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วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายระยะยาว
สารจากประธานกรรมการบริหาร
ขอมูลทั่วไป
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
จุดเดนทางการเงิน / ขอมูลทางการเงินที่สำคัญ
ธุรกิจของบริษัท
ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน / โครงสรางการลงทุน
นโยบายการจายเงินปนผล
การวิเคราะหผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน
ความรับผิดชอบตอสังคม
คณะกรรมการบริษัท
โครงสรางการจัดการ
การกำกับดูแลกิจการ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการระหวางกัน
ปจจัยความเสี่ยง
ขอพิพาททางกฎหมาย
การควบคุมภายใน
คำนิยาม

วิสัยทัศน
เปนโรงงานไฟฟาพลังงานสะอาดตนแบบของโลก
ที่มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม สังคม และผูถือหุน
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พันธกิจ
1. เปนหนึ่งในผูประกอบการโรงไฟฟาชั้นนำของโลกที่พัฒนาระบบการผลิต
ไฟฟาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ขยายกำลังการผลิตไฟฟาไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพทั้งในและตางประเทศ
3. สรางความมั่งคั่ง และมั่นคงทางธุรกิจอยางยั่งยืน ควบคูกับการมีความ
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม สังคม และผูถือหุน
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• แผนภาพแสดงกำลังการผลิตติดตั้งของกลุมบริษัทฯ ในปจจุบันและเปาหมาย ภายในป 2567
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1 กำลังการผลิตติดตั้งตามสัดสวนความเปนเจาของของบริษัทฯ (Equity MW)
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เปาหมาย
บริษัทฯ มุงที่จะขยายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังงานสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ โดยมีโรงไฟฟาชีวมวล โรงไฟฟากาซชีวภาพ โรงไฟฟาขยะชุมชน โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย โรงไฟฟา
กาซธรรมชาติ และโรงไฟฟาพลังงานลม ซึ่งบริษัทฯ มีประสบการณ ความเชี่ยวชาญ และความไดเปรียบในการแขงขัน
เปนเปาหมายสำคัญ ควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรซึ่งเปนคูคา และชุมชนที่อยูโดยรอบโรงไฟฟาของ
กลุมบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งรวม ใหมากกวา 1,000 เมกะวัตต ภายในป 2567
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทฯ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมเทากับ 212.18 เมกะวัตต และมีเปาหมายที่จะ
เพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งรวมใหมากกวา 1,000 เมกะวัตต ภายในป 2567 ซึ่งแมวาจะเปนเปาหมายที่คอนขางทาทาย
แตก็มีความเปนไปได โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะเขาลงทุนในโครงการตางๆ ทั้งโครงการภาครัฐและเอกชน โครงการใหม
และโครงการที่มีอยูแลว ทั้งในประเทศและตางประเทศ นอกจากนี้ เปาหมาย 1,000 เมกะวัตตดังกลาว ยังเปนเปาหมาย
ที่ไมไดจำกัดแตเพียงกำลังการผลิตติดตั้งของโครงการโรงไฟฟาที่ COD แลวเทานั้น แตหมายความรวมถึงกำลังการผลิต
ติดตั้งของโครงการโรงไฟฟาที่ได PPA แลวแตยังอยูระหวางการพัฒนาดวย
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สารจากประธานกรรมการบริหาร
เรียน ทานผูถือหุน
ป 2562 ที่ผานมาถือเปนปแหงความสำเร็จและความ
ภาคภูมิใจของบริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด
(มหาชน) เนื่องดวยบริษัทสามารถเสนอขายหุนสามัญ
เพิ่มทุนตอประชาชนเปนครั้งแรก (IPO) ดวยมูลคาการ
เสนอขายรวม 4,479 ลานบาท และนำหุน สามัญของบริษทั
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดเปน
ผลสำเร็ จ นอกจากนี ้ บริ ษ ั ท ยั ง มี ผ ลการดำเนิ น งานที่
เติบโตในทุกมิติโดยมีกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากปกอนหนาถึง
รอยละ 49.2
ทั ้ ง นี ้ ในป จ จุ บ ั น บริ ษ ั ท มี โ ครงการโรงไฟฟ า พลั ง งาน
สะอาด จำนวน 33 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม
421.37 เมกะวัตต แบงเปน โครงการที่เปดดำเนินการ
เชิงพาณิชยแลว 14 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม
212.18 เมกะวัตต และโครงการที่อยูระหวางการพัฒนา
19 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตัง้ รวม 209.19 เมกะวัตต
โดยบริษัทมีเปาหมายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งของ
โครงการที่เปดดำเนินการเชิงพาณิชยแลวและโครงการ
ที่อยูระหวางการพัฒนาใหมีจำนวนรวมที่มากกวา 1,000
เมกะวัตต ภายในป 2567
ดวยวิสยั ทัศนและความมุง มัน่ ทีจ่ ะเปนโรงงานไฟฟาพลังงาน
สะอาดตนแบบของโลกที่มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
สังคม ผูถ อื หุน และผูม สี ว นไดเสียทุกภาคสวน รวมถึงการ
มุงสรางผลประกอบการที่ดีและมั่นคงเพื่อการเติบโตอยาง
ยั่งยืน (Sustainability Growth) บริษัทฯ จึงไดนำแนวคิด
เรื่อง ESG (Environmental, Social, and Governance)
และ TSI (Total Societal Impact) มาใช ในทุกขัน้ ตอนของ
กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) เพือ่ ใหบริษทั
มีการดำเนินธุรกิจทีส่ รางผลกระทบเชิงบวกใหกบั สิง่ แวดลอม
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ชุมชน และสังคม มีการปฏิบัติตอคูคาและพันธมิตรทาง
ธุ ร กิ จ อย า งเป น ธรรม และมี ก ารดำเนิ น งานที ่ ย ึ ด หลั ก
ธรรมาภิบาลโปรงใส และตรวจสอบได ดังนั้นการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทจึงเปนที่ยอมรับในวงกวางวาเปนผูที่สราง
ผลกระทบเชิงบวกใหกับสิ่งแวดลอม ชุมชน และสังคม
อยางแทจริง (ESG and TSI in Process) ตัวอยางเชน
การที่โรงไฟฟาชีวมวลของบริษัทประกาศรับซื้อของเหลือ
ทางการเกษตรจากเกษตรกรแบบไมจำกัดปริมาณเพื่อนำ
มาใชเปนเชื้อเพลิง ซึ่งนอกจากจะชวยใหเกษตรกรลดการ
เผาของเหลือทางการเกษตรในที่โลงอันเปนการชวยแกไข
ปญหาเรื่องฝุน PM 2.5 แลว ยังเปนการชวยใหเกษตรกร
มีรายไดเพิ่มจากการจำหนายของเหลือทางการเกษตรให
บริษัทแทนการเผาทิ้งโดยเปลาประโยชน
ในฐานะตัวแทนของบริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้
จำกัด (มหาชน) ดิฉันใครขอขอบคุณ ผูถือหุน ลูกคา คูคา
พัน ธมิต รทางธุรกิจ เกษตรกร สถาบัน การเงิน ชุ ม ชน
หนวยงานภาครัฐและเอกชนทีเ่ กีย่ วของทุกทาน ที่ได ใหการ
สนับสนุนอยางดียง่ิ แกบริษทั มาโดยตลอด รวมถึง กรรมการ
ผูบ ริหาร และพนักงานของบริษทั ที่ไดรว มแรงรวมใจปฏิบตั ิ
หนาที่อยางเต็มความสามารถ จนทำใหบริษัทเติบโตและ
ประสบความสำเร็จดังเชนในปจจุบัน ดิฉันขอใหความ
เชื่อมั่นแกทุกทานวาบริษัทยังคงมุงมั่นทุมเทดำเนินธุรกิจ
โดยใชการวิจัยและพัฒนาเปนตัวนำเพื่อสรางการเติบโต
ทางธุรกิจและผลกระทบเชิงบวกตามแนวทาง ESG และ TSI
อยางไมหยุดยัง้ และสรางผลตอบแทนทีด่ ตี ลอดจนมูลคาเพิม่
ใหแกผูถือหุนอยางยั่งยืนตอไป

นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา
ประธานกรรมการบริหาร

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำคัญอื่น
ขอมูลทั่วไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ
ประเภทธุรกิจ
โทรสาร
เว็บไซต
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแลว

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ลงทุนในกิจการอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิต
และจำหนายกระแสไฟฟาและไอน้ำ
ไมมี
http://www.ace-energy.co.th
5,487,999,980 บาท / 10,975,999,960 หุน (มูลคาหุนละ 0.50 บาท/หุน)
5,087,999,980 บาท / 10,175,999,960 หุน (มูลคาหุนละ 0.50 บาท/หุน)

ขอมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุนทางตรงตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุน
ที่จำหนายไดแลวทั้งหมด
บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (“ASCE”)
ชื่อบริษัท
บริษัท เอเชีย อีโค เอ็นเนอรจี้ จำกัด
ชื่อเดิม
เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ลงทุนในกิจการอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิต
ประเภทธุรกิจ
และจำหนายกระแสไฟฟาและไอน้ำ
รอยละ 100
สัดสวนการถือหุนโดยบริษัทฯ
ไมมี
โทรสาร
8,840,000,000 บาท / 900,000,000 หุน (มูลคาที่ตราไว 10 บาท/หุน
ทุนชำระแลว
โดยเปนหุนที่เรียกชำระครบแลว จำนวน 650,000,000 หุน และหุนที่เรียก
ชำระแลว 9.36 บาท/หุน จำนวน 250,000,000 หุน)
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ขอมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุนทางออมผาน ASCE ตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุน
ที่จำหนายไดแลวทั้งหมด
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ
ที่ตั้งสำนักงานสาขา
ประเภทธุรกิจ
สัดสวนการถือหุนโดย ASCE
ทุนชำระแลว

ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ
ที่ตั้งสำนักงานสาขา

ประเภทธุรกิจ
สัดสวนการถือหุนโดย ASCE
ทุนชำระแลว

ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ
ที่ตั้งสำนักงานสาขา
ประเภทธุรกิจ
สัดสวนการถือหุนโดย ASCE
ทุนชำระแลว

บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด (“ACP”)
เลขที่ 665 หมูที่ 6 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 20220
(1) 38 หมูที่ 11 ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด 45110
(2) 224 หมูที่ 6 ตำบลบอพลอย อำเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
โรงไฟฟาชีวมวล
รอยละ 100
1,654,200,000 บาท / 200,000,000 หุน (มูลคาที่ตราไว 10 บาท/หุน โดย
เปนหุนที่เรียกชำระครบแลว จำนวน 105,000,000 หุน และหุนที่เรียกชำระ
แลว 6.36 บาท/หุน จำนวน 95,000,000 หุน)
บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด (“ALCP”)
เลขที่ 665 หมูที่ 6 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 20220
(1) 131 หมูที่ 1 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย
43130
(2) 190 หมูที่ 4 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
(3) 370 หมุที่ 7 ตำบลโนนทอน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
โรงไฟฟาชีวมวลและโรงไฟฟาขยะชุมชน
รอยละ 100
1,887,080,000 บาท / 197,000,000 หุน (มูลคาที่ตราไว 10 บาท/หุน
โดยเปนหุนที่เรียกชำระครบแลว จำนวน 185,000,000 หุน และหุนที่เรียก
ชำระแลว 3.09 บาท/หุน จำนวน 12,000,000 หุน)
บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร แพลนท จำกัด (“AAPP”)
เลขที่ 231 หมูที่ 1 ตำบลตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 32140
(1) 19 หมูที่ 14 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
โรงไฟฟาชีวมวล
รอยละ 100
955,045,000 บาท / 100,000,000 หุน (มูลคาที่ตราไว 10 บาท/หุน โดย
เปนหุนที่เรียกชำระครบแลว จำนวน 100,000 หุน และหุนที่เรียกชำระแลว
9.55 บาท/หุน จำนวน 99,900,000 หุน)

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 08 I

ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ
ประเภทธุรกิจ
สัดสวนการถือหุนโดย ASCE
ทุนชำระแลว

บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาเวอร แพลนท จำกัด (“AAP”)
เลขที่ 385 หมูที่ 12 ตำบลมวงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน 40310
โรงไฟฟาชีวมวล
รอยละ 100
500,000,000 บาท / 50,000,000 หุน (มูลคาที่ตราไว 10 บาท/หุน เรียก
ชำระครบแลวทั้งจำนวน)

ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ
ประเภทธุรกิจ
สัดสวนการถือหุนโดย ASCE
ทุนชำระแลว

บริษัท แอดวานซ ไบโอ เอเชีย จำกัด (“ABA”)
เลขที่ 88 หมูที่ 8 ตำบลแมถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
โรงไฟฟาชีวมวล
รอยละ 100
690,500,000 บาท / 75,000,000 หุน (มูลคาที่ตราไว 10 บาท/หุน โดย
เปนหุนที่เรียกชำระครบแลว จำนวน 50,000,000 หุน และหุนที่เรียกชำระ
แลว 7.62 บาท/หุน จำนวน 25,000,000 หุน)

ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ

บริษัท แอดวานซ ฟารม ทรี จำกัด (“AFT”)
เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โรงไฟฟาชีวมวล
รอยละ 100
5,500,000 บาท / 1,000,000 หุน (มูลคาที่ตราไว 10 บาท/หุน โดย
เปนหุนที่เรียกชำระครบแลว จำนวน 400,000 หุน และหุนที่เรียกชำระแลว
2.50 บาท/หุน จำนวน 600,000 หุน)

ประเภทธุรกิจ
สัดสวนการถือหุนโดย ASCE
ทุนชำระแลว

ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ
ประเภทธุรกิจ
สัดสวนการถือหุนโดย ASCE
ทุนชำระแลว
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บริษัท ไบโอ เพาเวอร แพลนท จำกัด (“BPP”)
เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โรงไฟฟาชีวมวล
รอยละ 100
130,779,000 บาท / 15,000,000 หุน (มูลคาที่ตราไว 10 บาท/หุน โดย
เปนหุนที่เรียกชำระครบแลว จำนวน 100,000 หุน และหุนที่เรียกชำระแลว
8.71 บาท/หุน จำนวน 14,900,000 หุน)

ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ
ประเภทธุรกิจ
สัดสวนการถือหุนโดย ASCE
ทุนชำระแลว

ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ
ประเภทธุรกิจ
สัดสวนการถือหุนโดย ASCE
ทุนชำระแลว

ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ
สำนักงานสาขา
ประเภทธุรกิจ
สัดสวนการถือหุนโดย ASCE
ทุนชำระแลว

บริษัท เอซีอี โซลาร จำกัด (“ACE SOLAR”)
(ชื่อเดิม: บริษัท ศรีเจาพระยา จำกัด (“SCP”))
เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โรงไฟฟาชีวมวลและโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
รอยละ 100
250,760,000 บาท / 32,000,000 หุน (มูลคาที่ตราไว 10 บาท/หุน โดย
เปนหุนที่เรียกชำระครบแลว จำนวน 20,000,000 หุน และหุนที่เรียกชำระ
แลว 4.23 บาท/หุน จำนวน 12,000,000 หุน)
บริษัท ปราสาทพรรุงเรือง จำกัด (“PSPR”)
เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โรงไฟฟาชีวมวล
รอยละ 100
95,923,000 บาท / 20,000,000 หุน (มูลคาที่ตราไว 10 บาท/หุน โดย
เปนหุนที่เรียกชำระครบแลว จำนวน 100,000 หุน และหุนที่เรียกชำระ
แลว 4.77 บาท/หุน จำนวน 19,900,000 หุน)
บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด (“AAA”)
เลขที่ 224 หมูที่ 7 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
24120
(1) เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โรงไฟฟากาซธรรมชาติ
รอยละ 100
1,463,500,000 บาท / 150,000,000 หุน (มูลคาที่ตราไว 10 บาท/หุน โดย
เปนหุนที่เรียกชำระครบแลว จำนวน 50,000,000 หุน และหุนที่เรียกชำระ
แลว 9.635 บาท/หุน จำนวน 100,000,000 หุน)

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 10 I

ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ
ประเภทธุรกิจ
สัดสวนการถือหุนโดย ASCE
ทุนชำระแลว

ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ
โทรศัพท
โทรสาร

ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ
โทรศัพท
โทรสาร

บริษัท เพาเวอร ซัพพลาย แอนด เมนเทแนนซ เซอรวิส จำกัด (“PSMS”)
เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ประกอบกิจการเปนที่ปรึกษา และบริหารจัดการ ติดตั้ง ดูแลรักษา ซอมแซม
จำหนายวัสดุ อุปกรณ และอะไหลที่เกี่ยวกับโรงไฟฟา ทุกชนิดทุกประเภท
รอยละ 100
22,500,000 บาท / 3,000,000 หุน (มูลคาที่ตราไว 10 บาท/หุน โดย
เปนหุนที่เรียกชำระครบแลว จำนวน 2,000,000 หุน และหุนที่เรียกชำระ
แลว 2.50 บาท/หุน จำนวน 1,000,000 หุน)

นายทะเบียนหลักทรัพย
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรพยแหงประเทศไทย ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
02-229-2800
02-359-1259

ผูสอบบัญชี
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร ชั้น 15 ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
02-344-1000
02-286-5050

ขอมูลสำคัญอื่น
- ไมมี -
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ACE”) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนใน
บริษทั อืน่ (Holding Company) ทีป่ ระกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำ และธุรกิจอืน่ ทีส่ นับสนุนหรือเกีย่ วเนือ่ ง
กับธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯ ถือหุน ในบริษทั ยอยรวม 12 บริษทั ประกอบดวย บริษทั ยอยโดยตรง 1 บริษทั และ
บริษทั ยอยโดยออม 11 บริษทั (รวมเรียกบริษทั ฯ และบริษทั ยอยทัง้ หมดวา “กลุม บริษทั ฯ”) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

บริษัทยอย
บริษัทยอยโดยตรง
1) บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด

บริษัทยอยโดยออม
1) บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด
2) บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด
3) บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร แพลนท จำกัด
4) บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาเวอร แพลนท จำกัด
5) บริษัท แอดวานซ ไบโอ เอเชีย จำกัด
6) บริษัท แอดวานซ ฟารม ทรี จำกัด
7) บริษัท ไบโอ เพาเวอร แพลนท จำกัด
8) บริษัท เอซีอี โซลาร จำกัด
9) บริษัท ปราสาทพรรุงเรือง จำกัด
10) บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด
11) บริษัท เพาเวอร ซัพพลาย แอนด
เมนเทแนนซ เซอรวิส จำกัด

ชื่อยอ

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)

ASCE

100.0

ประกอบธุ ร กิ จ โดยการถื อ หุ  น ในบริ ษ ั ท อื ่ น
(Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิต
และจำหนายไฟฟาและไอน้ำ และธุรกิจอื่นที่
สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจผลิตและ
จำหนายไฟฟาและไอน้ำ โดยมุงเนนการถือหุน
ในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศเปนหลัก

