ำไรสะสม – ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  1,015.53  7.31 1,831.92 12.95 3,005.69 18.29 
ส่วนต ่ำกว่ำทุนจำกกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำร
ควบคุมเดยีวกนั 

 (22.89) (0.16) (22.89) (0.16) (22.89) (0.14) 

รวมส่วนของเจ้าของ  5,571.64  40.12 10,793.04 76.30 11,992.84 72.99 
รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 13,886.74   100.00  14,145.18 100.00 16,429.69 100.00 
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• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
งบการเงินรวมส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้       
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 4,416.19  91.37 4,540.25 89.81 4,586.36 78.29 
รำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำกำรเงนิภำยใตส้ญัญำ
ซื้อขำยไฟฟ้ำ 

417.02 8.63 410.38 8.12 401.23 6.85 

รำยไดค้่ำก่อสรำ้งภำยใตข้อ้ตกลงสมัปทำน - - 104.64 2.07 870.55 14.86 
รวมรายได้ 4,833.21   100.00  5,055.27 100.00 5,858.14 100.00 
ตน้ทุนขำยและบรกิำร  (3,415.75)  (70.67) (3,324.70) (65.77) (3,196.27) (54.56) 
ตน้ทุนค่ำก่อสรำ้งภำยใตข้อ้ตกลงสมัปทำน   -     -  (104.64) (2.07) (870.54) (14.86) 
ก าไรขัน้ต้น 1,417.46     29.33 1,625.93 32.16 1,791.33 30.58 
ก ำไร(ขำดทุน)สุทธจิำกอตัรำแลกเปลีย่น  (10.04) (0.21)       (103.51) (2.05) 18.77 0.32 
ก ำไรจำกกำรซื้อธุรกจิ   -     -    -     -  2.18 0.04 
ขำดทุนสุทธจิำกสญัญำซื้อขำยเงนิตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

  -     -    -     -  (12.09) (0.21) 

รำยไดอ้ื่น 15.73      0.33 32.90 0.65 178.63 3.05 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย  1,423.15  29.45 1,555.32 30.77 1,978.82 33.78 
ค่าใช้จ่าย       
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (378.53) (7.83)      (330.36) (6.53) (322.25) (5.50) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ   (482.52)   (9.99) (412.57) (8.17) (106.32) (1.82) 
รวมค่าใช้จ่าย    (861.05)  (17.82) (742.93) (14.70) (428.57) (7.32) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้      562.10     11.63 812.39 16.07 1,550.25 26.46 
รำยได(้ค่ำใชจ้่ำย)ภำษเีงนิได ้     (15.53) (0.32) 2.91 0.06 (42.61) (0.73) 
ก าไรส าหรบัปี      546.57     11.31  815.30 16.13 1,507.64 25.73 
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปี           5.45       0.11 1.09 0.02 (2.57) (0.04) 
ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 552.02     11.42  816.39 16.15 1,505.07 25.69 
การแบ่งปันก าไร       
ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่ 546.57  815.30  1,507.64  
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจ
ควบคุม 

-  - 
 

-  

การแบ่งปันก าไรเบด็เสรจ็รวม       
ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่ 552.02  816.39  1,505.07  
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจ
ควบคุม 

-  - 
 

-  

ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุน้) 0.061  0.091  0.15  
1 ค ำนวณเพื่อประโยชน์ในกำรเปรียบเทียบข้อมูลทำงกำรเงิน โดยใช้จ ำนวนหุ้นสำมญัถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักที่ถือเสมือนว่ำได้ท ำกำร
เปลีย่นแปลงจ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลีย่นแปลงจ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกและเรยีกช ำระแล้วจำก
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุน้ที่ตรำไว ้จำกเดมิที่ตรำไวหุ้น้ละ 10.00 บำท เป็นมูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท ซึ่งได้จดทะเบยีนกบักระทรวง
พำณิชย ์เมื่อวนัที ่16 กรกฎำคม 2561 
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• งบกระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสด 
งบการเงินรวมส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 562.10 812.39 1,550.25 
รายการปรบักระทบก าไรเป็นเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม
ด าเนินงาน 

   

ก ำไรจำกกำรซื้อธุรกจิ - - (2.18) 
ขำดทุนจำกสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ - - 12.09 
(กลบัรำยกำร) ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน (0.08) (4.18) - 
ค่ำเสื่อมรำคำ 467.57 469.34 494.53 
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยถ์ำวร 7.34 13.59 14.43 
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยถ์ำวรเนื่องจำกไฟไหม ้ - 2.60 - 
(กลบัรำยกำร) ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยถ์ำวร 28.86 (11.99) - 
(กลบัรำยกำร) ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ - สนิทรพัยถ์ำวรเนื่องจำกไฟไหม ้ - 0.80 (0.80) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 63.97 57.79 46.86 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรฟ้องรอ้งจ่ำยล่วงหน้ำ 9.72 - - 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้ของลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิ 10.27 102.34 4.80 
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสนิคำ้คงเหลอืเนื่องจำกไฟไหม ้ - 7.99 - 
ประมำณกำรค่ำซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำตำมสญัญำสมัปทำน 9.55 7.93 7.19 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 2.05 1.17 0.93 
ดอกเบีย้รบั (3.23) (6.35) (1.53) 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยถ์ำวร (5.40) - (0.08) 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนชัว่ครำว - (1.13) (0.30) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ - ดอกเบีย้จ่ำยหุน้กู ้ - 95.67 - 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ - ดอกเบีย้จ่ำยเงนิกูย้มื 464.27 281.60 93.96 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ - ตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ้่ำยทำงตรงหุน้กูร้อตดัจ่ำย - 23.49 - 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ - ตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ้่ำยทำงตรงในกำรกูย้มืรอตดัจ่ำย 18.20 11.78 7.29 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ - ดอกเบีย้จ่ำยหนี้สนิภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิ 0.06 0.03 0.88 
ค่ำธรรมเนียมผกูพนัวงเงนิกู ้ - - 4.19 
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละ
หน้ีสินด าเนินงาน 

1,635.25 1,864.86 2,232.51 

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน    
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อืน่ (57.32) 9.22 100.21 
ลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิ 21.01 26.60 32.18 
สนิคำ้คงเหลอื 25.76 (97.70) (205.15) 
ภำษมีลูค่ำเพิม่ 33.26 (17.20) (17.27) 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ (0.28) (11.77) (3.08) 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 39.99 (157.26) (222.02) 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 1.22 3.54 1.97 
เงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนดอกเบีย้รบัและภาษีเงินได้ 1,698.89 1,620.29 1,919.35 
ดอกเบีย้รบั 3.22 6.31 1.61 
เงนิสดจ่ำยภำษเีงนิได้ (4.96) (8.00) (26.44) 
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,697.15 1,618.60 1,894.52 
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งบกระแสเงินสด 
งบการเงินรวมส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 2562 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงนิสดรบัจำกกำรขำยเงนิลงทุนชัว่ครำว - 1.13 0.30 
เงนิฝำกธนำคำรพำณิชยต์ดิภำระค ้ำประกนั(เพิม่ขึน้)ลดลง (45.22) (173.66) 251.25 
เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยถ์ำวร - - 5.34 
เงนิสดจ่ำยเพื่อกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั (6.30) - - 
เงนิสดจ่ำยเพื่อซื้อสนิทรพัยใ์นบรษิทัย่อย (31.77) - - 
เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยถ์ำวร 10.73 - - 
เงนิสดจ่ำยซื้อธุรกจิ - - (83.87) 
เงนิสดจ่ำยส ำหรบัรบัโอนหนี้ - - (265.56) 
เงนิสดจ่ำยซื้อ - อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน - (19.33) (20.66) 
เงนิสดจ่ำยซื้อ - สนิทรพัยถ์ำวร (333.20) (531.55) (655.36) 
เงนิสดจ่ำยซื้อ - สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (1.01) (1.41) (2.45) 
เงนิสดจ่ำยซื้อ - สนิทรพัยภ์ำยใตโ้ครงกำรสมัปทำน - (101.30) (866.53) 
เงนิสดจ่ำยดอกเบีย้ทีถ่อืเป็นตน้ทุนของสนิทรพัยถ์ำวรและสนิทรพัย์
ภำยใตโ้ครงกำรสมัปทำน 

- - (6.92) 

เงนิสดรบัจำกเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้จำกบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 6.12 - - 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (400.65) (826.12) (1,644.46) 
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งบกระแสเงินสด 
งบการเงินรวมส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 2562 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    
เงนิสดรบัเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 75.14 - - 
เงนิสดจ่ำยเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - (141.65) (2.08) 
เงนิสดจ่ำยช ำระหนี้สนิภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิ (1.64) (0.40) (3.80) 
ดอกเบีย้จ่ำยหนี้สนิภำยใตส้ญัญำเช่ำ - - (0.88) 
เงนิสดรบัเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 307.29 124.36 1,854.24 
เงนิสดจ่ำยเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (2,595.18) (3,310.98) (1,274.58) 

เงนิสดจ่ำยค่ำใชจ้่ำยทำงตรงในกำรกูย้มื (5.00) (2.14) (15.38) 

เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยหุน้กู ้ 1,500.00 - - 
เงนิสดจ่ำยไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก ำหนด - (1,500.00) - 
เงนิสดจ่ำยค่ำใชจ้่ำยทำงตรงจำกกำรจ ำหน่ำยหุน้กู้ (23.73) - - 
เงนิสดจ่ำยตน้ทุนทำงกำรเงนิ - ดอกเบีย้จ่ำย (454.15) (399.25) (91.57) 
เงนิสดจ่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรรกัษำวงเงนิกูท้ีย่งัไม่เบกิใช้ - - - 
เงนิสดรบัจำกกำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนและเรยีกช ำระค่ำหุน้เพิม่ - 4,405.01 - 
เงนิปันผลจ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั - - (305.04) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (1,197.27) (825.05) 160.91 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 99.23 (32.57) 410.97 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี 5.26 104.49 71.92 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี 104.49 71.92 482.89 
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13.3 อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย 

งบการเงินรวม 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 
อตัรำสว่นสภำพคล่อง เท่ำ 0.70 1.04 1.52 
อตัรำสว่นสภำพคล่องหมุนเรว็ เท่ำ 0.56 0.81 1.04 
อตัรำสว่นสภำพคล่องกระแสเงนิสด เท่ำ 0.64 1.08 1.47 
อตัรำสว่นหมุนเวยีนลูกหนี้กำรคำ้1 เท่ำ 6.24 6.22 6.33 
ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั 57.68 57.88 56.83 
อตัรำสว่นหมุนเวยีนสนิคำ้คงเหลอื เท่ำ N/A N/A N/A 
ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ วนั N/A N/A N/A 
อตัรำสว่นหมุนเวยีนเจำ้หนี้2 เท่ำ 12.48 15.43 25.57 
ระยะเวลำช ำระหนี้เฉลีย่ วนั 28.84 23.33 14.08 
Cash Cycle วนั 28.84 34.55 42.75 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO) 

อตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยและบรกิำร3 รอ้ยละ 29.33 32.84 35.92 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน4 รอ้ยละ 21.61 24.74 33.21 
อตัรำสว่นก ำไรอื่น รอ้ยละ 0.00 0.00 0.00 
อตัรำสว่นเงนิสดตอ่กำรท ำก ำไร รอ้ยละ 162.47 132.13 114.36 
อตัรำก ำไรสุทธ5ิ รอ้ยละ 11.27 16.36 30.23 
อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 10.32 9.96 13.23 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์ รอ้ยละ 3.93 5.82 9.86 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยถ์ำวร รอ้ยละ 12.36 15.87 23.34 
อตัรำกำรหมุนของสนิทรพัย ์ เท่ำ 0.35 0.36 0.33 
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO) 
อตัรำสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่ำ 1.49 0.31 0.37 
อตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ตอ่ส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่ำ 1.40 0.28 0.33 
อตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้สุทธเิงนิสดต่อส่วนของผูถ้อืหุน้6 เท่ำ 1.38 0.25 0.29 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั(เกณฑเ์งนิสด) เท่ำ 0.58 0.41 0.61 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ เท่ำ 3.75 4.07 20.98 

1 ค ำนวณโดยสตูร รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร / ลูกหนี้กำรคำ้เฉลีย่ (ไม่รวมรำยไดค้่ำก่อสรำ้งภำยใตส้ญัญำสมัปทำน) 
2 ค ำนวณโดยสตูร ตน้ทุนขำยและบรกิำร / เจ้ำหนี้กำรคำ้เฉลีย่ (ไม่รวมตน้ทุนค่ำก่อสรำ้งภำยใตส้ญัญำสมัปทำน) 
3 ค ำนวณโดยสตูร (รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร - ตน้ทุนขำยและบรกิำร) / รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 
4 ค ำนวณโดยสตูร ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน / รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 
5 ค ำนวณโดยสตูร ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรบังวด / (รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร + รำยไดค้่ำก่อสรำ้งภำยใตส้ญัญำสมัปทำน + รำยไดอ้ื่น) 
6 ค ำนวณโดยสตูร (หนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ - เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีต่ดิภำระค ้ำประกนั) /  
  ส่วนของผูถ้อืหุน้ 
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14.  ค ำอธิบำย และกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำน 