ACP
ALCP
AAPP
AAP
ABA
AFT
BPP
ACE SOLAR
PSPR
AAA
PSMS

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

ธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำ

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจดานวิศวกรรมซอมบำรุงโรงไฟฟาพลังงาน
ทดแทน ซึ่งปจจุบันใหบริการการซอมบำรุงแก
โครงการโรงไฟฟาภายในกลุม บริษทั ฯ เปนหลัก

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 12 I

1. ประวัติความเปนมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
เดิมกลุม ทรงเมตตาซึง่ เปนกลุม ผูถ อื หุน ใหญของกลุม บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจวิจยั และพัฒนาดานพันธุพ ชื พลังงาน ปลูกไม
โตเร็ว ธุรกิจผลิตภัณฑจากไมปลูก และเปนผูจ ำหนายและสงออกผลิตภัณฑจากไมปลูก เชน ไมอดั แข็งความหนาแนนสูง
(Hardboard) ไมสับ (Wood chip) เปนตน โดยเปนผูประกอบการรายใหญรายหนึ่งของโลก มีปริมาณเปลือกไม หรือ
เศษไมสับที่ไมได ใชประโยชนเปนจำนวนมากในแตละป และมีภาระและคาใชจายสูงในการที่จะกำจัดเปลือกไมที่เปนขยะ
เหลือทิ้งของโรงงานไมสับทุกโรงงาน อีกทั้งยังสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนเมื่อกองเปลือกไมเหลานั้นถูกแดด
ถูกฝนหรือกองทิ้งไวกลางแจง จึงไดเล็งเห็นถึงโอกาสในการนำเปลือกไมและของเหลือทางการเกษตรประเภทอื่นๆ
มาแปรรูปใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ กอปรกับตามที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (“สนพ.”) ไดกำหนดแผน
พัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป (พ.ศ. 2551 - 2565) เพื่อใหประเทศไทยใชพลังงานทดแทนเปนพลังงานทางเลือกของ
ประเทศและลดสัดสวนการพึ่งพิงการนำเขาน้ำมันและกาซธรรมชาติ และเพื่อสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนในประเทศ โดยในแผนพัฒนาดังกลาวไดตระหนักถึงมาตรการการสงเสริมการใชเชื้อเพลิงชีวมวล
ดวยการใหสิทธิประโยชนทางภาษี และการสนับสนุนสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder) แกผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก
(“Very Small Power Producer” หรือ “VSPP”) และผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก (“Small Power Producer” หรือ “SPP”)
ทำใหกลุมทรงเมตตาไดเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมโรงไฟฟาจากพลังงานชีวมวล จึงไดทำการจัดตั้ง
บริษทั แอดวานซ คลีน พาวเวอร จำกัด (“ACP”) ขึน้ ในป 2551 เพือ่ ยืน่ คำขอทำสัญญาขายไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมภิ าค
(“กฟภ.”) และไดรับการพิจารณาใหเขาทำสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) กับ กฟภ. ปริมาณไฟฟาเสนอขายตามสัญญา
8.0 เมกะวัตต เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552
หลังจากนัน้ เมือ่ วันที่ 5 สิงหาคม 2552 ACP จึงไดดำเนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเริม่ ตน 5.0 ลานบาท
แบงออกเปนหุนสามัญจำนวน 500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.0 บาท เปนทุนจดทะเบียน 500.0 ลานบาท
แบงออกเปนหุนสามัญจำนวน 50,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.0 บาท (โดยเปนทุนจดทะเบียนชำระแลวทั้งสิ้น
125.0 ลานบาท) เพือ่ เปนเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาชีวมวลทีต่ ำบลหนองอิรณ
ุ อำเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี
พรอมทัง้ ดำเนินการขอใบอนุญาตตางๆ ตามทีก่ ฎหมายกำหนด โดยโครงการโรงไฟฟากอสรางแลวเสร็จและเปดดำเนินการ
เชิงพาณิชย (COD) เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2555 ซึง่ นับเปนโครงการโรงไฟฟาแหงแรกภายใตการดำเนินงานของกลุม บริษทั ฯ
ชวงกลางป 2558 กลุมทรงเมตตาไดเขาซื้อหุน บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (“ASCE”) ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาโดยกลุม
ผูถือหุนอื่นเมื่อตนป 2551 และเปลี่ยนวัตถุประสงคจากเดิมเพื่อดำเนินธุรกิจบริการขนสงมาเปนเพื่อประกอบธุรกิจถือหุน
ในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำ และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยว
เนือ่ งกับธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำภายในประเทศไทย และในลำดับถัดมาได ให ASCE เขาซือ้ หุน ในบริษทั ยอย
จากกลุมทรงเมตตา ไดแก ALCP AAP ABA BPP ACE SOLAR และ AAA ซึ่งเมื่อรวมกับกิจการที่ ASCE เปนเจาของ
อยูกอนแลวไดแก AAPP ACP และ AFT ทำให ASCE เปนเจาของกิจการโรงไฟฟาของกลุมทรงเมตตา เพื่อเปนการปรับ
โครงสรางของกลุมบริษัทฯ ใหมีความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ
ในปลายป 2558 บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (“บริษัทฯ” หรือ “ACE”) ไดถูกจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำ
และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำ และเขาถือหุน ASCE ในสัดสวน
รอยละ 100 เพื่อเปนการปรับโครงสรางของกลุมบริษัทฯ
I 13 I รายงานประจำป 2562

ในป 2561 กลุม บริษทั ฯ ไดดำเนินการจัดตัง้ PSMS ขึน้ เพือ่ ประกอบธุรกิจใหบริการซอมบำรุงโรงไฟฟาภายในกลุม บริษทั ฯ
รวมทัง้ ไดมกี ารซือ้ หุน ของ PSPR เพือ่ เปนการปรับโครงสรางของกลุม บริษทั ฯ อีกครัง้ นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังไดดำเนินการ
แปรสภาพจากบริษัทจำกัดเปนบริษัทมหาชนจำกัด
ในชวงปลายป 2562 บริษัทฯ ไดดำเนินการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนเปนครั้งแรก (IPO) และ
หุนสามัญของบริษัทฯ ไดเขาจดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยครั้งแรก เมื่อวันที่
13 พฤศจิกายน 2562

สรุปความเปนมาและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทยอย
• บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ACE”)
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- 1 ธันวาคม ACE ถูกจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นโดยกลุมทรงเมตตา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจโดยการถือหุน
ในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำ และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำ
- 21 ธันวาคม ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ อื หุน ของบริษทั ฯ มีมติให ACE ลงทุนใน ASCE ซึง่ ประกอบธุรกิจถือหุน ในบริษทั
อื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำ โดยซื้อหุนสามัญของ ASCE จำนวนทั้งสิ้น 649,999,998 หุน
เพือ่ ปรับโครงสรางการถือหุน ของบริษทั ทีท่ ำธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาในกลุม ทรงเมตตา เพือ่ เตรียมความพรอม
ในการจะเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ สงผลใหบริษัทฯ ถือหุน ASCE ในสัดสวนรอยละ 100
ของทุนจดทะเบียน
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- 6 มิถุนายน ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 300,500,000 บาท เปน
4,502,499,980 บาท โดยเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ
- 30 สิงหาคม กลุมทรงเมตตาไดทำการขายหุนสามัญเดิมจำนวนทั้งสิ้น 34,500,000 หุน หรือคิดเปนสัดสวน
รอยละ 7.66 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทฯ ใหแก กลุมผูถือหุนใหม ซึ่งไมใชบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ไดแก
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) บริษัท บรุคเคอร กรุป จำกัด (มหาชน) กลุมจิราธิวัฒน และนางวัลยา
ดำเนิ น ชาญวนิ ช ย ทำให ส ั ด ส ว นการถื อ หุ  น ของกลุ  ม ทรงเมตตาภายหลั ง การขายหุ  น ดั ง กล า วลดลงเหลื อ
รอยละ 92.34 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทฯ
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- 29 มิถุนายน ACE ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 4,502,499,980 บาท เปน 4,578,999,980 บาท
โดยเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ จำนวน 7,650,000 หุน ตามมูลคาที่ตราไว
หุ  น ละ 10.00 บาท โดยสั ด ส ว นการถื อ หุ  น ของกลุ  ม ทรงเมตตาภายหลั ง การเพิ ่ ม ทุ น ดั ง กล า วเพิ ่ ม ขึ ้ น เป น
รอยละ 92.47 ของทุนจดทะเบียนชำระแลวของบริษัทฯ
- 29 มิถุนายน ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติแตงตั้งกรรมการจำนวน 3 ทาน ไดแก นางสาว
ชลธิชา จิตราอาภรณ นางพัชนี สุธีวิตานันท และนายนึกรัก ใบเงิน เขาดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทและ
กรรมการอิสระ และมอบหมายใหกรรมการทั้ง 3 ทาน เปนกรรมการตรวจสอบเพื่อเตรียมความพรอมในการ
จะเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
- ในชว งเดือ นตุลาคม - เดือ นธันวาคม กลุมทรงเมตตาไดทำการขายหุนสามัญเดิมบางสวนจำนวนทั้งสิ้น
6,719,126 หุน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.47 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทฯ ใหแก นักลงทุนรายยอย
รวมทั้ง สิ้น 19 ราย ทำใหสัด สวนการถือหุนของกลุมทรงเมตตาภายหลังการขายหุนดังกลาวลดลงเหลือ
รอยละ 91.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทฯ

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 14 I
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- ในชวงเดือนมีนาคม กลุมทรงเมตตาไดทำการขายหุนสามัญเดิมบางสวนจำนวนทั้งสิ้น 20,043,374 หุน หรือคิด
เปนสัดสวนรอยละ 4.37 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทฯ ใหแกกลุมผูถือหุนใหม และซื้อหุนสามัญคืนจาก
ผูถือหุนหนึ่งราย จำนวนทั้งสิ้น 12,500,000 หุน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 2.73 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ
บริษัทฯ ทำใหสัดสวนการถือหุนของกลุมทรงเมตตาภายหลังการซื้อ-ขายหุนดังกลาวลดลงเปน รอยละ 89.35
ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทฯ
- 3 พฤษภาคม ACE ดำเนินการจัดตัง้ PSMS โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ประกอบธุรกิจดานวิศวกรรมซอมบำรุงโรงไฟฟา
พลังงานทดแทน ดวยทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท
- 14 กรกฎาคม ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ ACE ครั้งที่ 1/2561 มีมติอนุมัติให
- ดำเนินการแปรสภาพบริษัท
- เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของ ACE เปน 0.50 บาทตอหุน
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 4,578,999,980 บาท เปน 5,487,999,980บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน
จำนวน 1,818,000,000 หุน เพื่อเสนอขายใหแกประชาชนเปนครั้งแรก
- 16 กรกฎาคม ACE ดำเนินการแปรสภาพเปน บริษัทมหาชน จำกัด แลวเสร็จ
- ในเดือน ตุลาคม กลุมทรงเมตตาไดทำการโอนหุนสามัญเดิมจำนวนทั้งสิ้น 227,222.920 หุน หรือคิดเปนสัดสวน
รอยละ 2.48 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทฯ ใหแก กลุมผูถือหุนเดิมอีกกลุมหนึ่ง ซึ่งไม ใชบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน ทำใหสัดสวนการถือหุนของกลุมทรงเมตตาภายหลังการขายหุนดังกลาวลดลงเหลือ รอยละ 86.87
ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทฯ9 พฤศจิกายน ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ ACE ครั้งที่ 2/2561 (หลังการ
แปรสภาพ) มีมติอนุมัติให ACE สามารถออกและเสนอขายหุนกู ในวงเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท
- 20 ธันวาคม ACE ออกและเสนอขายหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ มีประกัน มีผูแทนผูถือหุน และ
ผูออกหุนกูมีสิทธิไถถอนหุนกูกอนครบกำหนดไถถอน มูลคาเสนอขาย 1,500 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่
รอยละ 6.80 ตอป ครบกำหนดไถถอนวันที่ 20 มิถุนายน 2563
- 9 ตุลาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 มีมติอนุมัติ ใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน
1,018 ลานหุน ใหแกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (“Initial Public Offering” หรือ “IPO”)
- 28 ตุลาคม ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562 มติอนุมัติใหบริษัทเขาซื้อหุนของบริษัท แอดวานซ เพาเวอร
แพลนท จำกัด จากกลุมทรงเมตตาซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในวงเงิน 394 ลานบาท ถึง 472 ลานบาท โดยมี
กำหนดการชำระราคาและโอนหุนในวันเดียวกัน ภายใน 120 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายหุนของ
บริษัท แอดวานซ เพาเวอร แพลนท จำกัด ซึ่งมีกำหนดทำสัญญาซื้อขายหุนดังกลาวภายใน 6 เดือน นับจากวันที่
28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 หรือภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่สัญญาซื้อขายไฟฟาที่ไดรับคืนจาก กฟภ. แบบ FiT
ไดรับการลงนามโดย บริษัท แอดวานซ เพาเวอร แพลนท จำกัด และ กฟภ. แลวแตเหตุการณ ใดจะเกิดขึ้นหลัง
- 13 พฤศจิกายน หุนสามัญของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ครั้งแรก
- 20 ธันวาคม บริษัทฯ ไดดำเนินการไถถอนหุนกูกอนครบกำหนดทั้งจำนวน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทอยู
ระหวางการปลดหลักประกันหุนกูดังกลาว

I 15 I รายงานประจำป 2562

• บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (“ASCE”)

2551

- 7 สิงหาคม ASCE (เดิมชื่อ บริษัท เอเชีย อีโค เอ็นเนอรจี้ จำกัด) ไดถูกจัดตั้งขึ้นโดยกลุมบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของ
กับกลุมทรงเมตตา โดย ณ ขณะนั้น ASCE ไมไดมีการประกอบธุรกิจแตอยางใด

2552

- มิถุนายน ASCE เขาซื้อหุนสามัญทั้งหมดของ AAPP ACP และ AFT จากกลุมทรงเมตตา ซึ่งสงผลให ASCE
ถือหุนคิดเปนสัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระแลวของ AAPP ACP และ AFT ซึ่ง ณ ขณะนั้นทั้ง
4 บริษัท ยังไมมีการดำเนินธุรกิจใดๆ
- 24 สิงหาคม กลุมทรงเมตตาไดเขาซื้อหุน ASCE จากผูถือหุนเดิม คิดเปนสัดสวน รอยละ 50.00 ของทุน
จดทะเบียนทั้งหมด
- ASCE ไดมกี ารเพิม่ ทุนจดทะเบียน โดยเสนอขายหุน สามัญทีอ่ อกใหมใหแกผถู อื หุน ซึง่ เปนบริษทั ในกลุม ทรงเมตตา
ทำใหภายหลังการเพิ่มทุน กลุมทรงเมตตามีสัดสวนการถือหุนรอยละ 99.88 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

2553

- 23 ธันวาคม กลุมทรงเมตตาไดเขาซื้อหุนจากผูถือหุนเดิมที่ไมเกี่ยวของกันในสัดสวน รอยละ 0.12 ของทุน
จดทะเบียนทั้งหมด ทำใหภายหลังการทำรายการดังกลาวกลุมทรงเมตตามีสัดสวนการถือหุนรอยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียนชำระแลวทั้งหมด

2558

- 21 มีนาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให ASCE เขาลงทุนในบริษัทตางๆ ที่ประกอบธุรกิจผลิตและ
จำหนายไฟฟาและไอน้ำ โดยเปนการซื้อหุนเดิมจากกลุมทรงเมตตา เพื่อปรับโครงสรางการถือหุนของกลุม
ทรงเมตตา ใหธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำมารวมอยูภายใต ASCE ไดแก ALCP AAP ABA BPP ACE
SOLAR และ AAA สงผลให ASCE ถือหุนคิดเปนสัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทขางตน
- 15 พฤษภาคม ASCE เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เอเชีย อีโค เอ็นเนอรจี้ จำกัด เปน บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้
จำกัด
- 30 ธันวาคม ACE ซึง่ เปนบริษทั ทีก่ ลุม ทรงเมตตาจดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ ใหม เขาลงทุนใน ASCE สัดสวนรอยละ 100
ของทุนจดทะเบียน โดย ACE ซื้อหุน ASCE จากกลุมทรงเมตตา เพื่อเปนการจัดโครงสรางกลุมบริษัทฯ เพื่อ
เตรียมความพรอมในการจะเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ

2561

- 16 ตุลาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให ASCE เขาลงทุนใน PSPR ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อการประกอบ
ธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำ โดยเปนการซื้อหุนเดิมจากกลุมทรงเมตตา เพื่อปรับโครงสรางการถือหุน
ของกลุม ทรงเมตตา ใหธรุ กิจผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำมารวมอยูภ ายใต ASCE ในสัดสวนรอยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียนใน PSPR

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 16 I

• บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด (“ACP”)

2551

- 7 สิงหาคม กลุมทรงเมตตาจดทะเบียนจัดตั้ง ACP โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟา

2552

- ในชวงไตรมาสที่ 3 ACP ไดลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) กับ กฟภ. ทั้งสิ้น 10 สัญญา มีกำหนด SCOD
ในชวงป 2554 - ป 2556 โดยที่ กฟภ. ตกลงรับซื้อไฟฟาที่ปริมาณไฟฟาสูงสุด 8 เมกะวัตต ณ ระดับแรงดัน
22 กิโลโวลท มีระยะเวลาสัญญา 5 ป และตอเนื่องครั้งละ 5 ป โดยอัตโนมัติ

2555

- 24 เมษายน โครงการโรงไฟฟาบานบึง (ACP1) เปดดำเนินการเชิงพาณิชย (COD)

2556

- 4 มิถุนายน โครงการโรงไฟฟาโพนทอง (ACP2) เปดดำเนินการเชิงพาณิชย (COD)

2557

- 30 ธันวาคม กฟภ. แจงยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) จำนวน 6 สัญญา โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม
2557

2558

- 6 กุมภาพันธ ACP ดำเนินการยื่นอุทธรณการยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) ตอ กฟภ. ทั้งสิ้น 4 สัญญา

2559

- 25 กุมภาพันธ กฟภ. คืนสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) สำหรับโครงการโรงไฟฟาบอพลอย (ACP3) เนื่องจาก กฟภ.
พิจารณาแลวเห็นวาสาเหตุที่ ACP3 ไมสามารถจำหนายไฟฟาไดตามกำหนด SCOD เปนเหตุสุดวิสัยจริง
- 7 กรกฎาคม กฟภ. แจงผลการอุทธรณการยกเลิกสัญญาซือ้ ขายไฟฟา (PPA) สำหรับโครงการโรงไฟฟาคลองขลุง
(ACP4) วาความลาชาเกิดจากเหตุสุดวิสัยจริง หากแต กฟภ. ไมสามารถคืนสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) ไดทันที
เนื่องจากขอขัดของเกี่ยวกับระบบสายสง (Grid Capacity) ของ กฟผ. ที่ยังไมสามารถรองรับการจายไฟฟาของ
โรงไฟฟาได
- กันยายน ACP ลงนามในขอตกลงแกไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) โดยเปลี่ยนจากระบบ Adder เปน
Feed-in Tariff (“FiT”) สำหรับโครงการโรงไฟฟาบานบึง โครงการโรงไฟฟาโพนทอง และโครงการโรงไฟฟา
บอพลอย โดยมีผลยอนหลังตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม 2559

2560

- 14 มีนาคม ACP เสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการเพือ่ ขอให กฟภ. คืนสัญญาซือ้ ขายไฟฟา (PPA) จำนวนทัง้ สิน้
3 สัญญา ไดแก โครงการโรงไฟฟาสองพี่นอง โครงการโรงไฟฟาบางเลน และโครงการโรงไฟฟาขาณุวรลักษบุรี
- 1 สิงหาคม กฟภ. แจงวา กฟผ. ไดทำการสำรอง Grid Capacity ใหกับโครงการโรงไฟฟาคลองขลุง (ACP4)
แลวในป 2563
- 16 สิงหาคม โครงการโรงไฟฟาบอพลอย (ACP3) เปดดำเนินการเชิงพาณิชย (COD)

2562

- 21 มิถุนายน อนุญาโตตุลาการไดมีคำวินิจฉัยชี้ขาด ให กฟภ. คืนสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) ในรูปแบบ Feedin Tariff (“FiT”) และขยายกำหนดวัน SCOD สำหรับโครงการโรงไฟฟาสองพี่นอง และโครงการโรงไฟฟา
ขาณุวรลักษบุรี ใหกับ ACP ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการประชุมรวมกับ กฟภ. เกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบัติ
ตามคำชี้ขาด
- 19 กรกฎาคม อนุญาโตตุลาการไดมีคำวินิจฉัยชี้ขาดให กฟภ. คืนสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) ในรูปแบบ Feedin Tariff (“FiT”) และขยายกำหนดวัน SCOD สำหรับโครงการโรงไฟฟาบางเลน ใหกบั ACP ซึง่ ปจจุบนั อยูร ะหวาง
การประชุมรวมกับ กฟภ. เกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบัติตามคำชี้ขาด
- 7 สิงหาคม กฟภ. สงหนังสือแจง ACP ยืนยันรางสัญญาซื้อขายไฟฟาโครงการโรงไฟฟาคลองขลุง (ACP4) ที่จะ
คืนใหแก ACP วาเปนสัญญาซื้อขายไฟฟาในรูปแบบ Feed-in Tariff (“FiT”) ป 2558 มีรายละเอียดตามราง
สัญญาที่ กฟภ. และ ACP เห็นชอบรวมกัน

I 17 I รายงานประจำป 2562

• บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด (“ALCP”)

2551

- 8 สิงหาคม กลุมทรงเมตตาจดทะเบียนจัดตั้ง ALCP โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟา
และไอน้ำ

2552

- ในเดือนกรกฏาคม ALCP ไดลงนามในสัญญาซือ้ ขายไฟฟา (PPA) กับ กฟภ. ทัง้ สิน้ 10 สัญญา มีกำหนด SCOD
ในชวงป 2554 - ป 2558 โดยที่ กฟภ. ตกลงรับซื้อไฟฟาที่ปริมาณไฟฟาสูงสุด 8 เมกะวัตต ณ ระดับแรงดัน
22 กิโลโวลท มีระยะเวลาสัญญา 5 ป และตอเนื่องครั้งละ 5 ป โดยอัตโนมัติ

2556

- 24 ตุลาคม ALCP ไดลงนามในสัญญาซือ้ ขายไฟฟา (PPA) กับ กฟภ. สำหรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
โดยที่ กฟภ. ตกลงรับซื้อไฟฟาที่ปริมาณไฟฟาสูงสุด 4.5 เมกะวัตต ณ ระดับแรงดัน 22 กิโลโวลท มีระยะเวลา
สัญญา 5 ป และตอเนื่องครั้งละ 5 ป โดยอัตโนมัติ โดยมีจุดรับซื้อไฟฟาที่ตำบลโนนทอน จังหวัดขอนแกน
- 26 ธันวาคม โครงการโรงไฟฟาศรีเชียงใหม (ALCP1) เปดดำเนินการเชิงพาณิชย (COD)

2557

- 30 ธันวาคม กฟภ. แจงยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟาจำนวน 7 สัญญา โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2557

2558

- 6 กุมภาพันธ ALCP ดำเนินการยื่นอุทธรณการยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) ตอ กฟภ. ทั้งสิ้น 1 สัญญา
- 14 กรกฎาคม ALCP ลงนามในขอตกลงแกไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) โดยเปลี่ยนจากระบบ Adder
เปน Feed-in Tariff (“FiT”) สำหรับโครงการโรงไฟฟาศรีสะเกษ
- 14 สิงหาคม โครงการโรงไฟฟาสิรินธร (ALCP) เปดดำเนินการเชิงพาณิชย (COD)

2559

- 6 กันยายน ALCP ลงนามในขอตกลงแกไขเพิม่ เติมสัญญาซือ้ ขายไฟฟา (PPA) โดยเปลีย่ นจากระบบ Adder เปน
Feed-in Tariff (“FiT”) สำหรับโครงการโรงไฟฟาศรีเชียงใหม และโครงการโรงไฟฟาสิรินธร โดยมีผลตั้งแตวันที่
11 มีนาคม 2559
- 29 พฤศจิกายน โครงการโรงไฟฟาขยะชุมชน (ALCP3) เปดดำเนินการเชิงพาณิชย (COD)

2560

- 27 มีนาคม กฟภ. แจงการยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) ของโครงการโรงไฟฟาศรีสะเกษ มีผลตั้งแตวันที่
1 มกราคม 2560
- 14 มีนาคม ALCP เสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการเพื่อขอให กฟภ. คืนสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) สำหรับ
โครงการโรงไฟฟาบานบึง 2
- 5 พฤษภาคม ALCP ดำเนินการยื่นโตแยงการยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) สำหรับโครงการโรงไฟฟา
ศรีสะเกษโดย กฟภ. ตอ กกพ.

2561

- 22 มีนาคม ALCP ยื่นฟอง กกพ. และ กฟภ. ตอศาลปกครองกลาง เพื่อขอใหมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให กฟภ.
ยกเลิกการบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) สำหรับโครงการศรีสะเกษ และให กฟภ. คืนสัญญาซื้อขายไฟฟา
ฉบับดังกลาว พรอมขยายกำหนดวัน SCOD ใหแก ALCP

2562

- 17 พฤษภาคม ALCP ไดลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) กับ กฟภ. สำหรับโครงการโรงไฟฟาขยะ MSW
กระบี่ ปริมาณรับซื้อไฟฟาสูงสุด 4.4 เมกะวัตต มีระยะเวลาของสัญญา 20 ป แตไมเกินวันที่ 31 ธันวาคม 2582
- 3 เมษายน ALCP สงหนังสือถึง กฟภ. เพื่อขอเจรจาเกี่ยวกับขอพิพาทในคดีที่ ALCP ยื่นฟอง กกพ. และ กฟภ.
ตอศาลปกครองกลาง เพื่อขอใหมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให กฟภ. ยกเลิกการบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA)
สำหรับโครงการศรีสะเกษ และให กฟภ. คืนสัญญาซื้อขายไฟฟาฉบับดังกลาว พรอมขยายกำหนดวัน SCOD
ใหแก ALCP ซึ่ง กฟภ. ก็ไดมีหนังสือตอบกลับแจงเงื่อนไขและหลักเกณฑการเจรจา ปจจุบัน อยูในขั้นตอน
กระบวนการเจรจาระหวาง ALCP กับ กฟภ.
- 19 กรกฎาคม อนุญาโตตุลาการไดมีคำวินิจฉัยชี้ขาดให กฟภ. คืนสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) ในรูปแบบ Feedin Tariff (“FiT”) และขยายกำหนดวัน SCOD สำหรับโครงการโรงไฟฟาบานบึง 2 ใหกับ ALCP ซึ่งปจจุบันอยู
ระหวางการประชุมรวมกับ กฟภ. เกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบัติตามคำชี้ขาด
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 18 I

• บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร แพลนท จำกัด (“AAPP”)

2549

- 1 กรกฎาคม กลุมทรงเมตตาจดทะเบียนจัดตั้ง AAPP (เดิมชื่อ บริษัท ศรีตะวันบูรพา จำกัด)

2551

- 26 มิถุนายน AAPP เปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ บริษัท ศรีตะวันบูรพา จำกัด เปนบริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร
แพลนท จำกัด

2552

- ในเดือนกรกฏาคม AAPP ไดลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) กับ กฟภ. ทั้งสิ้น 7 สัญญา มีกำหนด SCOD
ในชวงป 2555 - ป 2556 โดยที่ กฟภ. ตกลงรับซื้อไฟฟาที่ปริมาณไฟฟาสูงสุด 8 เมกะวัตต ณ ระดับแรงดัน
22 กิโลโวลท มีระยะเวลาสัญญา 5 ป และตอเนื่องครั้งละ 5 ป โดยอัตโนมัติ

2555

- 30 ตุลาคม โครงการโรงไฟฟาตานี (AAPP1) เปดดำเนินการเชิงพาณิชย (COD)

2556

- 16 มกราคม โครงการโรงไฟฟาโชคชัย (AAPP2) เปดดำเนินการเชิงพาณิชย (COD)