14.1  ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินท่ีผ่ำนมำ 

ส ำหรบัปี 2561 โครงกำรโรงไฟฟ้ำทัง้หมดของกลุ่มบรษิทัฯ ไดม้กีำรปรบัปรุงประสทิธภิำพในกำรผลติ รวมทัง้
โครงกำร AAA1 และ ACP3 ได้เปิดด ำเนินกำรเต็มปี จงึส่งผลใหม้จี ำนวนหน่วยขำยไฟใหแ้ก่กำรไฟฟ้ำเพิม่ขึน้ อีกทัง้
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยซ์ึง่ตัง้อยู่ทีจ่งัหวดัชลบุร ี(Solar Rooftop 1) ไดเ้ริม่ COD เมื่อวนัที ่20 พฤศจกิำยน 
2561 โดยมีปริมำณไฟฟ้ำเสนอขำยตำม Private PPA 1 MW ท ำให้ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้เพิ่มขึ้นเป็น 
4,833.21 ลำ้นบำท และมกี ำไรขัน้ตน้และก ำไรสุทธจิ ำนวน 1,417.46 ลำ้นบำท และ 546.57 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ส ำหรับปี 2562 โครงกำรโรงไฟฟ้ำทัง้หมดของกลุ่มบริษัทฯ ได้มีกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรผลิต 
โดยเฉพำะโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ ซึ่งมรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรภำยใต้สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำเพิม่ขึน้ 104.25 ล้ำนบำท 
จำกปรมิำณขำยไฟฟ้ำทีม่ำกขึน้ และรำยไดส่้วนของค่ำพลงังำนไฟฟ้ำตำมสตูรปรบัซึง่สงูขึน้จำกกำรปรบัอตัรำตำมรำคำ
ค่ำก๊ำซธรรมชำต ิส ำหรบัรำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำใหเ้อกชนของโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำตแิละรำยไดจ้ำกกำรขำยไอน ้ำ
เพิ่มขึ้นรวม 14.94 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอตัรำเพิ่มขึ้นร้อยละ 78.96 และมำกกว่ำร้อยละ 100 ตำมล ำดบั เนื่องจำก
ปรมิำณควำมต้องกำรใชไ้ฟฟ้ำและไอน ้ำของลูกค้ำเพิม่ขึน้จำกกำรขยำยก ำลงักำรผลติ  จงึท ำใหก้ลุ่มบรษิัทฯ มรีำยได้
เพิม่ขึ้นเป็น 4,950.63 ล้ำนบำท (ไม่รวมรำยได้ค่ำก่อสร้ำงภำยใต้ขอ้ตกลงสมัปทำน) และมกี ำไรขัน้ต้นและก ำไรสุทธิ
จ ำนวน 1,625.93 ลำ้นบำท และ 815.30 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ส ำหรบัปี 2563 กลุ่มบรษิทัยงัพฒันำปรบัปรุงประสทิธภิำพในกำรผลติอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้กำรควบคุมตน้ทุน
กำรจดัหำและกำรใช้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้ำชวีมวล รวมทัง้ต้นทุนทำงกำรเงินที่ลดลงเป็นอย่ำงมำกจำกกำรบรหิำร
เงนิทุนทีไ่ดร้บัจำก IPO ท ำใหห้นี้สนิทีม่ภีำระดอกเบี้ยมจี ำนวนลดลง ในขณะทีอ่ตัรำดอกเบี้ยเงนิกู้ของหนี้สนิทีม่ภีำระ
ดอกเบี้ยก็ลดลงด้วยเช่นกัน นอกจำกนี้ในเดือนสิงหำคม 2563 กลุ่มบริษัทฯได้เข้ำซื้อและรบัโอนกิจกำรของบรษิัท        
ผู้ด ำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวล จ ำนวน 3 บรษิัท ขนำดก ำลงักำรผลติติดตัง้รวม 26.9 เมกะวตัต์ จำก บรษิัท เอื้อ
วทิยำ จ ำกดั (มหำชน) รวมทัง้กำรเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์(COD) โรงไฟฟ้ำพลงังำนขยะชุมชน เทศบำลเมอืงกระบี่ 
จงัหวดักระบี่ ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดเ้พิม่ขึน้เป็น 4,987.59 ล้ำนบำท (ไม่รวมรำยไดค้่ำก่อสรำ้งภำยใต้ขอ้ตกลง
สมัปทำน) และมกี ำไรขัน้ตน้และก ำไรสุทธจิ ำนวน 1,791.33 ลำ้นบำท และ 1,507.64 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ ำนวน 13,886.74 ล้ำนบำท 
14,145.18 ล้ำนบำท และ 16,429.69 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยมสีนิทรพัย์หลกัของกลุ่มบรษิทัฯ เช่น ทีด่นิ อำคำร และ
อุปกรณ์ ซึ่งเป็นสินทรพัย์หลกัที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนโรงไฟฟ้ำ ลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงิน สิทธิในกำรให้บริกำรจำก
ขอ้ตกลงสมัปทำน และลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น เป็นตน้  

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มหีนี้สนิรวมจ ำนวน 8,315.10 ล้ำนบำท 3,352.14 
ล้ำนบำท และ 4,436.85 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยหนี้สนิส่วนใหญ่เป็นเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิทีใ่หส้นิเชื่อ
กบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำทุกโครงกำรของกลุ่มบรษิทัฯ โดยทีห่นี้สนิในปี 2562 ลดลงอย่ำงมนีัยส ำคญัมสีำเหตุหลกัมำจำก
เงนิกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิระยะยำวลดลงจ ำนวน 3,183.95 ล้ำนบำท จำกกำรช ำระหนี้ตำมก ำหนดและกำรช ำระคนื
เงินกู้ก่อนก ำหนดเป็นกำรชัว่ครำวโดยกำรน ำเงินที่ได้รบัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนต่อประชำชนที่รอกำร
น ำไปใชป้ระโยชน์ในกำรลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำของกลุ่มบรษิทัฯ และกำรไถ่ถอนหุน้กู้ก่อนครบก ำหนดทัง้จ ำนวนรวม 
1,500,000 หน่วย ในรำคำหน่วยละ 1,000 บำท รวมเป็นเงนิทัง้สนิ 1,500 ล้ำนบำท ในขณะทีเ่จำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้
อื่นลดลง 162.72 ลำ้นบำท จำกเจำ้หนี้กำรคำ้ค่ำก๊ำซธรรมชำตซิึง่ลดลงเมื่อเทยีบกบัปีก่อนเป็นจ ำนวน 122.93 ลำ้นบำท 
ส ำหรบัปี 2563 หนี้สนิรวมของกลุ่มบรษิทัฯเพิม่ขึ้น 1,084.71 ลำ้นบำท มสีำเหตุมำจำกเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ
เพิม่ขึน้ 37.90 ล้ำนบำท เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ เพิม่ขึน้ 889.65 ล้ำนบำท จำกกำรลงทุนในโครงกำรใหม่ 
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เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่นเพิม่ขึน้ 19.54 ลำ้นบำท หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำเพิม่ขึน้ 25.24 ลำ้นบำท จำกกำรน ำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่องสญัญำเช่ำมำปฏบิตั ิหนี้สนิภำษีเงนิได้รอตดับญัชเีพิม่ขึน้ 71.36 ลำ้นบำท และ
หนี้สินอนุพันธ์ทำงกำรเงินเพิ่มขึ้น 12.09 ล้ำนบำท จำกกำรรับรู้ผลต่ำงมูลค่ำยุติธรรมของอนุพันธ์ทำงกำรเงินตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่องเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของกลุ่มบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 2562 และ 2563 มจี ำนวน 5,571.64 ล้ำนบำท 
10,793.04 ลำ้นบำท และ 11,992.83 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึง่สำเหตุหลกัทีส่่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ในปี 2562 เน่ืองจำก
ก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ และกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจำกกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ขณะทีปี่ 2563 ส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จำกก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทัฯ หกั
ดว้ยเงนิปันผลระหว่ำงกำลทีจ่่ำยใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

 
14.2  กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินส ำหรบัปี 2561 2562 และ 2563 
14.2.1 กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน 

14.2.1.1 รำยได้ 

รำยไดร้วมของกลุ่มบรษิทัฯ ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 2562 และ 2563 มจี ำนวน 4,848.94 ล้ำน
บำท 5,088.17 ลำ้นบำท และ 6,036.77 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำกำรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.93 ในปี 2562 และรอ้ยละ 18.64 ใน
ปี 2563 ตำมล ำดบั โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

• รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

งวดปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
จ ำนวน 4,833.21 ลำ้นบำท 4,950.63 ลำ้นบำท และ 4,987.59 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตรอ้ยละ 2.43 ในปี 2562 
และรอ้ยละ 0.75 ในปี 2563 ตำมล ำดบั ซึง่รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรส ำหรบัปี 2561 2562 และ 2563 ไดร้วมรำยได้
จำกสญัญำเช่ำกำรเงนิภำยใต้สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ จ ำนวน 417.02 ล้ำนบำท 410.38 ล้ำนบำท และ 401.23 ล้ำนบำท
ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 8.63 รอ้ยละ 8.29 และรอ้ยละ 8.04 ของรำยได้จำกกำรขำยและบรกิำร ทัง้นี้ รำยไดจ้ำก
กำรขำยและบรกิำรของกลุ่มบรษิทัฯ ส่วนใหญ่มำจำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหก้บัลูกคำ้หลกั 2 รำย ไดแ้ก่ กฟภ. และ กฟผ. 
คดิเป็นสดัส่วนรำยได ้รอ้ยละ 98.74 ในปี 2561 รอ้ยละ 98.26 ในปี 2562 และรอ้ยละ 97.17 ในปี 2563 ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัฯ 
มรีำยไดจ้ำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำ 4 ประเภท ไดแ้ก่ โครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวล โครงกำรโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำต ิโครงกำร
โรงไฟฟ้ำขยะชุมชน และโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์มรีำยละเอยีด ดงันี้ 
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รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 
งบกำรเงินรวมส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2561 2562 2563 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ค่ำไฟฟ้ำตำมอตัรำ FiT ค่ำไฟฟ้ำฐำน และค่ำ Ft 2,434.23 50.36 2,420.71 48.90 2,666.67 53.46 
ค่ำ FiT Premium 171.82 3.55 170.33 3.44 152.61 3.06 
รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำใหเ้อกชน (IU) 8.76 0.18 12.27 0.25 20.62 0.41 
รำยไดจ้ำกกำรซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำภำยนอก - - - - 47.81 0.96 
รำยไดจ้ำกกำรขำยไอน ้ำ (IU) 0.41 0.01 0.03 - - - 

รวมรำยได้จำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวล 2,615.22 54.10 2,603.34 52.59 2,887.71 57.89 
รำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำกำรเงนิภำยใตส้ญัญำซื้อ
ขำยไฟฟ้ำ 

417.02 8.63 410.38 8.29 401.23 8.04 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 1,523.77 31.53 1,628.02 32.89 1,394.90 27.97 
รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำใหเ้อกชน (IU) 4.99 0.10 8.93 0.18 5.10 0.10 
รำยไดจ้ำกกำรขำยไอน ้ำ (IU) 9.13 0.19 20.51 0.41 13.24 0.27 

รวมรำยได้จำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ 1,954.91 40.45 2,067.84 41.77 1,814.47 36.38 
ค่ำไฟฟ้ำตำมอตัรำ FiT ค่ำไฟฟ้ำฐำน และค่ำ Ft 99.73 2.06 105.79 2.14 104.88 2.10 
ส่วนเพิม่รำคำรบัซือ้ไฟฟ้ำ (Adder) 125.40 2.60 129.18 2.61 128.62 2.58 
รำยไดก้ำรก ำจดัขยะ 37.54 0.78 37.36 0.75 40.26 0.81 
ค่ำ FiT Premium - - - - 0.26 0.01 

รวมรำยได้จำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะชุมชน 262.67 5.44 272.33 5.50 274.02 5.50 
ค่ำไฟฟ้ำฐำน และค่ำ Ft 0.41 0.01 7.12 0.14 11.39 0.23 

รวมรำยได้จำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำจำกพลงังำน
แสงอำทิตยท่ี์ติดตัง้บนหลงัคำ 

0.41 0.01 7.12 0.14 11.39 0.23 

รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 4,833.21 100.00 4,950.63 100.00 4,987.59 100.00 

 

• รำยได้ค่ำก่อสร้ำงภำยใต้ข้อตกลงสมัปทำนจำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะชุมชน (ก่อน COD) 

ในปี 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดค้่ำก่อสรำ้งภำยใตข้อ้ตกลงสมัปทำนจ ำนวน 104.64 ลำ้นบำท และ 
870.55 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เนื่องจำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะชุมชน (โครงกำร ALCP6)  ก่อสร้ำงภำยใต้สญัญำกบั
เทศบำลเมอืงกระบีเ่พื่อรบัจำ้งก ำจดัขยะตำมโครงกำรบรหิำรจดักำรและก ำจดัขยะมลูฝอยดว้ยวธิกีำรแปรรปูขยะมูลฝอย
เป็นพลงังำนไฟฟ้ำ เป็นระยะเวลำ 25 ปี นับแต่วนัที่ลงนำมเมื่อวนัที่ 22 กุมภำพนัธ์ 2562 ซึ่งก ำหนดให้ ALCP โอน
กรรมสทิธิใ์นอำคำรและระบบก ำจดัขยะตำมทีร่ะบุไวใ้นสญัญำใหแ้ก่เทศบำลเมอืงกระบีเ่มื่อโครงกำรสิน้สุด ผูบ้รหิำรของ
กลุ่มบรษิทัฯ พจิำรณำลกัษณะสญัญำฉบบัดงักล่ำวแล้ว พบว่ำเป็นไปตำมกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยกำรทำงกำรเงนิ 
ฉบบัที ่12  “เรื่อง ขอ้ตกลงสมัปทำนบรกิำร” จงึบนัทกึรำยไดท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรก่อสรำ้ง โดยอ้ำงองิกบัขัน้ควำมส ำเร็จ
ของงำนก่อสรำ้งดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ เป็นรำยไดค้่ำก่อสรำ้งภำยใต้ขอ้ตกลงสมัปทำน และบนัทกึต้นทุนค่ำ
ก่อสรำ้งภำยใตข้อ้ตกลงสมัปทำนตำมตน้ทนุค่ำก่อสรำ้งทีเ่กดิขึน้จรงิในปี 2562 และ 2563 จ ำนวน 104.64 ลำ้นบำท และ 
870.55 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ดงันัน้กลุ่มบรษิัทฯไม่มกี ำไรหรอืขำดทุนจำกรำยกำรดงักล่ำว โดยโครงกำรดงักล่ำวได้
ก่อสรำ้งเสรจ็สมบูรณ์และไดเ้ปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที ่28 ธนัวำคม 2563 

• รำยได้อ่ืน 

กลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้อื่นส ำหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 2562 และ 2563 จ ำนวน 15.73 ล้ำน
บำท 32.90 ลำ้นบำท และ 178.63 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั รำยไดอ้ื่นทีส่ ำคญัในปี 2561 มำจำกก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ
ให้กับกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัจ ำนวน 5.40 ล้ำนบำท จำกสญัญำซื้อขำยที่ดินระหว่ำง AAA และ TAB นอกจำกนี้ กลุ่ม
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บรษิทัฯ ยงัมรีำยไดอ้ื่น เช่น ดอกเบี้ยรบั รำยไดจ้ำกกำรขำยเศษซำก และค่ำเคลมประกนั จ ำนวน 3.23 ล้ำนบำท 2.88 
ล้ำนบำท และ 2.88 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั และในปี 2562 รำยได้อื่นที่ส ำคญัมำจำกกลุ่มบรษิัทฯ ได้รบัเงนิชดเชยจำก
บรษิัทประกนัภยัทัง้หมด 23.95 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นค่ำชดเชยส ำหรบัเครื่องจกัรและอุปกรณ์เสยีหำยจ ำนวน 6.16 
ล้ำนบำท และค่ำชดเชยส่วนเพิม่เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจต่อเนื่องจ ำนวน 17.79 ล้ำนบำท และดอกเบี้ยรบัจำกสถำบนั
กำรเงนิ 6.35 ล้ำนบำท ในขณะทีร่ำยไดอ้ื่นทีส่ ำคญัในปี 2563 มำจำกเงนิชดเชยจำกบรษิทัประกนัจ ำนวน 171.95 ล้ำน
บำท โดยเป็นค่ำสินไหมทดแทนจำกกรณีที่เกิดเหตุควำมเสียหำยของเครื่องจักรโรงไฟฟ้ำในช่วงทดสอบกำรเดิน
เครื่องจกัร (Coomissionint & Test Run) ในปี 2559 ซึ่งบรษิทัย่อยโดยอ้อมไดด้ ำเนินกำรซ่อมแซมใหส้ำมำรถใชง้ำนได้
ตำมปกตแิลว้ 

14.2.1.2 ต้นทุน   

• ต้นทุนขำยและบริกำร 

งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนขำยและบริกำรจ ำนวน  
3,415.75 ล้ำนบำท 3,324.70 ล้ำนบำท และ 3,196.27 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยต้นทุนขำยและบรกิำรสำมำรถแบ่งตำม
ประเภทของโรงไฟฟ้ำได ้ดงันี้  

ต้นทุนขำยและบริกำร 
งบกำรเงินรวมส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2561 2562 2563 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ตน้ทุนเชือ้เพลงิ 2,233.85 65.40 2,192.56 65.95 2,057.55 64.37 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 500.62 14.66 488.74 14.70 503.63 15.76 
ตน้ทุนแรงงำน 187.04 5.47 156.80 4.72 158.88 4.97 
ตน้ทุนค่ำบรกิำรบ ำรุงรกัษำ 194.13  5.68 194.67 5.86 187.17 5.86 
ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำภำยนอก - - - - 29.83 0.93 
ตน้ทุนค่ำวศิวกรและค่ำบรกิำรอืน่ 145.13 4.25 153.57 4.62 124.50 3.90 
ค่ำด ำเนินกำร - กฟภ. 53.90 1.58 53.71 1.61 56.26 1.76 
ตน้ทุนอื่น 101.08 2.96 84.65 2.54 78.45 2.45 

รวมต้นทุนขำยและบริกำร 3,415.75 100.00 3,324.70 100.00 3,196.27 100.00 

 
โครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวล 

ต้นทุนขำยและบรกิำรของโครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวลส ำหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 2562 และ 
2563 มีจ ำนวน 1,878.73 ล้ำนบำท 1,690.84 ล้ำนบำท และ 1,792.92 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยที่ต้นทุนหลักของ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวล ไดแ้ก่ ค่ำเชือ้เพลงิ ค่ำเสื่อมรำคำอำคำรและเครื่องจกัร ค่ำบรกิำรบ ำรุงรกัษำและค่ำแรง  

ต้นทุนของโครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวลส ำหรบัปี 2562 ลดลงจ ำนวน 187.89 ล้ำนบำทจำกปี 2561 หรอืคดิเป็น
อตัรำลดลงร้อยละ 10.00 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงจำกส่วนของต้นทุนเชื้อเพลงิจ ำนวน 189.73 ล้ำนบำท และ
ตน้ทุนค่ำบ ำรุงรกัษำจ ำนวน 23.53 ลำ้นบำท เนื่องจำกกลุ่มบรษิทัฯ ไดม้กีำรบรหิำรจดักำรเชือ้เพลงิและกำรเดนิเครื่องจกัร
ทีม่ปีระสทิธภิำพมำกขึน้ จำกกำรปรบัปรุงเครื่องจกัรและกระบวนกำรผลติ และกำรปรบัปรุงสตูรและกำรผสมเชือ้เพลงิใหม้ี
กำรเผำไหมท้ีส่มบูรณ์ยิง่ขึ้น ท ำใหใ้ชเ้ชื้อเพลงิต่อหน่วยในปรมิำณทีน้่อยลง รวมทัง้ไดม้กีำรปรบัปรุงกระบวนกำรจดัซื้อ 
จัดหำเชื้อเพลิงรวมทัง้กำรน ำเชื้อเพลิงประเภทใหม่ที่มีศักยภำพซึ่งผ่ำนกำรศึกษำและวิจัยมำอย่ำงดีแล้วมำใช้ใน
กระบวนกำรผลติท ำใหต้น้ทุนเชือ้เพลงิโดยรวมและค่ำบ ำรุงรกัษำลดลง  
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ส ำหรบัปี 2563 ต้นทุนของโครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวลเพิม่ขึน้จ ำนวน 102.08 ล้ำนบำทจำกปี 2562 หรอืคดิเป็น
อตัรำเพิม่ขึน้ร้อยละ 6.04 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกต้นทุนเชื้อเพลงิทีเ่พิม่ขึ้นตำมปรมิำณกำรผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำที่
มำกขึน้จำกกำรปรบัปรุงประสทิธภิำพกำรผลติ รวมถงึโรงไฟฟ้ำทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรทีก่ลุ่มบรษิทัฯซื้อและรบัโอนกจิกำรเขำ้
มำในระหว่ำงปี 2563 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำกำ๊ซธรรมชำติ 

 ต้นทุนขำยและบริกำรของโครงกำรโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ (AAA1) ในปี 2561 2562 และ 2563 มจี ำนวน 
1,387.77 ลำ้นบำท 1,491.04 ลำ้นบำท และ 1,267.21 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ส่วนใหญ่เกดิขึน้จำกตน้ทุนค่ำเชือ้เพลงิ และ
ค่ำบรกิำรเดนิเครื่องและบ ำรุงรกัษำเครื่องจกัร โดยในปี 2562 ตน้ทุนขำยและบรกิำรเพิม่ขึน้จำกปี 2561 จ ำนวน 103.27 
ล้ำนบำท สำเหตุหลกัเกดิจำกต้นทุนวตัถุดบิเชื้อเพลงิของโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำตเิพิม่ขึน้จ ำนวน 108.49 ล้ำนบำท หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 8.69 เนื่องจำกกำรปรบัตวัสงูขึน้ของรำคำค่ำก๊ำซธรรมชำต ิซึง่กลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บักำรชดเชยรำคำค่ำก๊ำซที่
ปรบัเพิม่ขึน้จำกกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติไดต้ำมสตูรค่ำพลงังำนไฟฟ้ำซึง่ปรบัไปตำมรำคำก๊ำซธรรมชำตทิีเ่ปลีย่นแปลงไป 

ในขณะทีปี่ 2563 ตน้ทุนขำยและบรกิำรลดลงจำกปี 2562 จ ำนวน 223.83 ลำ้นบำท สำเหตุหลกัเกดิจำกตน้ทุน
วตัถุดบิเชื้อเพลงิของโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติลดลงจำกกำรปรบัลดรำคำค่ำก๊ำซธรรมชำติเฉลี่ย รวมทัง้ต้นทุนค่ำบรกิำร
บ ำรุงรกัษำลดลง 22.70 ลำ้นบำท จำกกำรใหท้มีงำนของบรษิัทด ำเนินกำรบรหิำรจดักำรและซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำเองแทน
กำรว่ำจำ้งบรหิำรจดักำรและซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำจำกบรษิทัภำยนอกและจำกกำรควบคุมตน้ทุนและวำงแผนกำรซ่อมบ ำรุง
เครื่องจกัรทีม่ปีระสทิธภิำพมำกขึน้ 

• ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปล่ียน 

โดยหลกัเกดิจำกอตัรำแลกเปลี่ยนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิของลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิของโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ
และบำงส่วนเกิดจำกอตัรำแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจรงิจำกกำรจ่ำยเงนิซื้อเครื่องจกัรและอะไหล่จำกต่ำงประเทศส ำหรบั
โครงกำรทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรก่อสรำ้ง  

โดยในปี 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิัทฯมกี ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปลี่ยนจ ำนวน (10.04) ล้ำนบำท 
(103.51) ล้ำนบำท และ 18.77 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั อย่ำงไรกด็ ีขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนดงักล่ำวโดยส่วนใหญ่เป็น
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิซึง่มจี ำนวน (10.27) ล้ำนบำท (102.34) ล้ำนบำท และ (4.80) ล้ำนบำท 
ในปี 2561 2562 และ 2563 ตำมล ำดบั 

สำเหตุหลกัทีข่ำดทุนเพิม่ขึน้ ณ สิน้ปี 2562 เกดิจำกเงนิบำทแขง็ค่ำขึน้เมื่อเทยีบกบัสิน้ปีก่อนหน้ำ แต่อย่ำงไรก็
ตำม ณ สิน้ปี 2563 เงนิบำทอ่อนค่ำลงเลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัสิน้ปีก่อน จงึท ำใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน
ดงักล่ำว 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะชุมชน 

ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ต้นทุนขำยและบริกำรของโครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะชุมชน มีต้นทุนขำยและ
บรกิำรจ ำนวน 148.84 ล้ำนบำท 136.20 ล้ำนบำท และ 130.44 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งต้นทุนส่วนใหญ่เกดิจำกค่ำตดั
จ ำหน่ำยสทิธใินกำรใหบ้รกิำรจำกขอ้ตกลงสมัปทำน (ค ำนวณจำกมลูค่ำยุตธิรรมโครงกำร) ค่ำบ ำรุงรกัษำ และค่ำแรงงำน 
โดยตน้ทุนปี 2562 และ 2563 ลดลงเน่ืองมำจำกกำรลดลงของค่ำตดัจ ำหน่ำยสทิธใินกำรใหบ้รกิำรจำกขอ้ตกลงสมัปทำน
จำกกำรเปลี่ยนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยจำก 16 ปี เป็น 18 ปี ในช่วงเดอืนสงิหำคม 2562 รวมถงึกำรลดลงของตน้ทุน
ค่ำก ำจดัและขนขีเ้ถำ้ 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์
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ต้นทุนขำยและบรกิำรของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยท์ี่ในปี 2561 2562 และ 2563 มจี ำนวน 0.41 
ลำ้นบำท 6.62 ลำ้นบำท และ 5.69 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยตน้ทุนส่วนใหญ่มำจำกตน้ทุนแรงงำนและค่ำเสื่อมรำคำ 

• ก ำไรขัน้ต้น 

ส ำหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิัทฯ มอีตัรำก ำไรขัน้ต้นจำกกำรขำย
และบรกิำรเท่ำกบั รอ้ยละ 29.33 รอ้ยละ 32.84 และรอ้ยละ 35.92 ตำมล ำดบั มรีำยละเอยีดแยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ 
ดงันี้ 

ก ำไรขัน้ต้น 

งบกำรเงินรวมส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2561 2562 2563 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวล  
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 2,615.22 100.00  2,603.34 100.00 2,887.71 100.00 
ตน้ทุนขำยและบรกิำร  1,878.73 71.84 1,690.84 64.95 1,792.92 62.09 
ก ำไรขัน้ต้นของโครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวล  736.49 28.16 912.50 35.05 1,094.79 37.91 
โครงกำรโรงไฟฟ้ำกำ๊ซธรรมชำติ  
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร  1,954.91 100.00 2,067.84 100.00 1,814.47 100.00 
ตน้ทุนขำยและบรกิำร 1,387.77 70.99 1,491.04 72.11 1,267.21 69.84 
ก ำไรขัน้ต้นของโครงกำรโรงไฟฟ้ำกำ๊ซธรรมชำติ 567.14 29.01 576.80 27.89 547.26 30.16 
โครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะชุมชน 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 262.67 100.00 272.33 100.00 274.02 100.00 
ตน้ทุนขำยและบรกิำร 148.84 56.66 136.20 50.00 130.44 47.60 
ก ำไรขัน้ต้นของโครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะชุมชน 113.83 43.34 136.13 50.00 143.58 52.40 
โครงกำรโรงไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตยท่ี์ติดตัง้บนหลงัคำ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 0.41 100 7.12 100.00 11.39 100.00 
ตน้ทุนขำยและบรกิำร 0.41 100 6.62 92.98 5.69 49.96 
ก ำไรขัน้ต้นของโครงกำรโรงไฟฟ้ำจำกพลงังำน
แสงอำทิตยท่ี์ติดตัง้บนหลงัคำ 

0.00 0.00 0.50 7.02 5.70 50.04 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 4,833.21 100.00 4,950.63 100.00 4,987.59 100.00 
รวมตน้ทนุขำยและบรกิำร 3,415.75 70.67 3,324.70 67.16 3,196.26 64.08 
รวมก ำไรขัน้ต้น 1,417.46 29.33 1,625.93 32.84 1,791.33 35.92 

 
ในปี 2561 ก ำไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้ำชีวมวลเท่ำกับ 736.49 ล้ำนบำท และอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกับร้อยละ 