2557

- 30 ธันวาคม กฟภ. แจงยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟาจำนวน 5 สัญญา โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2557

2558

- 6 กุมภาพันธ AAPP ดำเนินการยื่นอุทธรณการยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) ตอ กฟภ. ทั้งสิ้น 1 สัญญา

2559

- 6 กันยายน AAPP ลงนามในขอตกลงแกไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) โดยเปลี่ยนจากระบบ Adder
เปน Feed-in Tariff (“FiT”) สำหรับโครงการโรงไฟฟาตานี และโครงการโรงไฟฟาโชคชัย โดยมีผลตั้งแตวันที่
11 มีนาคม 2559

2560

- 14 มีนาคม AAPP เสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการเพื่อขอให กฟภ. คืนสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) สำหรับ
โครงการโรงไฟฟาโชคชัย 2

2562

- 21 มิถุนายน อนุญาโตตุลาการไดมีคำวินิจฉัยชี้ขาด ให กฟภ. คืนสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) ในรูปแบบ Feedin Tariff (“FiT”) และขยายกำหนดวัน SCOD สำหรับโครงการโรงไฟฟาโชคชัย 2 ใหกับ AAPP ซึ่งปจจุบันอยู
ระหวางการประชุมรวมกับ กฟภ. เกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบัติตามคำชี้ขาด

• บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาเวอร แพลนท จำกัด (“AAP”)

2549

- 27 มิถุนายน กลุมทรงเมตตาจดทะเบียนจัดตั้ง AAP (เดิมชื่อ บริษัท ศรีฟาประทาน จำกัด)

2551

- 26 มิถุนายน AAP เปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ บริษัท ศรีฟาประทาน จำกัด เปนบริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาเวอร
แพลนท จำกัด

2552

- 28 กรกฏาคม AAP ไดลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) กับ กฟภ. ทั้งสิ้น 8 สัญญา มีกำหนด SCOD ใน
ชวงป 2555 - ป 2556 โดยที่ กฟภ. ตกลงรับซื้อไฟฟาที่ปริมาณไฟฟาสูงสุด 8 เมกะวัตต ณ ระดับแรงดัน
22 กิโลโวลท มีระยะเวลาสัญญา 5 ป และตอเนื่องครั้งละ 5 ป โดยอัตโนมัติ

2555

- 2 พฤษภาคม โครงการโรงไฟฟาน้ำพอง (AAP1) เปดดำเนินการเชิงพาณิชย (COD)

2559

- 6 กันยายน AAP ลงนามในขอตกลงแกไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) โดยเปลี่ยนจากระบบ Adder เปน
Feed-in Tariff (“FiT”) สำหรับโครงการโรงไฟฟาน้ำพอง โดยมีผลตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม 2559

I 19 I รายงานประจำป 2562

• บริษัท แอดวานซ ไบโอ เอเชีย จำกัด (“ABA”)

2549

- 27 มิถุนายน กลุมทรงเมตตาจดทะเบียนจัดตั้ง ABA (เดิมชื่อ บริษัท ศรีอุดรรุงเรือง จำกัด)

2551
2552

- 30 มิถนุ ายน ABA เปลีย่ นชือ่ จากเดิม คือ บริษทั ศรีอดุ รรุง เรือง จำกัด เปนบริษทั แอดวานซ ไบโอ เอเชีย จำกัด
- 16 กรกฏาคม ABA ไดลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) กับ กฟภ. ทั้งสิ้น 7 สัญญา มีกำหนด SCOD ใน
ป 2556 โดยที่ กฟภ. ตกลงรับซื้อไฟฟาที่ปริมาณไฟฟาสูงสุด 8 เมกะวัตต ณ ระดับแรงดัน 22 กิโลโวลท มีระยะ
เวลาสัญญา 5 ป และตอเนื่องครั้งละ 5 ป โดยอัตโนมัติ

2556

- 23 ธันวาคม กลุมบุคคลในเขตจังหวัดลำปาง (“ผูฟองคดี”) ยื่นฟอง ABA ตอศาลปกครองเชียงใหม ขอใหศาล
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟา (ร.ง.4) ของโครงการ ABA1 โดยระบุวาขั้นตอนการอนุมัติ
ใบอนุญาตดังกลาวของโครงการ ABA1 ไมชอบดวยกฎหมาย

2557

- 9 กรกฎาคม โครงการโรงไฟฟาเถิน (ABA1) เปดดำเนินการเชิงพาณิชย (COD)

2559

- 30 มีนาคม ศาลปกครองเชียงใหมมีคำพิพากษาความสรุปวา การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิต
ไฟฟา (ร.ง.4) ใหแก ABA ชอบดวยกฎหมายแลว จึงพิพากษายกฟอง
- 29 เมษายน กลุมบุคคลในเขตจังหวัดลำปาง (“ผูฟองคดี”) ไดยื่นอุทธรณคัดคานคำพิพากษาของศาลปกครอง
เชียงใหมตอศาลปกครองสูงสุด ซึ่ง ABA ยื่นคำแกอุทธรณของผูฟองคดีเรียบรอยแลว
- 6 กันยายน ABA ลงนามในขอตกลงแกไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) โดยเปลี่ยนจากระบบ Adder เปน
Feed-in Tariff (“FiT”) สำหรับโครงการโรงไฟฟาเถิน โดยมีผลตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม 2559

• บริษัท แอดวานซ ฟารม ทรี จำกัด (“AFT”)

2549

- 30 มิถุนายน กลุมทรงเมตตาจดทะเบียนจัดตั้ง AFT (เดิมชื่อ บริษัท ศรีดอกคูน จำกัด)

2551

- 30 มิถุนายน AFT เปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ บริษัท ศรีดอกคูน จำกัด เปนบริษัท แอดวานซ ฟารม ทรี จำกัด

2552

- 12 มิถนุ ายน AFT ไดลงนามในสัญญาซือ้ ขายไฟฟา (PPA) กับ กฟภ. ทัง้ สิน้ 10 สัญญา มีกำหนด SCOD ทัง้ หมด
ในป 2556 โดยที่ กฟภ. ตกลงรับซือ้ ไฟฟาทีป่ ริมาณไฟฟาสูงสุด 8 เมกะวัตต ณ ระดับแรงดัน 22 กิโลโวลท มีระยะ
เวลาสัญญา 5 ป และตอเนื่องครั้งละ 5 ป โดยอัตโนมัติ

2557

- 30 ธันวาคม กฟภ. แจงยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟาจำนวน 10 สัญญา โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2557

2558

- 6 กุมภาพันธ AFT ดำเนินการยื่นอุทธรณการยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) ตอ กฟภ. ทั้งสิ้น 1 สัญญา

2560

- 14 มีนาคม AFT เสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการเพื่อขอให กฟภ. คืนสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) สำหรับ
โครงการโรงไฟฟาเสนางคนิคม

2562

- 21 มิถุนายน อนุญาโตตุลาการไดมีคำวินิจฉัยชี้ขาด ให กฟภ. คืนสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) ในรูปแบบ Feedin Tariff (“FiT”) และขยายกำหนดวัน SCOD สำหรับโครงการโรงไฟฟาเสนางนิคม ใหกับ AFT ซึ่งปจจุบันอยู
ระหวางการประชุมรวมกับ กฟภ. เกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบัติตามคำชี้ขาด

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 20 I

• บริษัท ไบโอ เพาเวอร แพลนท จำกัด (“BPP”)

2549

- 1 กรกฎาคม กลุมทรงเมตตาจดทะเบียนจัดตั้ง BPP (เดิมชื่อ บริษัท ศรีสองแคว จำกัด)

2552

- 16 กรกฏาคม BPP ไดลงนามในสัญญาซือ้ ขายไฟฟา (PPA) กับ กฟภ. ทัง้ สิน้ 8 สัญญา มีกำหนด SCOD ทัง้ หมด
ในป 2556 โดยที่ กฟภ. ตกลงรับซือ้ ไฟฟาทีป่ ริมาณไฟฟาสูงสุด 8 เมกะวัตต ณ ระดับแรงดัน 22 กิโลโวลท มีระยะ
เวลาสัญญา 5 ป และตอเนื่องครั้งละ 5 ป โดยอัตโนมัติ
- 14 ตุลาคม BPP เปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ บริษัท ศรีสองแคว จำกัด เปนบริษัท ไบโอ เพาเวอร แพลนท จำกัด

2557

- 30 ธันวาคม กฟภ. แจงยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟาจำนวน 8 สัญญา โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2557

2558

- 6 กุมภาพันธ BPP ดำเนินการยื่นอุทธรณการยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) ตอ กฟภ. ทั้งสิ้น 1 สัญญา

2560

- 14 มีนาคม BPP เสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการเพื่อขอให กฟภ. คืนสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) สำหรับ
โครงการโรงไฟฟาโคกกระเทียม
- 14 ธันวาคม กกพ. ประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือกโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid
Firm โดย BPP ไดรับคัดเลือก 2 โครงการ (โครงการนาบอน 2 และโครงการคลองขลุง) ปริมาณไฟฟาเสนอขาย
รวม 34.81 เมกะวัตต และ BPP จะตองลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) ของทั้ง 2 โครงการ กับ การไฟฟา
ฝายผลิต (“กฟผ.”) ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562

2562

- 19 กรกฎาคม อนุญาโตตุลาการไดมีคำวินิจฉัยชี้ขาด ให กฟภ. คืนสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) ในรูปแบบ Feedin Tariff (“FiT”) และขยายกำหนดวัน SCOD สำหรับโครงการโรงไฟฟาโคกกระเทียม ใหกับ BPP ซึ่งปจจุบันอยู
ระหวางการประชุมรวมกับ กฟภ. เกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบัติตามคำชี้ขาด
- 25 กันยายน BPP ยืน่ เรือ่ งตอคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (“กกพ.”) เพือ่ ขอขยายกำหนดวันลงนามสัญญา
และขอขยายกำหนดวัน SCOD ของสัญญาซื้อขายไฟฟาโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP
Hybrid Firm โครงการนาบอน 2 และโครงการคลองขลุง
- 20 พฤศจิกายน BPP ยื่นเรื่องตอคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (“กกพ.”) และการไฟฟาฝายผลิต (“กฟผ.”)
เพื่อขอขยายกำหนดวันลงนามสัญญาและขอขยายกำหนดวัน SCOD ของสัญญาซื้อขายไฟฟาโครงการผลิตไฟฟา
จากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm โครงการนาบอน 2 และโครงการคลองขลุง ปจจุบันอยูระหวาง
การพิจารณาของ กกพ.