28.16 ขณะทีใ่นปี 2562 ก ำไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้จำกปี 2561 จ ำนวน 176.01 ลำ้นบำทและอตัรำก ำไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 
35.05 เน่ืองจำกในปี 2561 กลุ่มบรษิทัฯมกีำรควบคุมต้นทุนกำรจดัหำและกำรใชเ้ชื้อเพลงิ รวมทัง้กำรควบคุมต้นทุนกำร
ดแูลบ ำรุงรกัษำเครื่องจกัรทีม่ปีระสทิธภิำพมำกขึน้ ในขณะทีปี่ 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้ 182.29 ลำ้นบำท 
และอตัรำก ำไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 37.91 จำกรำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำทีเ่พิม่ขึน้ตำมจ ำนวนหน่วยจ ำหน่ำยไฟฟ้ำที่
เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบักำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำบำงส่วนจำกโรงไฟฟ้ำชวีมวลทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ไดซ้ื้อเขำ้มำใน
เดอืนสงิหำคม 2563 นอกจำกนี้กลุ่มบรษิทัฯ ยงัมกี ำไรจำกกำรใหบ้รกิำรซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำภำยนอก และสำมำรถลด
ตน้ทุนเชือ้เพลงิชวีมวลจำกกำรควบคุมตน้ทุนกำรจดัหำและกำรใชเ้ชือ้เพลงิชวีมวลใหม้ปีระสทิธภิำพมำกขึน้ 
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ส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ (AAA1) ต้นทุนหลกัของโครงกำรโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติมำจำก
ตน้ทุนค่ำเชือ้เพลงิก๊ำซธรรมชำต ิโดยในปี 2561 มกี ำไรขัน้ตน้เท่ำกบั 567.14 ลำ้นบำท และอตัรำก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบัรอ้ย
ละ 29.01 และในปี 2562 มกี ำไรขัน้ต้นเท่ำกบั 576.80 ล้ำนบำท และอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัรอ้ยละ 27.89 โดยก ำไร
ขัน้ตน้เพิม่ขึน้จ ำนวน 9.66 ลำ้นบำทจำกปี 2561 จำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดม้ำกกว่ำตน้ทุนกำรผลติทีเ่พิม่ขึน้ โดยถงึแม้
ต้นทุนเชื้อเพลงิค่ำก๊ำซซึ่งเป็นต้นทุนกำรผลติหลกัจะเพิม่ขึ้นจำกทัง้ปรมิำณกำรใชแ้ละรำคำ เฉลี่ย ส่งผลให้ต้นทุนกำร
ผลติรวมเพิม่ขึน้จ ำนวน 103.27 ล้ำนบำทเมื่อเทยีบกบัปีก่อน แต่ด้วยสูตรรำคำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำทีป่รบัเปลี่ยนไปตำม
รำคำก๊ำซธรรมชำติ ดงันัน้ รำคำค่ำก๊ำซที่ปรบัเพิม่ขึน้จงึไม่มผีลกระทบต่อก ำไรขัน้ต้น อีกทัง้มกีำรบรหิำรจดักำรเดนิ
เครื่องจกัรโรงไฟฟ้ำใหม้ปีระสทิธภิำพมำกขึน้ ส่งผลใหส้ำมำรถผลติไฟฟ้ำไดม้ำกขึน้โดยใชป้รมิำณก๊ำซในสดัส่วนทีล่ดลง 
และในปี 2563 มกี ำไรขัน้ต้นเท่ำกบั 547.26 ล้ำนบำท และอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัรอ้ยละ 30.16 โดยก ำไรขัน้ต้นลดลง
จ ำนวน 29.54 ล้ำนบำทจำกปี 2562 เนื่องจำกในปี 2563 โรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำตมิกีำรหยุดซ่อมบ ำรุงตำมแผนจงึท ำให้
รำยไดล้ดลง อย่ำงไรกต็ำมเมื่อพจิำรณำอตัรำก ำไรขัน้ต้นของปี 2563 เพิม่ขึน้จำกปี 2562 จำก รอ้ยละ 27.89 เป็นรอ้ยละ 
30.16 เนื่องจำกในปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯใหท้มีงำนของบรษิทัด ำเนินกำรบรหิำรจดักำรและซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำเองแทนกำร
ว่ำจำ้งบรหิำรจดักำรและซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำจำกบรษิทัภำยนอก 

กลุ่มบรษิัทฯ มกี ำไรขัน้ต้นจำกโรงไฟฟ้ำขยะชุมชนในปี 2561 2562 และ 2563 เท่ำกบัจ ำนวน 113.83 ล้ำน
บำท 136.13 ล้ำนบำท และ 143.58 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นร้อยละ 43.34 ร้อยละ 50.00 และ ร้อยละ 
52.40 ตำมล ำดบั เพิม่ขึ้นเนื่องจำกรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำและรำยได้ค่ำก ำจดัขยะเพิม่ขึ้น และโรงไฟฟ้ำขยะชุมชน
กระบี่ซึ่งเริม่เปิดด ำเนินงำนเชงิพำณิชย์ในเดอืนธนัวำคม 2563 โดยต้นทุนหลกัของโรงไฟฟ้ำขยะชุมชนเกดิจำกต้นทุน 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสทิธใินกำรใหบ้รกิำรจำกขอ้ตกลงสมัปทำนซึง่ไม่ไดแ้ปรผนัตำมปรมิำณกำรขำยไฟฟ้ำ 

ส ำหรบัโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยอ์ยู่ในช่วงเริม่ตน้ของโครงกำร จงึมกี ำไรขัน้ตน้ส ำหรบัปี 2562 และ 2563 
จ ำนวน 0.50 ล้ำนบำท และ 5.70 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นร้อยละ 7.02 และร้อยละ 50.04 
ตำมล ำดบั 

โดยภำพรวมก ำไรขัน้ตน้ของกลุ่มบรษิทัฯส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 2562 และ 2563 เท่ำกบั
จ ำนวน 1,417.46 ล้ำนบำท 1,625.93 ล้ำนบำท และ 1,791.33 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้น ร้อยละ 29.33 
ร้อยละ 32.84 และร้อยละ 35.92 (ไม่รวมรำยได้ค่ำก่อสร้ำงภำยใต้ขอ้ตกลงสมัปทำน) ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำเติบโต
ก ำไรขัน้ตน้เฉลีย่ รอ้ยละ 12.42 ต่อปี 

14.2.1.3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิัทฯ มคี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรจ ำนวน 
378.53 ล้ำนบำท 330.36 ล้ำนบำท และ 322.25 ล้ำนบำทตำมล ำดบั คดิเป็นสดัส่วนของรำยไดร้วมซึ่งไม่รวมรำยไดอ้ื่น
คือร้อยละ 7.83 ร้อยละ 6.53 และร้อยละ 5.50 ตำมล ำดบั โดยในปี 2562 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรลดลงจำกปี 2561 
จ ำนวน 48.17 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12.73 เนื่องจำกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของค่ำออกแบบงำนก่อสรำ้งและมี
กำรกลบัรำยกำรค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของทีด่นิจ ำนวน 16.20 ล้ำนบำท ในขณะทีใ่นปี 2563 ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรลดลง
จำกปี 2562 จ ำนวน 8.11 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.45 โดยมสีำเหตุมำจำกในปี 2562 มคี่ำใชจ้่ำยทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
กำรเตรยีมควำมพรอ้มและจดทะเบยีนเขำ้ตลำดหลกัทรพัย ์

14.2.1.4 ต้นทุนทำงกำรเงิน 

งวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มตี้นทุนทำงกำรเงนิจ ำนวน 482.52 
ล้ำนบำท 412.57 ล้ำนบำท และ 106.32 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นร้อยละ 9.99 ร้อยละ 8.17 และร้อยละ 1.82 
ของรำยไดร้วมซึง่ไม่รวมรำยไดอ้ื่น ตำมล ำดบั โดยตน้ทุนทำงกำรเงนิส ำหรบัปี 2562 ลดลงจ ำนวน 69.95 ลำ้นบำท หรอื
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คดิเป็นอตัรำลดลงร้อยละ 14.50 โดยมสีำเหตุมำจำกกำรจ่ำยช ำระคนืเงนิกู้ระหว่ำงปีตำมสญัญำ และกำรจ่ำยช ำระคนื
เงนิกู้ก่อนก ำหนดเป็นกำรชัว่ครำวจำกเงินที่บรษิัทฯ ได้รบัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิม่ทุนต่อประชำชนที่รอกำร
น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำของกลุ่มบรษิทัฯ ที่อยู่ระหว่ำงกำรพฒันำ ประกอบกบักำรพจิ ำรณำ
ปรบัลดอตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มืจำกธนำคำรพำณิชย ์และตน้ทุนทำงกำรเงนิในปี 2563 ลดลงจำกปี 2562 จ ำนวน 306.25 
ล้ำนบำท จำกกำรช ำระคนืเงนิกู้ตำมงวดช ำระ กำรจ่ำยช ำระคนืหุน้กู้ก่อนก ำหนด และกำรบรหิำรเงนิเพิม่ทุนทีไ่ดร้บัจำก 
IPO โดยกำรน ำไปช ำระคนืเงนิกูก่้อนก ำหนดเป็นกำรชัว่ครำว ส่งผลใหต้น้ทุนทำงกำรเงนิลดลง ประกอบกบักำรพจิำรณำ
ปรบัลดอตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มืจำกธนำคำรพำณิชย ์และกำรลดลงของอตัรำดอกเบีย้เงนิกูอ้ำ้งองิ (MLR) ของธนำคำร 

14.2.1.5 ภำษีเงินได้ 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิได้ 15.53 ล้ำนบำท 
รำยได้ภำษีเงนิได้ 2.91 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 42.61 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิไดข้อง
กลุ่มบรษิทัฯ มส่ีวนประกอบหลกั ไดแ้ก่ ภำษเีงนิไดป้ระจ ำงวด ซึง่ส่วนมำกมำจำกก ำไรส่วนทีไ่ม่ไดร้บัยกเวน้ภำษีเงนิได้
ตำมสทิธพิเิศษทีไ่ดร้บัจำกกำรส่งเสรมิกำรลงทุน และภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ีซึง่เกดิจำกกำรเปลีย่นเปลงของยอดคงเหลอื
สนิทรพัยห์รอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ีณ วนัสิน้งวด 

ในปี 2561 บรษิทัฯ มผีลแตกต่ำงทำงบญัชแีละภำษทีีก่ระทบตอ่ค่ำใชจ้ำ่ยทำงภำษเีพิม่ขึน้ ซึง่เกดิจำก 3 สำเหตุ
หลกั ไดแ้ก่ (1) ค่ำใชจ้่ำยทำงตรงในกำรออกหุน้กูข้องบรษิทั ACE กลุ่มบรษิทัฯ จงึบนัทกึหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชใีน
ส่วนค่ำธรรมเนียมเพิม่ขึน้จ ำนวน 2.15 ล้ำนบำท (2) กำรปรบัเปลี่ยนอำยุกำรใชง้ำนของเครื่องจกัรใหเ้หมำะสมกบัอำยุ
สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ ส่งผลใหเ้กดิเป็นสนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ีโดยมผีลแตกต่ำงเพิม่ขึน้ในปี 2561 จ ำนวน 
13.66 ล้ำนบำท และ(3) กำรจดัประเภทของโรงไฟฟ้ำเกำะขนุน เป็นประเภทสญัญำเช่ำกำรเงนิ ส่งผลใหเ้กดิเป็นหนี้สนิ
ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ีโดยมผีลแตกต่ำงเพิม่ขึน้ในปี 2561 จ ำนวน 24.83 ล้ำนบำท รวมผลกระทบของผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวอื่นๆ กลุ่มบรษิทัฯ จงึมกีำรบนัทกึภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชเีป็นค่ำใชจ้ำ่ยส ำหรบัปี 2561 จ ำนวน 9.80 ลำ้นบำท 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรำยได้ภำษีเงินได้เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 จ ำนวน 18.44 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรบันทึก
สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอตดับญัชเีพิม่ขึน้จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงค่ำเสื่อมรำคำทำงบญัชแีละทำงภำษี  โดยกลุ่ม
บรษิทัฯ มกีำรบนัทกึภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชเีป็นรำยไดส้ ำหรบัปี 2562 จ ำนวน 11.46 ลำ้นบำท 

ในปี 2563 บรษิัทฯ มคี่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้เพิม่ขึ้นจำกปี 2562 จ ำนวน 44.46 ล้ำนบำท สำเหตุเกิดจำกก ำไร
ส่วนทีไ่ม่ไดร้บัยกเวน้ภำษเีพิม่ขึน้ซึง่โดยหลกัคอืเงนิชดเชยค่ำเคลมประกนั และมผีลแตกต่ำงทำงบญัชแีละภำษทีีก่ระทบ
ต่อค่ำใชจ้่ำยทำงภำษเีพิม่ขึน้ จำกกำรบนัทกึค่ำใชจ้่ำยจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวของลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิและจำกกำร
ซื้อธุรกิจ เมื่อรวมผลกระทบของผลแตกต่ำงชัว่ครำวอื่นๆ กลุ่มบรษิัทฯ จงึมกีำรบนัทกึภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชเีป็น
ค่ำใชจ้่ำยส ำหรบัปี 2563 จ ำนวน 17.96 ลำ้นบำท 

14.2.1.6 ก ำไรสุทธิ 

ในปี 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรสุทธจิ ำนวน 546.57 ลำ้นบำท 815.30 ลำ้นบำท และ 1,507.64 
ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำก ำไรสุทธิร้อยละ 11.31 ร้อยละ 16.13 และร้อยละ 25.73 ตำมล ำดบั โดยในปี 2562 
กลุ่มบรษิัทฯ มกี ำไรสุทธเิพิม่ขึ้น 268.73 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 49.17 เมื่อเทยีบกบัปี 2561 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก
ก ำไรขัน้ต้นที่เพิม่ขึ้นจำกกำรที่รำยได้กำรขำยและบรกิำรเพิม่ขึ้นและกำรควบคุมต้นทุนที่มปีระสทิธภิำพ รวมถึงกำร
บรหิำรเงนิสดรบัจำกกำรเพิม่ทุนโดยกำรน ำไปช ำระคนืเงนิกู้ก่อนก ำหนดเป็นกำรชัว่ครำวส่งผลใหต้น้ทุนทำงกำรเงนิของ
กลุ่มบรษิทัฯ ลดลง 

ส ำหรบัปี 2563 กลุ่มบรษิัทฯ มกี ำไรสุทธเิพิม่ขึ้น 692.34 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 84.92 เมื่อเทยีบกบัปี 2562 
โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรของโรงไฟฟ้ำชวีมวลที่เพิม่ขึน้ตำมจ ำนวนหน่วยไฟฟ้ำจ ำหน่ำย
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มำกขึน้ ซึง่เป็นผลมำจำกกำรเดนิเครื่องโรงไฟฟ้ำไดอ้ย่ำงต่อเน่ืองยำวนำนมำกขึน้และกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำ
บำงส่วนจำกโรงไฟฟ้ำชวีมวลที่กลุ่มบรษิทัฯซื้อเขำ้มำในระหว่ำงปี นอกจำกนี้อตัรำก ำไรขัน้ต้น ยงัเพิม่ขึน้จำกกำรเดนิ
เครื่องจกัรไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพมำกขึ้น และควบคุมต้นทุนกำรจดัหำและกำรใชเ้ชื้อเพลงิของโรงไฟฟ้ำชวีมวลได้เป็น
อย่ำงดีรวมทัง้ต้นทุนทำงกำรเงินที่ลดลงเป็นอย่ำงมำกจำกกำรบริหำรเงนิทุนที่ได้รบัจำก IPO ท ำให้หนี้สินที่มภีำระ
ดอกเบีย้มจี ำนวนลดลง ในขณะทีอ่ตัรำดอกเบีย้เงนิกูข้องหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้กล็ดลงเช่นกนั 

14.2.2 กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน 
14.2.2.1 สินทรพัย ์

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ ำนวน 13,886.74 ล้ำนบำท 
14,145.18 ล้ำนบำท และ 16,429.69 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นอตัรำกำรเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 1.86 และร้อยละ 16.15 
ตำมล ำดบั โดยมสีนิทรพัย์หลกั ไดแ้ก่ ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ ทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้ำ และลูกหนี้ สญัญำ
เช่ำกำรเงินภำยใต้สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำโครงกำรโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ รวมทัง้สิทธิในกำรให้บริกำรจำกข้อตกลง
สมัปทำนภำยใตส้ญัญำโครงกำรบรหิำรจดักำรและก ำจดัขยะมลูฝอยของโครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะชุมชน  

ทัง้นี้ สนิทรพัย์รวมในปี 2562 เพิม่ขึน้ 258.44 ล้ำนบำท เมื่อเทยีบกบัปี 2561 หรอืคดิเป็นอตัรำเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
1.86 โดยมสีำเหตุมำจำกเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดที่ลดลง 32.58 ล้ำนบำท ลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิลดลง 
128.94 ล้ำนบำท จำกกำรปรบัอตัรำแลกเปลี่ยนและเงนิรบัระหว่ำงปี สนิค้ำคงเหลอืเพิม่ขึ้น 89.70 ล้ำนบำท จำกกำร
เปลี่ยนแผนกำรส ำรองเชือ้เพลงิเพื่อใหเ้พยีงพอส ำหรบักำรผลติในระยะเวลำทีน่ำนมำกขึน้ เงนิฝำกทีต่ดิภำระค ้ำประกนั
เพิม่ขึน้ 173.66 ล้ำนบำท ซึ่งเงนิฝำกทีต่ดิภำระค ้ำประกนัดงักล่ำวเป็นเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีเ่ปิดไวเ้พื่อรบัช ำระเงนิ
ตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำที่กลุ่มบรษิทัฯใชเ้ป็นหลกัทรพัย์ค ้ำประกนัตำมทีร่ะบุไวใ้นสญัญำเงนิกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงิน
ส ำหรบัส ำรองไวเ้พื่อใหเ้พยีงพอในกำรช ำระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้และส ำรองเพื่อกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำโครงกำร และ
เพื่อเป็นหลกัประกนักำรออกหนังสอืค ้ำประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนเพิม่ขึน้
23.52 ลำ้นบำท ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ลดลง 70.06 ลำ้นบำท จำกกำรตดัค่ำเสื่อมรำคำระหว่ำงปี เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำ
ก่อสรำ้งและซื้อสนิทรพัย์ถำวรเพิม่ขึน้ 133.49 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่เกดิจำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะกระบี่ สทิธใินกำร
ให้บริกำรจำกขอ้ตกลงสมัปทำนเพิ่มขึ้น 50.69 ล้ำนบำท จำกสิทธิสมัปทำนโรงไฟฟ้ำขยะกระบี่และกำรตดัจ ำหน่ำย
ระหว่ำงปี และสนิทรพัย์อื่นเพิม่ขึน้ 18.96 ล้ำนบำท จำกกำรบนัทกึสนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อตดับญัชเีพิม่ขึน้ 12.25 ล้ำน
บำท และค่ำเช่ำทีด่นิจ่ำยล่วงหน้ำ 11.77 ลำ้นบำท 

ในปี 2563 สินทรพัย์รวมเพิ่มขึ้น 2,284.51 ล้ำนบำทเมื่อเทียบกับปี 2562 หรือคิดเป็นอตัรำเพิ่มขึ้นร้อยละ 
16.15 โดยมสีำเหตุมำจำกเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดที่เพิม่ขึน้ 410.97 ลำ้นบำท ลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิลดลง 
36.99 ล้ำนบำท จำกกำรปรบัอตัรำแลกเปลี่ยน สนิค้ำคงเหลอืเพิ่มขึ้น 216.87 ล้ำนบำท เงนิฝำกที่ติดภำระค ้ำประกนั
ลดลง 221.04 ล้ำนบำท อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนเพิ่มขึ้น 20.66 ล้ำนบำท จำกกำรซื้อที่ดินส ำหรบัโครงกำร
โรงไฟฟ้ำในอนำคต ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์เพิ่มขึน้ 1,035.91 ลำ้นบำท ซึ่งมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรซื้อธุรกจิและกำร
ซื้ออำคำรส ำนักงำน เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำงและซื้อสินทรพัย์ถำวรลดลง 99.67 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจำก
โครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะกระบีท่ีซ่ึง่ก่อสรำ้งเสรจ็และส่งมอบครบถ้วนแลว้ในเดอืนธนัวำคม 2563 สทิธใินกำรใหบ้รกิำรจำก
ขอ้ตกลงสมัปทำนเพิ่มขึ้น 827.87 ล้ำนบำท จำกสิทธิสมัปทำนโรงไฟฟ้ำขยะกระบี่และกำรตัดจ ำหน่ำยระหว่ำงงวด 
สนิทรพัย์สทิธกิำรใชเ้พิม่ขึน้ 37.41 ลำ้นบำท จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที1่6 เรื่องสญัญำเช่ำมำ
ปฏบิตัสิ ำหรบัทีด่นิและอำคำรเช่ำ ซึ่งเดมิกลุ่มบรษิัทฯจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน และสนิทรพัย์ภำษเีงนิไดร้อ
ตดับญัชเีพิม่ขึน้ 29.85 ลำ้นบำท ซึง่โดยหลกัเกดิจำกกำรซื้อธุรกจิ 
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• ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มลูีกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นจ ำนวน 829.13 ลำ้นบำท 
819.99 ล้ำนบำท และ 829.02 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นร้อยละ 5.97 ร้อยละ 5.80 และร้อยละ 5.05 ของมูลค่ำ
สนิทรพัย์รวม ตำมล ำดบั โดยมรีะยะเวลำกำรเกบ็หนี้กำรคำ้เฉลี่ยของกลุ่มบรษิทัฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 2562 
และ 2563 จ ำนวน 57.68 วนั 57.88 วนั และ 56.83 วนั ตำมล ำดบั  

• ลูกหน้ีสญัญำเช่ำกำรเงิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มลูีกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยใน
หนึ่งปีจ ำนวน 97.94 ล้ำนบำท 96.17 ล้ำนบำท และ 93.31 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั และ ลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิส่วนที่
เป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนจ ำนวน 3,324.32 ล้ำนบำท 3,197.15 ล้ำนบำท และ 3,163.02 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ลูกหนี้
สญัญำเช่ำกำรเงนิดงักล่ำวเกิดจำกกำรรบัรู้รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำภำยใต้สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำของโครงกำร AAA1 
ภำยใต้กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่4 (TFRIC 4) ว่ำดว้ยกำรประเมนิว่ำขอ้ตกลงประกอบดว้ย
สญัญำเช่ำหรอืไม่ ทัง้นี้ ลูกหนี้สญัญำเช่ำกำรเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 2562 และ 2563 คดิเป็นร้อยละ 24.65 
รอ้ยละ 23.28 และรอ้ยละ 19.82 ของมลูค่ำสนิทรพัยร์วม ตำมล ำดบั 

• ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มทีีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ จ ำนวน 8,129.43 ล้ำน
บำท 8,059.37 ล้ำนบำท และ 9,095.28 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยมูลค่ำทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ ในปี 2562 ไม่มกีำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงมนีัยส ำคญั ส ำหรบัปี 2563 เพิม่ขึน้จ ำนวน 1,035.91 ล้ำนบำท สำเหตุจำกกำรซื้อธุรกจิในระหว่ำงปี
และงำนระหว่ำงก่อสรำ้งทีเ่พิม่ขึน้ 

ทัง้นี้ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 
58.54 รอ้ยละ 56.98 และรอ้ยละ 55.36 ของสนิทรพัยร์วม ตำมล ำดบั 

 

ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2561 2562 2563 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ทีด่นิ 1,757.54  21.62 1,900.20 23.58 2,038.40 22.41 
ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ 460.58 5.67 429.29 5.33 482.25 5.30 
อำคำรและสว่นปรบัปรุงอำคำร 
- โรงไฟฟ้ำ 

595.43 7.32 558.90 6.93 682.30 7.50 

อำคำรและสว่นปรบัปรุงอำคำร 
- ส ำนักงำน 

128.70 1.59 122.28 1.52 186.75 2.05 

เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 4,623.97 56.88 4,410.90 54.73 4,749.27 52.22 
เครื่องใชส้ ำนักงำนและเครือ่ง
ตกแต่งและตดิตัง้ 

10.81 0.13 9.91 0.12 12.70 0.14 

เครื่องมอืเครื่องใช ้ 21.16 0.26 21.73 0.27 25.35 0.28 
ยำนพำหนะ 8.45 0.10 7.30 0.09 13.70 0.15 
งำนระหว่ำงก่อสรำ้ง 522.79 6.43 598.86 7.43 904.56 9.95 
รวมท่ีดิน อำคำร และ
อปุกรณ์ 

8,129.43 100.00 8,059.37 100.00 9,095.28 100.00 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีงำนระหว่ำงก่อสร้ำงจ ำนวน 522.79 ล้ำนบำท 

598.86 ล้ำนบำท และ 904.56 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เนื่องจำกกลุ่มบรษิทัฯ อยู่ระหว่ำงลงทุนก่อสรำ้งโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
ชวีมวลคลองขลุง (โครงกำร ACP4) และโครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวลศรสีะเกษ (โครงกำร ALCP4) ซึง่กลุ่มบรษิทัฯ คำดว่ำ
จะได้รบัคนืสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำคนืจงึตดัสนิใจลงทุน ณ ขณะนัน้ และในปี 2563 มงีำนระหว่ำงก่อสร้ำงเพิม่ขึน้หลกัๆ 
จำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวลคลองขลุง (โครงกำร ACP4) ซึ่งไดร้บัคนืสญัญำแล้วในปี 2563 นอกจำกนี้ยงัเพิม่ขึน้จำก
กำรลงทุนโครงกำรใหม่อื่นๆ เช่น โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ 

• สิทธิในกำรให้บริกำรจำกข้อตกลงสมัปทำน 

สทิธใินกำรใหบ้รกิำรจำกขอ้ตกลงสมัปทำนเป็นสทิธทิีไ่ดม้ำจำกขอ้ตกลงสมัปทำนในกำรใหบ้รกิำรก ำจดัขยะ
ตำมโครงกำรบรหิำรจดักำร และก ำจดัขยะมลูฝอยดว้ยวธิกีำรแปรรูปขยะมลูฝอยเป็นพลงังำนไฟฟ้ำจำกภำครฐั โดยที่
ช่วงก่อสร้ำงโครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะชุมชน กลุ่มบริษัทฯ บนัทึกสิทธิดงักล่ำวเป็นสินทรพัย์ไม่มีตัวตน (สิทธิในกำร
ใหบ้รกิำรจำกขอ้ตกลงสมัปทำน) ตำมมลูค่ำยุตธิรรมโดยอำ้งองิกบัขัน้ควำมส ำเรจ็ของงำน (มลูค่ำกำรก่อสรำ้งโครงกำร
โรงไฟฟ้ำขยะชุมชน) และเมื่อเปิดใหบ้รกิำรจะตดัจ ำหน่ำยสทิธใินกำรใหบ้รกิำรจำกขอ้ตกลงสมัปทำนเป็นค่ำใชจ้่ำยใน
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ตำมวธิเีส้นตรงตลอดอำยุสญัญำสมัปทำน และเมื่อถึงวนัสิ้นสุดอำยุสญัญำสมัปทำน จะต้อง
โอนสิง่ก่อสรำ้งของโรงไฟฟ้ำใหก้บัเทศบำลนครขอนแก่น (อ้ำงองิจำก ”สญัญำก่อสรำ้งอำคำร ยกกรรมสทิธิใ์หเ้ทศบำล
ขอนแก่นตำมโครงกำรบรหิำรจดักำรและก ำจดัขยะมลูฝอยดว้ยวธิกีำรแปรรปูขยะมลูฝอยเป็นพลงังำนไฟฟ้ำ”) 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มบีนัทกึสทิธใินกำรใหบ้รกิำรจำกขอ้ตกลงสมัปทำน
ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะชุมชน จ ำนวน 760.98 ลำ้นบำท 811.67 ลำ้นบำท และ 1,639.54 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดย
มกีำรเพิม่ขึน้ของสทิธใินกำรใหบ้รกิำรจำกขอ้ตกลงสมัปทำนในปี 2562 สำเหตุหลกัจำกกำรเขำ้ท ำสญัญำกบัเทศบำล
เมอืงกระบี่ในกำรรบัจำ้งท ำงำนก ำจดัขยะตำมโครงกำรบรหิำรจดักำรและก ำจดัขยะมูลฝอยดว้ยวธิกีำรแปรรูปขยะมูล
ฝอยเป็นพลงังำนไฟฟ้ำ เป็นระยะเวลำ 25 ปี นับจำกวนัที่ลงนำมในสญัญำ ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะชุมชนกับ
เทศบำลเมอืงกระบี ่(ALCP6) และในปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯรบัรูส้ทิธกิำรใหบ้รกิำรจำกขอ้ตกลงสมัปทำนเป็นสนิทรพัยไ์ม่
มตีวัตนเพิม่เติมเพื่อเป็นสิง่ตอบแทนจำกกำรก่อสร้ำงสนิทรพัย์ตำมขอ้ตกลงสมัปทำนและตัดจ ำหน่ำยสทิธดิงักล่ำว
ตลอดอำยุสญัญำสมัปทำน บรษิทัเริม่มกีำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชงิพำณิชย ์ในวนัที ่28 ธนัวำคม 2563 