• บริษัท เอซีอี โซลาร จำกัด (“ACE SOLAR”)

2549

- 1 กรกฎาคม กลุมทรงเมตตาจดทะเบียนจัดตั้ง ACE SOLAR

2552

- 30 กรกฎาคม ACE SOLAR ไดลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) กับ กฟภ. ทั้งสิ้น 10 สัญญา มีกำหนด
SCOD ในป 2556 โดยที่ กฟภ. ตกลงรับซือ้ ไฟฟาทีป่ ริมาณไฟฟาสูงสุด 8 เมกะวัตต ณ ระดับแรงดัน 22 กิโลโวลท
มีระยะเวลาสัญญา 5 ป และตอเนื่องครั้งละ 5 ป โดยอัตโนมัติ

2557

- 30 ธันวาคม กฟภ. แจงยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟาทุกสัญญา โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2557

2560

- 14 ธันวาคม กกพ. ประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือกโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid
Firm โดย ACE SOLAR ไดรับคัดเลือก 2 โครงการ (โครงการนาบอน 1 และโครงการระนอง) ปริมาณไฟฟาเสนอ
ขายรวม 41.5 เมกะวัตต และ ACE SOLAR จะตองลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) กับ กฟผ. ภายในวันที่
13 ธันวาคม 2562

I 21 I รายงานประจำป 2562

2561

- 6 พฤศจิกายน ACE SOLAR ดำเนินการเปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ บริษัท ศรีเจาพระยา จำกัด เปน บริษัท เอซีอี
โซลาร จำกัด
- 20 พฤศจิกายน โครงการ Solar Rooftop 1 (“ACE SOLAR 3”) เปดดำเนินการเชิงพาณิชย (COD)

2562

- 22 กุมภาพันธ โครงการ Solar Rooftop 2 (“ACE SOLAR 4”) เปดดำเนินการเชิงพาณิชย (COD)
- 28 กันยายน โครงการ Solar Rooftop 1 (“ACE SOLAR 3”) สวนตอขยาย เปดดำเนินการเชิงพาณิชย (COD)
- 22 สิงหาคม - 25 กันยายน ACE SOLAR ยื่นเรื่องตอคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (“กกพ.”) เพื่อขอขยาย
กำหนดวันลงนามสัญญาและขอขยายกำหนดวัน SCOD ของสัญญาซื้อขายไฟฟาโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm โครงการระนอง และโครงการนาบอน 1 ตามลำดับ
- 20 พฤศจิกายน ACE SOLAR ยื่นเรื่องตอคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (“กกพ.”) และการไฟฟาฝายผลิต
(“กฟผ.”) เพื่อขอขยายกำหนดวันลงนามสัญญาและขอขยายกำหนดวัน SCOD ของสัญญาซื้อขายไฟฟาโครงการ
ผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm โครงการนาบอน 1 และโครงการระนอง ปจจุบัน
อยูระหวางการพิจารณาของ กกพ.

• บริษัท ปราสาทพรรุงเรือง จำกัด (“PSPR”)

2549

- 3 กรกฎาคม กลุมทรงเมตตาจดทะเบียนจัดตั้ง PSPR

2552

- เดือน กรกฎาคม PSPR ไดลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) กับ กฟภ. ทั้งสิ้น 6 สัญญา มีกำหนด SCOD
ในชวงป 2555 – ป 2556 โดยที่ กฟภ. ตกลงรับซื้อไฟฟาที่ปริมาณไฟฟาสูงสุด 8 เมกะวัตต ณ ระดับแรงดัน
22 กิโลโวลท มีระยะเวลาสัญญา 5 ป และตอเนื่องครั้งละ 5 ป โดยอัตโนมัติ

2557

- 30 ธันวาคม กฟภ. แจงยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟาจำนวน 6 สัญญา โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2557

2558

- 6 กุมภาพันธ PSPR ดำเนินการยื่นอุทธรณการยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) ตอ กฟภ. ทั้งสิ้น 1 สัญญา

2560

- 14 มีนาคม PSPR เสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการเพื่อขอให กฟภ. คืนสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) เลขที่
VSPP-PEA-169/2552 สำหรับโครงการโรงไฟฟานาดี

2562

- 19 กรกฎาคม อนุญาโตตุลาการไดมีคำวินิจฉัยชี้ขาด ให กฟภ. คืนสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) ในรูปแบบ Feedin Tariff (“FiT”) และขยายกำหนดวัน SCOD สำหรับโครงการโรงไฟฟานาดี ใหกับ PSPR ซึ่งปจจุบันอยูระหวาง
การประชุมรวมกับ กฟภ. เกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบัติตามคำชี้ขาด

• บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด (“AAA”)

2552

- 12 ธันวาคม กลุมทรงเมตตาจดทะเบียนจัดตั้ง AAA

2557

- 4 กรกฏาคม AAA ไดลงนามในสัญญาซือ้ ขายไฟฟา (PPA) กับ กฟผ. โดยที่ กฟผ. ตกลงรับซือ้ ไฟฟาจากโรงไฟฟา
กาซธรรมชาติที่ปริมาณไฟฟาสูงสุด 90.0 เมกะวัตต ณ ระดับแรงดัน 115.0 กิโลโวลท มีระยะเวลาสัญญา 25 ป
นับตั้งแตวันเปดดำเนินการเชิงพาณิชย (COD)

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 22 I

2558

- 14 ธันวาคม กลุม บุคคลในตำบลเกาะขนุน (“ผูฟ อ งคดี”) ยืน่ ฟอง AAA ตอศาลปกครองระยอง ขอใหศาลเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟา (ร.ง.4) และขอใหเพิกถอนใบรับแจงกอสรางอาคาร (39 ทวิ) ของ
โครงการ AAA1 โดยระบุวาขั้นตอนการอนุมัติใบอนุญาตดังกลาวของโครงการ AAA1 ไมชอบดวยกฎหมาย อีกทั้ง
ผูฟองคดี ยังไดยื่นขอใหศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟา (ร.ง.4) และ
ใบรับแจงกอสรางอาคาร (39 ทวิ) รวมทั้งระงับการกอสรางและการดำเนินการใดๆ ตามใบอนุญาตดังกลาวของ
AAA1 (“คำขอทุเลาฯ”)

2559

- 31 มีนาคม ศาลปกครองระยองไตสวนแลวเห็นวากรณียังไมปรากฏในชั้นนี้วาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานผลิตไฟฟา (ร.ง.4) และใบรับแจงกอสรางอาคาร (39 ทวิ) ไมชอบดวยกฎหมาย จึงมีคำสั่งยกคำขอทุเลาฯ

2560

- 10 กุมภาพันธ โครงการโรงไฟฟา SPP เกาะขนุน (AAA1) เปดดำเนินการเชิงพาณิชย (COD)

2562

- 6 ธันวาคม ศาลปกครองระยองแจงคำสั่งวากำหนดใหวันที่ 2 มกราคม 2563 เปนวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง
ปจจุบันคดีนี้อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองระยอง

• บริษัท เพาเวอรซัพพลาย แอนด เมนเทแนนซ เซอรวิส จำกัด (“PSMS”)

2561

- 3 พฤษภาคม ACE ดำเนินการให ASCE จดทะเบียนจัดตั้ง PSMS โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจดาน
วิศวกรรมซอมบำรุงโรงไฟฟาพลังงานทดแทน

โครงสรางกลุมบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ACE
100%

ASCE
100%

100%

100%

100%

100%

ACP

ALCP

AAPP

AAP

ABA

100%

AFT

100%

100%

100%

100%

100%

BPP

ACE
Solar

PSPR

AAA

PSMS

บริษทั ฯ ถือหุน ใน ASCE ซึง่ เปนบริษทั ยอยโดยตรงทีป่ ระกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน ในบริษทั อืน่ (Holding Company)
ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำ และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟา
และไอน้ำภายในประเทศไทย ในสัดสวนรอยละ 100 ทำใหบริษทั ฯ มีสดั สวนการลงทุนในสัดสวนรอยละ 100 ในบริษทั ยอย
โดยออมทั้ง 11 บริษัท ตามรายละเอียดดังนี้
I 23 I รายงานประจำป 2562

ภาพรวมลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยจำนวนทั้งสิ้น 12 บริษัท ดังนี้
1. บริษัทยอยโดยตรงที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) จำนวน 1 บริษัท
ชื่อบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ASCE

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิต
และจำหนายไฟฟาและไอน้ำ และธุรกิจอืน่ ทีส่ นับสนุนหรือเกีย่ วเนือ่ งภายในประเทศไทย