14.2.2.2 หน้ีสิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มหีนี้สนิรวมจ ำนวน 8,315.10 ล้ำนบำท 3,352.14 
ล้ำนบำท และ 4,436.85 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยหนี้สนิรวมในปี 2562 ลดลง 4,962.96 ล้ำนบำทจำกปี 2561 หรอืคดิ
เป็นอตัรำลดลงรอ้ยละ 59.69 โดยมสีำเหตุหลกัจำกเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิระยะยำว ลดลง 3,183.95 ลำ้นบำท จำก
กำรช ำระหนี้ตำมก ำหนดและกำรช ำระคนืเงนิกู้ก่อนก ำหนดเป็นกำรชัว่ครำว หุน้กู้ลดลง 1,476.50 ล้ำนบำท จำกกำรไถ่
ถอนหุน้กูก้่อนก ำหนดทัง้จ ำนวน ในขณะทีเ่จำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่นลดลง 162.72 ลำ้นบำท จำกเจำ้หนี้กำรคำ้ค่ำก๊ำซ
ซึง่ลดลงเมื่อเทยีบกบัปีก่อนเป็นจ ำนวน 122.93 ลำ้นบำท และหนี้สนิรวมในปี 2563 เพิม่ขึน้ 1,084.71 ลำ้นบำท หรอืคดิ
เป็นอตัรำเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.36 โดยมีสำเหตุหลักจำกเงินกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึ้น 37.90 ล้ำนบำท      
เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึ้น 889.65 ล้ำนบำท เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นเพิม่ขึ้น 19.55 ล้ำนบำท 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำเพิม่ขึน้ 25.24 ลำ้นบำท จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่องสญัญำเช่ำมำ
ปฏบิตัหินี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชเีพิม่ขึน้ 71.35 ลำ้นบำท และหนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิเพิม่ขึน้ 12.09 ลำ้นบำท จำก
กำรรบัรูผ้ลต่ำงมลูค่ำยุตธิรรมของอนุพนัธท์ำงกำรเงนิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที่ 9 เรื่องเครื่องมอืทำง
กำรเงนิ 
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• เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มเีจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น จ ำนวน 412.14 ลำ้นบำท 
249.42 ล้ำนบำท และ 268.95 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.96 รอ้ยละ 7.44 และรอ้ยละ 6.06 ของมูลค่ำ
หนี้สนิรวม ตำมล ำดบั โดยในปี 2562 เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่นลดลงจ ำนวน 162.72 ล้ำนบำท สำเหตุหลกัจำกกำร
ลดลงของเจำ้หนี้กำรคำ้ค่ำก๊ำซ จ ำนวน 122.93 ล้ำนบำท และเจำ้หนี้ค่ำหุน้บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนัจ ำนวน 15.00 ล้ำนบำท 
ในขณะทีปี่ 2563 เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่นเพิม่ขึน้จ ำนวน 19.55 ลำ้นบำท สำเหตุหลกัจำกกำรเพิม่ขึน้ของเจำ้หนี้จำก
กำรซื้อสนิทรพัย์ถำวรจ ำนวน 37.40 ล้ำนบำท ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 20.65 ล้ำนบำท อำท ิค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำคำ้งจ่ำย 
ค่ำโบนัสคำ้งจ่ำย เป็นตน้ และกำรลดลงของเจำ้หนี้กำรคำ้ค่ำก๊ำซ จ ำนวน 42.16 ลำ้นบำท  

ทัง้นี้ ระยะเวลำกำรช ำระหนี้กำรค้ำเฉลี่ยของกลุ่มบรษิัทฯ ส ำหรบัปี 2561 2562 และ 2563 อยู่ที่ 28.84 วนั 
23.33 วนั และ 14.08 วนั ตำมล ำดบั  

เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2561 2562 2563 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

เจำ้หนี้กำรคำ้ 285.77 69.33 145.19 58.21 104.84 38.98 
เจำ้หนี้จำกกำรซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 15.00 3.64 - - - - 
เจำ้หนี้อื่น 35.81 8.69 34.76 13.94 38.68 14.38 
เจำ้หนี้จำกกำรซื้อสนิทรพัยถ์ำวร 5.59 1.36 11.20 4.49 48.60 18.07 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 54.00 13.10 53.38 21.40 74.03 27.52 
ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย 15.53 3.77 0.52 0.21 0.43 0.16 
เงนิรบัล่วงหน้ำ 0.07 0.02 0.07 0.03 0.07 0.03 
เงนิประกนัผลงำน 0.22 0.05 4.17 1.67 2.24 0.83 
เงนิค ้ำประกนัพนักงำน 0.15 0.04 0.13 0.05 0.07 0.03 
รวมเจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 412.14 100.00 249.42 100.00 268.96 100.00 
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• เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ รำยละเอยีด 
ดงันี้ 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2561 2562 2563 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีของ
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  
(สุทธ)ิ 

747.06 12.55 856.18 30.94 575.29 15.73 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  
(สุทธ)ิ 

5,204.39 87.45 1,911.32 69.06 3,081.86 84.27 

รวมเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 5,951.45 100.00  2,767.50 100.00 3,657.15 100.00 

 
เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ มวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อลงทุนและก่อสรำ้งโครงกำรโรงไฟฟ้ำต่ำงๆ ของ

กลุ่มบรษิทัฯ โดยในปี 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิลดลง 3,183.95 ล้ำนบำท หรอืลดลง
จำกปี 2561 ร้อยละ 53.50 มสีำเหตุหลกัมำจำกกำรช ำระคนืเงนิกู้ยมืของโครงกำรโรงไฟฟ้ำของกลุ่มบรษิทัฯ และกำร
ช ำระคืนเงนิกู้ยืมระยะยำวเพื่อช ำระค่ำหุ้นให้แก่บริษัทย่อย นอกจำกนี้ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯได้ช ำระคนืเงนิกู้ก่อน
ก ำหนดเป็นกำรชัว่ครำวโดยกำรน ำเงินที่ได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนต่อประชำชนที่รอกำรน ำไปใช้
ประโยชน์ในกำรลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำของกลุ่มบรษิทัฯ ส ำหรบัปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงนิเพิม่ขึน้ 889.65 ล้ำนบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 32.15 มสีำเหตุหลกัมำจำกกำรเขำ้ท ำสญัญำสนิเชื่อระยะยำวและ
สนิเชื่อหมุนเวยีนกบัสถำบนักำรเงนิเพื่อใชส้ ำหรบักำรพฒันำและด ำเนินกำรโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนขยะชุมชน 

โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 2562 และ 2563 เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ คดิเป็นรอ้ยละ 71.57 
รอ้ยละ 82.56 และรอ้ยละ 82.43 ของมลูค่ำหนี้สนิรวม ตำมล ำดบั  

• ประมำณกำรค่ำซ่อมบ ำรงุโรงไฟฟ้ำตำมสญัญำสมัปทำน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิัทฯ มีประมำณกำรค่ำซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำตำมสญัญำ

สมัปทำน จ ำนวน 17.29 ล้ำนบำท 25.22 ล้ำนบำท และ 32.42 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ประมำณกำรดงักล่ำวคือภำระ

ผูกพนัตำมสญัญำจำ้งก ำจดัขยะตำมโครงกำรบรหิำรจดักำร และก ำจดัขยะมูลฝอยดว้ยวธิกีำรแปรรูปขยะมูลฝอยเป็น

พลงังำนไฟฟ้ำ โดยมเีงือ่นไขใหผู้ร้บัสมัปทำนดแูล ปรบัปรุง และซ่อมแซมใหท้รพัยส์นิตำมขอ้ตกลงสมัปทำนอยู่ในสภำพ

ทีพ่รอ้มใชง้ำน และสำมำรถใหบ้รกิำรได้ตลอดอำยุสญัญำสมัปทำน ซึ่งประมำณกำรดงักล่ำวจะถูกบนัทกึและปรบัปรุง

ดว้ยจ ำนวนประมำณกำรทีด่ทีีสุ่ดของรำยจ่ำยทีต่อ้งน ำไปจ่ำยช ำระภำระผูกพนั ณ วนัสิน้งวดบญัช ีทัง้นี้ ประมำณกำรค่ำ

ซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำตำมสญัญำสมัปทำน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 2562 และ 2563 คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.21 รอ้ย

ละ 0.75 และรอ้ยละ 0.73 ของมลูค่ำหนี้สนิรวมตำมล ำดบั 

14.2.2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จ ำนวน 5,571.64 ล้ำนบำท 
10,793.04 ล้ำนบำท และ 11,992.84 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยในปี 2562 ส่วนของผูถ้อืหุน้ เพิม่ขึน้ 5,221.40 ล้ำนบำท 
หรอืคดิเป็นอตัรำเพิม่ขึน้จำกปี 2561 รอ้ยละ 93.71 จำกกำรออกและเสนอขำยหุน้ต่อประชำชนเป็นครัง้แรก (IPO) ของ
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บรษิทัฯ และมส่ีวนเกนิมูลค่ำหุน้ 3,896.01 ล้ำนบำท ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มผีลก ำไรสุทธส่ิงผลใหม้กี ำไรสะสมทีย่งั
ไม่ไดจ้ดัสรรเพิม่ขึน้ และในปี 2563 ส่วนของผูถ้อืหุน้ เพิม่ขึน้ 1,199.80 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นอตัรำเพิม่ขึน้จำกปี 2562
รอ้ยละ 11.12 มสีำเหตุมำจำกกลุ่มบรษิทัฯ มผีลก ำไรสุทธส่ิงผลใหม้กี ำไรสะสมเพิม่ขึน้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรรจ ำนวน 1,015.53 ลำ้น
บำท 1,831.92 ล้ำนบำท และ 3,005.69 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั นอกจำกนี้ในปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรสะสมทีจ่ดัสรร
เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยแลว้ 26.03 ลำ้นบำท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2561 2562 2563 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ทุนทีอ่อกและช ำระแลว้ 4,579.00 82.18 5,088.00 47.14 5,088.00 42.42 
ส่วนเกนิมลูค่ำหุน้ - - 3,896.01 36.10 3,896.01 32.49 
ก ำไรสะสม - จดัสรรแลว้ - ทนุส ำรองตำมกฎหมำย - - - - 26.03 0.22 
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,015.53 18.23 1,831.92 16.97 3,005.69 25.06 
ส่วนต ่ำกว่ำทุนจำกกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุม
เดยีวกนั 

(22.89) (0.41) (22.89) (0.21) (22.89) (0.19) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,571.64  100.00 10,793.04 100.00 11,992.84 100.00 

 

14.2.3 กำรวิเครำะห์สภำพคล่อง 

งบกระแสเงินสด 
งบกำรเงินรวมส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2561 2562 2563 
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

เงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 1,697.15 1,618.60 1,894.52 
เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (400.65) (826.12) (1,644.46) 
เงนิสดสุทธไิดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหำเงนิ (1,197.27) (825.05) 160.91 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 99.23 (32.57) 410.97 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดยอดคงเหลอืตน้ปี 5.26 104.49 71.92 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดยอดคงเหลือปลำยปี 104.49 71.92 482.89 

14.2.3.1 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 

ส ำหรบัปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก
กจิกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 1,697.15 ลำ้นบำท 1,618.60 ลำ้นบำท และ 1,894.52 ลำ้นบำทตำมล ำดบั 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรจำกกจิกรรมด ำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่นแปลง
ในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด ำเนินงำนจ ำนวน 1,635.25 ลำ้นบำท โดยมำจำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวล 9 โครงกำร โครงกำร
โรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ 1 โครงกำร โครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะชุมชน 1 โครงกำร และโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ 1 โครงกำร โดยมีก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 562.10 ล้ำนบำท ค่ำเสื่อมรำคำ 467.57 ล้ำนบำท และต้นทุน
ทำงกำรเงนิ 482.53 ล้ำนบำท อย่ำงไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดไดม้ำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน
สุทธ ิ63.64 ลำ้นบำท ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 1,697.15 ลำ้นบำท 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรจำกกจิกรรมด ำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่นแปลง
ในสนิทรพัย์และหนี้สนิด ำเนินงำนจ ำนวน 1,864.86 ล้ำนบำท โดยในระหว่ำงปีมโีครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์
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เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์เพิม่ขึน้ 2 โครงกำร จำกปี 2561 โดยกลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรก่อนภำษีเงนิได ้812.39 ล้ำนบำท  
ค่ำเสื่อมรำคำ 469.34 ล้ำนบำท และต้นทุนทำงกำรเงนิ 412.57 ล้ำนบำท อย่ำงไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดใชไ้ป
ในกำรเปลี่ยนแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีนสุทธ ิ244.57 ล้ำนบำท ส่งผลให้กลุ่มบรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดสุทธไิด้มำจำก
กจิกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 1,618.60 ลำ้นบำท 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรจำกกจิกรรมด ำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่นแปลง
ในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด ำเนินงำนจ ำนวน 2,232.51 ลำ้นบำท โดยมโีครงกำรโรงไฟฟ้ำชวีมวลเพิม่ขึน้จำกกำรซื้อธุรกจิ 3 
โครงกำร โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์เปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชยเ์พิม่ขึน้ 1 โครงกำร และโรงไฟฟ้ำขยะเปิดด ำเนินกำร
เชิงพำณิชย์เพิ่มขึ้น  1 โครงกำรจำกปี 2562 โดยกลุ่มบริษัทฯ มีก ำไรก่อนภำษี เงินได้ 1,550.25 ล้ำนบำท  
ค่ำเสื่อมรำคำ 494.53 ล้ำนบำท และต้นทุนทำงกำรเงนิ 106.32 ล้ำนบำท อย่ำงไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดใชไ้ป
ในกำรเปลี่ยนแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีนสุทธ ิ313.16 ล้ำนบำท ส่งผลให้กลุ่มบรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดสุทธไิด้มำจำก
กจิกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 1,894.52 ลำ้นบำท 

14.2.3.2 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน 

ส ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปใน
กจิกรรมลงทุนจ ำนวน 400.65 ลำ้นบำท 826.12 ลำ้นบำท และ 1,644.46 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน 400.65 
ลำ้นบำท โดยสำเหตุหลกัเป็นผลจำกกำรลงทุนในสนิทรพัยถ์ำวร เช่น กำรซื้อทีด่นิเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนของโครงกำร
ที ่COD แลว้ กำรลงทุนในสนิทรพัยถ์ำวรเพื่อพฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์และกำรซ่อมบ ำรุงเครื่องจกัร
และกำรซื้ออะไหล่ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน 826.12 
ล้ำนบำท โดยสำเหตุหลกัมำจำกกำรซื้อสนิทรพัย์ถำวรจ ำนวน 531.55 ล้ำนบำท และกำรซื้อสนิทรพัย์ภำยใต้โครงกำร
สมัปทำนจ ำนวน 101.30 ล้ำนบำท และกำรเพิม่ขึน้ของเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิตดิภำระค ้ำประกนัจ ำนวน 173.66 ล้ำน
บำท 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน 1,644.46 
ล้ำนบำท โดยสำเหตุหลกัมำจำกกำรซื้อสนิทรพัย์ถำวรจ ำนวน 655.36 ล้ำนบำท และกำรซื้อสนิทรพัย์ภำยใต้โครงกำร
สมัปทำนจ ำนวน 866.53 ล้ำนบำท กำรจ่ำยช ำระส ำหรบักำรโอนหนี้จำกกำรซื้อธุรกจิ 265.56 ล้ำนบำท และกำรลดลง
ของเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิตดิภำระค ้ำประกนัจ ำนวน 251.25 ลำ้นบำท 

14.2.3.3 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 

ส ำหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2562 กลุ่มบรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดสุทธใิช้ไปในกิจกรรม
จดัหำเงนิจ ำนวน 1,197.27 ลำ้นบำท และ 825.05 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และในปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธิ
ไดม้ำจำกกจิกรรมจดัหำเงนิจ ำนวน 160.91 ลำ้นบำท 

ส ำหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่  31 ธนัวำคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธใิช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงนิ 
1,197.27 ล้ำนบำท โดยกลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดใชไ้ปใน (1) กำรจ่ำยช ำระตน้ทุนทำงกำรเงนิและค่ำธรรมเนียมกำร
กู้ยมืรวม 459.15 ล้ำนบำท (2) กำรช ำระเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกธนำคำรพำณิชย์สุทธกิบัเงนิสดรบัจำกเงนิกู้ 2,287.89 
ลำ้นบำท ในขณะทีก่ลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดไดม้ำจำกกำรจ ำหน่ำยหุน้กู ้1,500.00 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน 
825.05 ล้ำนบำท โดยกลุ่มบริษทัฯ มเีงนิสดรบัจำกกำรออกและเสนอขำยหุน้ต่อประชำชนเป็นครัง้แรก (IPO) จ ำนวน 
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4,405.01 ลำ้นบำท แต่มกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกำรจ่ำยช ำระเงนิกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำรพำณิชย์สุทธกิบัเงนิสดรบัจำก
เงนิกู ้3,186.62 ลำ้นบำท เงนิสดจ่ำยไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก ำหนด 1,500.00 ลำ้นบำท และช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จำก
สถำบนักำรเงนิจ ำนวน 141.65 ลำ้นบำท 

ส ำหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดสุทธไิด้มำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 
160.91 ลำ้นบำท โดยกลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิจ ำนวนสุทธกิบักำรจ่ำยช ำระคนื
จ ำนวน 579.66 ลำ้นบำท แต่มกีระแสเงนิสดใชไ้ปจำกเงนิปันผลจ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจ ำนวน 305.04 ลำ้นบำท 

14.2.4 กำรวิเครำะห์อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 
14.2.4.1 อตัรำส่วนสภำพคล่อง 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง หน่วย 
งบกำรเงินรวมส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2561 2562 2563 
อตัรำสว่นสภำพคล่อง เท่ำ 0.70 1.04 1.52 

ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่¹ วนั 57.68 57.88 56.83 

ระยะเวลำช ำระหนี้เฉลีย่² วนั 28.84 23.33 14.08 

Cash Cycle วนั 28.84 34.55 42.75 

หมำยเหตุ:  ¹ ค ำนวณโดยสตูร 360 / (รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร / ลูกหนี้กำรคำ้เฉลีย่จำกลูกหนี้ตน้ปีและปลำยปี) 
    ² ค ำนวณโดยสตูร 360 / (ตน้ทุนขำยและบรกิำร / เจำ้หนี้กำรคำ้เฉลีย่จำกเจำ้หนี้ตน้ปีและปลำยปี) 

ส ำหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิัทฯ มอีตัรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำกบั 
0.70 เท่ำ 1.04 เท่ำ และ 1.52 เท่ำ ตำมล ำดบั โดยในปี 2562 อตัรำส่วนสภำพคล่องของกลุ่มบรษิทัฯ เพิม่ขึน้เป็น 1.04 
เท่ำ โดยมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย์หมุนเวยีนจ ำนวน 302.99 ล้ำนบำท สำเหตุหลกัจำกกำรเพิม่ขึน้ของเงนิฝำก
สถำบนักำรเงนิที่ตดิภำระค ้ำประกนัทีถ่งึก ำหนดไถ่ถอนภำยในหนึ่งปี และสนิค้ำคงเหลอืเพิม่ขึน้ จ ำนวน 250.26 ล้ำน
บำท และ 89.70 ล้ำนบำท ในขณะทีห่นี้สนิหมุนเวยีนลดลง จ ำนวน 251.01 ล้ำนบำท สำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของ
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น และเงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ จ ำนวน 162.72 ล้ำนบำท และ 141.65 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั ในขณะที่มกีำรเพิม่ขึ้นของส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีของเงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 
(สุทธ)ิ จ ำนวน 109.12 ลำ้นบำท  

และส ำหรับปี 2563 อัตรำส่วนสภำพคล่องของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น 1.52 เท่ำ โดยมำจำกสินทรัพย์
หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 406.63 ล้ำนบำท สำเหตุหลักจำกกำรเพิ่มขึ้นของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 410.97        
ล้ำนบำท สนิค้ำคงเหลอืเพิม่ขึน้ 216.87 ล้ำนบำท และกำรลดลงของเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิที่ตดิภำระค ้ำประกนัทีถ่งึ
ก ำหนดไถ่ถอนภำยในหนึ่งปี จ ำนวน 250.26 ล้ำนบำท ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนลดลง จ ำนวน 160.48 ล้ำนบำท 
สำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของเงนิกู้ยมืระยะระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี จ ำนวน 
280.89 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มรีะยะเวลำเกบ็หนี้เฉลี่ย เท่ำกบั 
57.68 วนั 57.88 วนั และ 56.83 วนั ตำมล ำดบั โดยปี 2561 ถึง 2563 กลุ่มบรษิัทฯ มรีะยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ยไม่มกีำร
เปลีย่นแปลงอย่ำงมนีัยส ำคญั 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มรีะยะเวลำช ำระหนี้เฉลี่ยจ ำนวน 
28.84 วนั 23.33 วนั และ 14.08 วนั ตำมล ำดบั  
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14.2.4.2 อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร 

อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถ 

ในกำรหำก ำไร 
หน่วย 

งบกำรเงินรวมส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2561 2562 2563 

อตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยและบรกิำร¹ รอ้ยละ 29.33 32.84 35.92 

อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน² รอ้ยละ 21.61 24.74 33.21 

อตัรำก ำไรสุทธ3ิ รอ้ยละ 11.27 16.36 30.23 

อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้4 รอ้ยละ 10.32 9.96 13.23 
หมำยเหตุ:  ¹ ค ำนวณโดยสตูร ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยและบรกิำร / รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร  

  ² ค ำนวณโดยสตูร ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน / รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 
   3 ค ำนวณโดยสตูร ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรบังวด / (รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร + รำยไดค้่ำก่อสรำ้งภำยใตส้ญัญำสมัปทำน +     
    รำยไดอ้ื่น) 
   4 กรณคี ำนวณโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ตำมจ ำนวนวนักำรจดทะเบยีนเพิม่ทนุ อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ส ำหรบัปี 2562 จะเท่ำกบั 
รอ้ยละ 12.85 
 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มอีตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้เท่ำกบั รอ้ยละ 
10.32 ร้อยละ 9.96 และร้อยละ 13.23 ตำมล ำดบั โดยอตัรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นส ำหรบัปี 2562 ลดลงจำกปี 2561 
เน่ืองจำกกลุ่มบรษิทัฯ มส่ีวนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จำกกำรออกและเสนอขำยหุน้ต่อประชำชนเป็นครัง้แรก (IPO) อย่ำงไรก็
ตำม เมื่อค ำนวณโดยใชว้ธิถีวัเฉลี่ยตำมจ ำนวนวนักำรจดทะเบยีนเพิม่ทุน อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้จะเท่ำกบั รอ้ยละ 
12.85 ซึ่งจะสูงกว่ำปี 2561 และกำรเพิ่มขึ้นของอตัรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นส ำหรบัปี 2563 มีสำเหตุหลกัจำกก ำไรที่
เพิม่ขึน้จำกจ ำนวนหน่วยไฟฟ้ำจ ำหน่ำยมำกขึน้ ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรเดนิเครื่องโรงไฟฟ้ำไดอ้ย่ำงต่อเนื่องยำวนำนมำก
ขึน้และกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำบำงส่วนจำกโรงไฟฟ้ำชวีมวลทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ซื้อเขำ้มำในเดอืนสงิหำคม 2563 
รวมถึงเดินเครื่องจกัรได้อย่ำงมปีระสิทธภิำพมำกขึ้นและควบคุมต้นทุนกำรจดัหำและกำรใช้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้ำ      
ชวีมวล รวมทัง้ตน้ทุนทำงกำรเงนิทีล่ดลงเป็นอย่ำงมำกจำกกำรบรหิำรเงนิทุนทีไ่ดร้บัจำก IPO 
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14.2.4.3 อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 

อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพใน
กำรด ำเนินงำน 

หน่วย 
งบกำรเงินรวมส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2561 2562 2563 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย1์ รอ้ยละ 3.93 5.82 9.86 

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยถ์ำวร2 รอ้ยละ 12.36 15.87 23.34 
หมำยเหตุ:  ¹ ค ำนวณโดยสตูร ก ำไร(ขำดทุน) สุทธ ิ/ สนิทรพัยร์วมเฉลีย่ 

   ² ค ำนวณโดยสตูร (ก ำไรสุทธ ิ+ ค่ำเสื่อมรำคำ) / สนิทรพัยถ์ำวรรวมเฉลีย่ 
 
ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มอีตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย์

เท่ำกบัรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 5.82 และรอ้ยละ 9.86 ตำมล ำดบั และมอีตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย์ถำวรเท่ำกบั รอ้ยละ 
12.36 ร้อยละ 15.87 และร้อยละ 23.34 ตำมล ำดบั โดยอตัรำผลตอบแทนที่เพิม่สูงขึ้นมสีำเหตุหลกัมำจำกรำยได้และ
ก ำไรจำกกำรขำยและบรกิำรทีเ่พิม่ขึน้ 

14.2.4.4 อตัรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน 

อตัรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน หน่วย 
งบกำรเงินรวมส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2561 2562 2563 
อตัรำสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่ำ 1.49 0.31 0.37 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (เกณฑเ์งนิสด) เท่ำ 0.58 0.41 0.61 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ เท่ำ 3.75 4.07 20.98 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อื
หุ้นเท่ำกบั 1.49 เท่ำ 0.31 เท่ำ และ 0.37 เท่ำ ตำมล ำดบั ในปี 2562 อตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ลดลงจำกปี 
2561 เนื่องจำกกำรเพิม่ขึน้ของก ำไรสะสมของกลุ่มบรษิทัฯ และกำรลดลงของหนี้สนิรวม รวมทัง้กำรออกและเสนอขำย
หุน้ต่อประชำชนเป็นครัง้แรก (IPO) ในปี 2562 ส ำหรบัปี 2563 อตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ไม่มกีำรเปลีย่นแปลง
จำกปี 2562 อย่ำงมนีัยส ำคญั 

ส ำหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิัทฯ มีอตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระ
ภำระผูกพนั (เกณฑ์เงนิสด) เท่ำกบั 0.58 เท่ำ 0.41 เท่ำ และ 0.61 เท่ำ ตำมล ำดบั ในปี 2562 อตัรำส่วนควำมสำมำรถ
ช ำระภำระผูกพนั (เกณฑ์เงนิสด) ลดลงจำกปี 2561 เนื่องจำกมกีระแสเงนิสดจ่ำยเพื่อช ำระคนืเงนิกู้ยมืระยะยำวระหว่ำง
ปีและกำรช ำระคืนก่อนก ำหนดชัว่ครำว และกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก ำหนดรวมทัง้กำรใช้จ่ำยเพื่อกำรลงทุนและซื้อ
สนิทรพัย์มำกกว่ำกำรเพิม่ขึน้ของกระแสเงนิสดไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน และในปี 2563 อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระ
ภำระผูกพนั (เกณฑ์เงินสด) เพิ่มขึ้นจำกปี 2562 เนื่องจำกสำเหตุหลัก กลุ่มบริษัทฯมีกระแสเงินสดได้มำจำกกำร
ด ำเนินงำนเพิ่มขึ้นน้อยกว่ำกระแสเงินสดจ่ำยเพื่อซื้อสินทรพัย์ และมีกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทใน
ระหว่ำงปี 

ส ำหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิัทฯ มีอตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระ
ดอกเบี้ย เท่ำ 3.75 เท่ำ 4.07 เท่ำ และ 20.98 เท่ำ ตำมล ำดบั กำรเพิม่ขึ้นอย่ำงต่อเนื่องโดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำร
เตบิโตของกระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนในสดัส่วนทีม่ำกกว่ำกำรเพิม่ขึน้ของตน้ทุนทำงกำรเงนิ  
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หน้ำที ่260 
 

 
การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 

 
บรษิัทฯ ได้สอบทำนขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2563 ฉบบันี้แล้ว ดว้ยควำมระมดัระวงั โดย

บรษิัทฯ ขอรบัรองว่ำ ขอ้มูลดงักล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคญัผดิ หรอืไม่ขำดขอ้มูลที่ควรต้อง
แจง้ในสำระส ำคญั นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ขอรบัรองว่ำ 

(1) งบกำรเงนิและขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่รุปมำในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่ำงถูกต้อง 
ครบถว้นในสำระส ำคญัเกีย่วกบัฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยแลว้ 

(2) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สำระส ำคญัทัง้ของบรษิัทฯ และบรษิทัย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคุมดูแลให้มกีำรปฏิบตัติำมระบบดงั 
กล่ำว 

(3) บรษิัทฯ ได้จดัให้มรีะบบกำรควบคุมภำยในที่ด ีและควบคุมดูแลให้มกีำรปฏิบตัิตำมระบบดังกล่ำว และ
บรษิทัฯ ไดแ้จง้ขอ้มูลกำรประเมนิระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วนัที ่25 กุมภำพนัธ์ 2564 ต่อผูส้อบบญัชแีละกรรมกำร
ตรวจสอบของบรษิัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยใน 
รวมทัง้กำรกระท ำทีม่ชิอบทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

 
 

ช่ือ-นามสกลุ    ต าแหน่ง   ลายมือช่ือ 
 
 

นำยธนวจิติร องัคพพิฒันชยั  กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม  .................................................. 
 
 
นำยพรเมตต ์ทรงเมตตำ   กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม  .................................................. 
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย
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  เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย  

บริษทั/กรรมการและผู้บริหาร ASCE ACP ALCP AAPP AAP ABA AFT BPP 
ACE 

SOLAR 
ACW AAA PSMS AAE ABE SBM PRE RESM REN REC RENE 

1. นำงสำวจริฐำ ทรงเมตตำ H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H 
2. นำยธรีวุฒ ิทรงเมตตำ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
3. นำยพรเมตต์ ทรงเมตตำ /, // /, // /, // /, // /, // /, // /, // /, // /, // /, // /, // /, // /, // /, // /, // /, // /, // /, // /, // /, // 
4. นำยธนวจิติร องัคพพิฒันชยั / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
5. นำยธนะชยั บณัฑติวรภูม ิ /       / /  /  / / /      
6. นำงสำวพมิพพ์ศิำ สว่ำงอำรมณ์  /,// /,// /,// /,// /,// / / /,// / /,// /,// / / / / / / / / 
7. นำยวนิัย บวัประดษิฐ ์   /                  
8. นำยฉตัรเทพ ปุญญำ   // // // // //      //         
9. นำยจกัรพนัธ ์สงัขอ์ุดม  // // // // //      //         
10. นำยธรรมนูญ สระทองพรม  // // // // //      //         
11. นำงสำวแมน้มำศ ชงัอนิทร ์  // // // // //   //  // //         
12. คุณสะดุดตำ นวสกลุ  // // // // //   //  // //         
13. นำยชยันำท บวัทอง  // // // // //   //  // //         
14. นำงสำววณิชำ น้อยมำนพ    //                  
15. นำยยุทธนำ วริยิะกติต ิ    /                 
16. นำยอมัพร แสงสุกด ี           // /         
17. Miss Nicole Tan Peck Shu           //          

หมำยเหตุ H = ประธำนกรรมกำร / = กรรมกำร  // = ผูบ้รหิำร 
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ชื่อบรษิทัย่อย 
ASCE บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั AAP บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั ACE SOLAR บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั 
ACP บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั ABA บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชยี จ ำกดั ACW บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี วอเตอร ์จ ำกดั (ชื่อเดมิ บรษิทั ปรำสำท

พรรุ่งเรอืง จ ำกดั (PSPR)) 
ALCP บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั AFT บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ฟำรม์ ทร ีจ ำกดั AAA บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั 
AAPP บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั BPP บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั PSMS  บรษิทั เพำเวอร ์ซพัพลำย แอนด ์เมเทนแนนซ์ เซอรว์สิ จ ำกดั 
AAE        บรษัทิ แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั ABE        บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอน็เนอรจ์ี ้ SBM              บรษิทั สตกึไบโอแมส จ ำกดั 
PRE        บรษิทั พลงังำนหมุนเวยีนภูมภิำค (ประเทศไทย) จ ำกดั RESM      บรษิทั พลงังำนหมุนเวยีนสยำม จ ำกดั REN              พลงังำนหมุนเวยีน (เหนอื) จ ำกดั 
REC        บรษิทั พลงังำนหมุนเวยีน (กลำง) จ ำกดั RENE      บรษิทั พลงังำนหมุนเวยีน (ตะวนัออกเฉียงเหนือ) จ ำกดั  
 



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 
 

 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
และหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของกลุ่มบริษทัฯ 
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รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของกลุ่มบริษทัฯ 
กลุ่มบรษิทัฯ ไดว้่ำจำ้งหน่วยงำนภำยนอก คอื บรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดทิ จ ำกดั เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคุมภำยในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยหวัหน้ำทมี

ตรวจสอบควบคมุภำยใน มคีุณสมบตั ิวฒุกิำรศกึษำ และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน ดงันี้ 

ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 
ประวติัการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 
ช่วงเวลา บริษทั ต าแหน่ง หน้าท่ีความรบัผิดชอบ/ ประเภทธรุกิจ 

นำงสำววรรณวมิล จองสรุยีภำส 36 ปี - บญัชบีณัฑติ(เกยีรตนิิยม
อนัดบั 2) มหำวทิยำลยัธุรกจิ
บณัฑติ ปี 2549 
- ปรญิญำโททำงบรหิำรธุรกจิ
ส ำหรบันักบรหิำร (ก ำลงั
ศกึษำ) สถำบนับณัฑติพฒั
นบรหิำรศำสตร ์ปี 2561 
- วุฒบิตัรดำ้นกำรตรวจสอบ
ภำยใน (Internal Auditing 
Certificate Program-IACP) 
สมำคมผูต้รวจสอบภำยใน
แห่งประเทศไทย(สตท.) ปี 
2560 
- ประกำศนียบตัรผูต้รวจสอบ
ภำยในแห่งประเทศไทย 
(CPIAT) จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั ปี 2559 
- โครงกำรอบรมกำรตรวจสอบ
ภำยในเพื่อเตรยีมตวัเป็นผู้
ตรวจสอบภำยในรบัอนุญำต
สำกล (Prepared Course 
for Certified Internal 
Auditor: Pre-CIA) ปี 2551 

2556-ปัจจุบนั 
 
 
 
2549-ปัจจุบนั 

บรษิทั พแีอนดแ์อล 
อนิเทอรน์อล ออดทิ 
จ ำกดั 
 
บรษิทั พแีอนดแ์อล 
อนิเทอรน์อล ออดทิ 
จ ำกดั 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมกำรบรหิำร 
 
 
 
รองประธำน ฝ่ำย
ปฏบิตักิำร 

กรรมกำรบรหิำร/ ธุรกจิตรวจสอบภำยใน 
 
 
 
รองประธำน ฝ่ำยปฏบิตักิำร/ ธุรกจิตรวจสอบ
ภำยใน 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 
ประวติัการฝึกอบรม 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 
ช่วงเวลา บริษทั ต าแหน่ง หน้าท่ีความรบัผิดชอบ/ ประเภทธรุกิจ 

- กำรอบรม Business 
Management for Internal 
Audit ในยุค Digital 4.0 สภำ
วชิำชพีบญัช ีในพระบรม
รำชูปถมัภ์ ปี 2560 
- กำรอบรม Clinic IA: “Fraud 

Audit and Caution for 
Auditor” และ “COSO 2014” 
ของผูต้รวจสอบภำยในแห่ง
ประเทศไทย(สตท.) ปี 2557 

 



  
  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

เอกสำรแนบ 4 หน้ำที ่308 

 
 
 
 

 
 
 

เอกสารแนบ 4 
 

 

รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

 

 

- ไม่ม ี   - 
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อ่ืนๆ 
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ค านิยามและค าย่อ 

ค ำนิยำมและค ำย่อ 

นอกจำกจะไดม้กีำรก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นในเอกสำรฉบบันี้ ใหค้ ำดงัต่อไปนี้มคี ำนยิำมดงันี้ 

บรษิทัฯ หรอื ACE  : บรษิทั แอบ๊โซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 

กลุ่มบรษิทัฯ  : บรษิทั แอบ๊โซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย 

ASCE  : บรษิทั เอเชยี คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั  

ACP  : บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั  

ALCP   : บรษิทั อลัไลแอนซ์ คลนี เพำเวอร ์จ ำกดั  

AAPP   : บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั  

AAP  : บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ เอเชยี เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั  

ABA   :  บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ไบโอ เอเชยี จ ำกดั  

AFT   :  บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ ฟำรม์ ทร ีจ ำกดั  

BPP   :  บรษิทั ไบโอ เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั  

ACE SOLAR  :  บรษิทั เอซอี ีโซลำร ์จ ำกดั  

ACW  :  บรษิทั แอบ๊โซลูท คลนี วอเตอร ์จ ำกดั 

AAA   : บรษิทั แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชยี จ ำกดั  

PSMS  : บรษิทั เพำเวอร ์ซพัพลำย แอนด ์เมนเทแนนซ์ เซอรว์สิ จ ำกดั 

ACP1  : โครงกำรโรงไฟฟ้ำบำ้นบงึ อ ำเภอบำ้นบงึ จงัหวดัชลบุร ี

ACP2  : โครงกำรโรงไฟฟ้ำโพนทอง อ ำเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ 

ACP3  : โครงกำรโรงไฟฟ้ำบ่อพลอย อ ำเภอบ่อพลอย จงัหวดักำญจนบุร ี

ALCP1  : โครงกำรโรงไฟฟ้ำศรเีชยีงใหม่ อ ำเภอศรเีชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคำย 

ALCP2  : โครงกำรโรงไฟฟ้ำสรินิธร อ ำเภอสรินิธร จงัหวดัอุบลรำชธำน ี

AAPP1  : โครงกำรโรงไฟฟ้ำตำนี อ ำเภอปรำสำท จงัหวดัสุรนิทร ์

AAPP2  : โครงกำรโรงไฟฟ้ำโชคชยั อ ำเภอโชคชยั จงัหวดันครรำชสมีำ 

AAP1  : โครงกำรโรงไฟฟ้ำน ้ำพอง อ ำเภอน ้ำพอง จงัหวดัขอนแก่น 

ABA1   : โครงกำรโรงไฟฟ้ำเถนิ อ ำเภอเถนิ จงัหวดัล ำปำง 

AAE1          :           โครงกำรโรงไฟฟ้ำเมอืงโครำช อ ำเภอเมอืง จงัหวดันครรำชสมีำ  

ABE1                 :           โครงกำรโรงไฟฟ้ำดอนมนต ์อ ำเภอสตกึ จงัหวดับุรรีมัย ์
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SBM1  : โครงกำรโรงไฟฟ้ำสตกึ อ ำเภอสตกึ จงัหวดับุรรีมัย ์

AAA1  : โครงกำรโรงไฟฟ้ำ SPP เกำะขนุน อ ำเภอพนมสำรคำม จงัหวดัฉะเชงิเทรำ 

ALCP3  : โครงกำรโรงไฟฟ้ำ MSW ขอนแก่น อ ำเภอเมอืง จงัหวดัขอนแกน่ 

BPP2  : โครงกำรโรงไฟฟ้ำ SPP นำบอน 2 อ ำเภอนำบอน จงัหวดันครศรธีรรมรำช 

BPP3  : โครงกำรโรงไฟฟ้ำ SPP คลองขลุง อ ำเภอคลองขลุง จงัหวดัก ำแพงเพชร 

ACE SOLAR1  : โครงกำรโรงไฟฟ้ำ SPP นำบอน 1 อ ำเภอนำบอน จงัหวดันครศรธีรรมรำช 

ACE SOLAR2  : โครงกำรโรงไฟฟ้ำ SPP ระนอง อ ำเภอเมอืง จงัหวดัระนอง 

ACE SOLAR3  : โครงกำรโรงไฟฟ้ำ Solar Rooftop 1 อ ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบุร ี

ACE SOLAR4  : โครงกำรโรงไฟฟ้ำ Solar Rooftop 2 อ ำเภอโชคชยั จงัหวดันครรำชสมีำ 

ACE SOLAR5  : โครงกำรโรงไฟฟ้ำ Solar Rooftop 3 อ ำเภอเมอืงสมุทรสำคร จงัหวดัสมุทรสำคร 

ACE SOLAR6  : โครงกำรโรงไฟฟ้ำ  Floating Solar อ ำเภอโชคชยั จงัหวดันครรำชสมีำ 

ALCP6  : โครงกำรโรงไฟฟ้ำ MSW กระบี ่อ.เมอืง จ.กระบี ่

ACP4  : โครงกำรโรงไฟฟ้ำ คลองขลุง อ ำเภอคลองขลุง จงัหวดัก ำแพงเพชร 

ACP5  : โครงกำรโรงไฟฟ้ำ สองพีน้่อง อ ำเภอสองพีน้่อง จงัหวดัสุพรรณบุร ี

ACP6  : โครงกำรโรงไฟฟ้ำ บำงเลน อ ำเภอบำงเลน จงัหวดันครปฐม 

ACP7  : โครงกำรโรงไฟฟ้ำ ขำณุวรลกัษบุร ีอ ำเภอขำณุวรลกัษบุร ีจงัหวดัก ำแพงเพชร 

ALCP5  : โครงกำรโรงไฟฟ้ำ บำ้นบงึ 2 อ ำเภอบำ้นบงึ จงัหวดัชลบุร ี

AAPP3  : โครงกำรโรงไฟฟ้ำ โชคชยั 2 อ ำเภอโชคชยั จงัหวดันครรำชสมีำ 

AFT1  : โครงกำรโรงไฟฟ้ำ เสนำงคนิคม อ ำเภอเสนำงคนิคม จงัหวดัอ ำนำจเจรญิ 

BPP1  : โครงกำรโรงไฟฟ้ำ โคกกระเทยีม อ ำเภอเมอืง จงัหวดัลพบุร ี

PSPR1  : โครงกำรโรงไฟฟ้ำ นำด ีอ ำเภอนำด ีจงัหวดัปรำจนีบุร ี

ALCP4  : โครงกำรโรงไฟฟ้ำ ศรสีะเกษ อ ำเภอเมอืง จงัหวดัศรสีะเกษ 

Holding Company  : บรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 

กลุ่มทรงเมตตำ  : กลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ ไดแ้ก่  

   นำงสำวจริฐำ ทรงเมตตำ   นำยวริะชยั ทรงเมตตำ 

   นำยธรีวฒุ ิทรงเมตตำ  นำยพรเมตต ์ทรงเมตตำ 

   และนำยณฏัฐ ์ทรงเมตตำ 

ก.ล.ต. : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

ตลท. : ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  



  บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

 หน้ำที ่312  

COSO : The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread-way Commission 

P&L : บรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดทิ จ ำกดั และบรษิทั พแีอนดแ์อล ไอท ี
ออดทิ จ ำกดั 

PwC : บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั 

BOI : Board of Investment คณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน 

กฟภ. หรอื PEA : กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค  

กฟผ. หรอื EGAT : กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย  

กฟน. : กำรไฟฟ้ำนครหลวง 

กกพ.  : คณะกรรมกำรก ำกบักจิกำรพลงังำน 

VSPP : Very Small Power Producer ผูผ้ลติไฟฟ้ำเอกชนรำยเลก็มำก 

SPP : Small Power Producer ผูผ้ลติไฟฟ้ำเอกชนรำยเลก็ 

หน่วย : กโิลวตัต-์ชัว่โมง 

PPA : Power Purchase Agreement สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 

EPC : Engineering Procurement and Construction ผูร้บัเหมำแบบเบด็เสรจ็ 

EIA : Environmental Impact Assessment หรอืรำยงำนกำรวเิครำะหผ์ลกระทบต่อ 
  สิง่แวดลอ้ม 

ESA : Environmental & Safety Assessment หรอืรำยงำนเกีย่วกบักำรศกึษำมำตรกำร 
  ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบต่อคณุภำพสิง่แวดลอ้มและควำมปลอดภยั 

COD : Commercial Operation Date วนัทีเ่ปิดด ำเนินกำรขำยไฟฟ้ำเชงิพำณิชย ์

SCOD : Schedule Commercial Operation Date วนัก ำหนดเปิดด ำเนินกำรขำยไฟฟ้ำเชงิ
พำณิชยต์ำมสญัญำ PPA 

FiT : อตัรำกำรรบัซื้อไฟฟ้ำแบบ Feed in Tariff 

Adder : ส่วนเพิม่รำคำรบัซื้อไฟฟ้ำ 

MLR : Minimum Loan Rate หรอื Minimum Lending Rate 

DSCR : Debt Service Coverage Ratio 

PDP : Power Development Plan แผนพฒันำก ำลงัผลติไฟฟ้ำของประเทศไทย 

IPP : ผูผ้ลติไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่  

SPP : ผูผ้ลติไฟฟ้ำเอกชนรำยเลก็  

VSPP : ผูผ้ลติไฟฟ้ำเอกชนรำยเลก็มำก 
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