ทุนจดทะเบียนชำระแลว
(ลานบาท)
8,840.0

2. บริษัทยอยโดยออมที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำ จำนวน 11 บริษัท
ชื่อบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ACP
ALCP
AAPP
AAP

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำจากพลังงานชีวมวล
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำจากพลังงานชีวมวล และขยะชุมชน
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำจากพลังงานชีวมวล
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำจากพลังงานชีวมวล จำนวน 1 โครงการ
ซึ่งเปดดำเนินการเชิงพาณิชย (COD) แลว ไดแก โครงการ AAP1 รวมกำลังการผลิต
ติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำจากพลังงานชีวมวล
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำจากพลังงานชีวมวล
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำจากพลังงานชีวมวล
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำจากพลังงานชีวมวล และพลังงาน
แสงอาทิตย
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำจากพลังงานชีวมวล
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำจากพลังงานกาซธรรมชาติ

ABA
AFT
BPP
ACE SOLAR
PSPR
AAA

ทุนจดทะเบียนชำระแลว
(ลานบาท)
1,654.2
1,887.1
955.0
500.0

690.5
5.5
130.8
250.8
95.9
1,463.5

3. บริษัทยอยโดยออมที่ประกอบธุรกิจดานวิศวกรรมซอมบำรุงโรงไฟฟา จำนวน 1 บริษัท
ชื่อบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

PSMS

ประกอบธุรกิจดานวิศวกรรมซอมบำรุงโรงไฟฟาพลังงานทดแทน ซึ่ง PSMS จะให
บริการการซอมบำรุงแกโครงการโรงไฟฟาภายในกลุมบริษัทฯ เปนหลัก

ทุนจดทะเบียนชำระแลว
(ลานบาท)
22.5

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 24 I

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนาย
ไฟฟาและไอน้ำ และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำ บริษัทฯ จึงตองมี
คุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่
ออกใหม (ทจ. 39/2559) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการพิจารณา
ขนาดของบริษัทในสวนที่เกี่ยวกับการอนุญาตใหบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company)
เสนอขายหุนที่ออกใหม (สจ. 50/2561) โดยเมื่อพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ จะพบวา บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวน
ตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของทุกประการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
เกณฑการเปรียบเทียบขนาดของบริษัทฯ
ขนาดบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลักเปรียบเทียบกับขนาดบริษัทฯ
วิธีการคำนวณ: (สินทรัพยรวมของบริษัทฯ - เงินลงทุนในบริษัทรวม
และบริษัทอื่น) / สินทรัพยรวมของบริษัทฯ
ขนาดบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักเปรียบเทียบกับขนาดบริษัทฯ
วิธกี ารคำนวณ: (สินทรัพยรวมของบริษทั ฯ - เงินลงทุนในบริษทั อืน่ ) /
สินทรัพยรวมของบริษัทฯ
ขนาดบริษัทอื่นเปรียบเทียบกับขนาดบริษัทฯ
วิธีการคำนวณ: เงินลงทุนในบริษัทอื่น / สินทรัพยรวมของบริษัทฯ
1 คำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ

ชื่อบริษัท

ทุนจดทะเบียนชำระแลว
(ลานบาท)

รอยละ 25.0

รอยละ 100.0

รอยละ 75.0

รอยละ 100.0

รอยละ 25.0

รอยละ 0.0

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

2. ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ
กลุม ทรงเมตตาซึง่ เปนผูถ อื หุน ใหญของบริษทั มีสดั สวนการถือหุน ในบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมรอยละ 78.52
ของทุนจดทะเบียน และเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจอื่น เชน ธุรกิจปลูกไมโตเร็ว ธุรกิจ
ผลิตภัณฑจากไมปลูก รวมถึงการเปนผูจำหนายและสงออกไมสับ (“Woodchip”) รายใหญรายหนึ่งของโลกนอกจากนี้
ยังมีการประกอบกิจการอื่นๆ นอกเหนือจากธุรกิจการเกษตร เชน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย และธุรกิจกอสราง เปนตน
สงผลใหการทำธุรกิจอื่นของกลุมทรงเมตตา มีความสัมพันธซึ่งชวยสงเสริมการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทฯ เชน
การเสริมสรางความมั่นคงดานเชื้อเพลิงจากแหลงวัตถุดิบชีวมวลจำนวนมากที่เหลือใชจากกระบวนการผลิต เปนตน
อยางไรก็ตาม กลุม ทรงเมตตาอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกบั ธุรกิจของกลุม บริษทั ฯ โดยสามารถแบงตามประเภท
ธุรกิจ ไดดังนี้
2.1 กลุมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดหาเชื้อเพลิง
กลุมทรงเมตตา มีอำนาจควบคุมในบริษัทอื่นๆ ภายนอกกลุมบริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการจัดหาเชื้อเพลิง
ดังนี้
ชื่อบริษัท
บริษัท โกลบัล วูดชิพ จำกัด (“GWC”)
บริษัท ชัยโย ซัพพลาย เชน จำกัด (“SSC”)
บริษัท ศรีบานไผ จำกัด (“SBP”)
บริษัท โกลบัล วูดชิพ เทรดดิ้ง จำกัด (“GWT”)
บริษัท สยาม อะโกร อินดัสตรี้ โปรดักส เทรดดิ้ง จำกัด (“SAIPT”)
บริษัท แอดวานซอาเชี่ยน จำกัด (“AAS”)
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ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจผลิตและจำหนาย ชิ้นไมสับ ไมทอน และเปลือกไม
ธุรกิจผลิตและจำหนาย ชิ้นไมสับ ไมทอน และเปลือกไม
ธุรกิจผลิตและจำหนาย ชิ้นไมสับ ไมทอน และเปลือกไม
ธุรกิจผลิตและจำหนาย ชิ้นไมสับ ไมทอน และเปลือกไม
ธุรกิจซื้อมา/ขายไป ชิ้นไมสับ ไมทอน และเปลือกไม
ธุรกิจวิจัยและผลิตกลาไมและตนกลาทางการเกษตร

กลุม บริษทั ฯ ไดจดั ทำสัญญาซือ้ ขายเชือ้ เพลิง โดยทีร่ ะบุวธิ กี ารคำนวณราคาซือ้ ขายทีม่ หี ลักการชัดเจน สามารถเทียบเคียง
ราคาตลาดได และมีเงือ่ นไขของสัญญาตามหลักการคาทัว่ ไป ทัง้ นี้ เพือ่ เปนการรักษาผลประโยชนสงู สุดของผูถ อื หุน และ
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบปฎิบัติของการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
2.2 กลุมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการกอสรางโรงไฟฟา
กลุมทรงเมตตา มีอำนาจควบคุมในบริษัทอื่นๆ ภายนอกกลุมบริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาและ
กอสรางโรงไฟฟา ดังนี้
ชื่อบริษัท
บริษัท แอดวานซ เอ็นเนอรยี ดีเวลลอปเมนท จำกัด (“AED”)
บริษัท กูดวิลล อินโนเวชั่น แอนด เอ็นจิเนียรริ่ง จำกัด (“GIE”)
บริษัท เออีดี แฟบริเคชั่น จำกัด (“AEDF”)
Ascender Limited (“ASD”)

ประเภทธุรกิจ
ประกอบธุรกิจใหบริการดานวิศวกรรม บริการปรับปรุง ซอมแซม
และบำรุงรักษา อาคารโรงงานและเครื่องจักร
ประกอบธุรกิจรับเหมากอสราง
ประกอบธุรกิจผลิตโครงสรางโลหะ สำหรับงานกอสรางหรืองาน
อุตสาหกรรม ผลิตเครื่องจักร อุปกรณและชิ้นสวน
ประกอบธุรกิจซื้อมา/ขายไป เครื่องจักรและอุปกรณ

โดยบริษัทขางตนมีความรูความสามารถในการพัฒนาและกอสรางโรงไฟฟา รวมทั้งจัดหาและซอมบำรุงเครื่องจักร
ซึ่งที่ผานมา กลุมบริษัทฯ ไดทำการวางจางกลุมบริษัทขางตน ในการพัฒนาและกอสรางโครงการโรงไฟฟาชีวมวล และ
โครงการโรงไฟฟา MSW ของบริษัททุกโครงการ ทั้งนี้ กลุมบริษัทฯ ไดตระหนักถึงปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน
ที่อาจเกิดขึ้น จึงไดมีการกำหนดนโยบายและมาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อปองกันปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน
2.3 กลุมธุรกิจที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟา
กลุมทรงเมตตา มีอำนาจควบคุมในบริษัทอื่นๆ ภายนอกกลุมบริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟา แตยัง
ไมไดมกี ารดำเนินธุรกิจ เนือ่ งจากบริษทั ดังกลาวเคยมีสญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟา (PPA) กับการไฟฟาสวนภูมภิ าค โดยมีปริมาณ
พลังงานไฟฟาเสนอขายสูงสุด 8.00 เมกะวัตต และคาดวาจะมีกำลังผลิตติดตั้ง 9.90 เมกะวัตต แตการไฟฟาสวนภูมิภาค
ไดบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) ไปแลว ตามรายละเอียดดังนี้
ชื่อบริษัท
บริษัท แอดวานซ เพาเวอร แพลนท จำกัด (“APP”)

ประเภทธุรกิจ
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาจากพลังงานชีวมวล

เหตุที่มิไดมีการรวม APP เขามารวมภายใตกลุมบริษัทฯ ในการปรับโครงสรางกอนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
เนื่องจากเดิม APP อยูระหวางการขอคืนสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) จาก กฟภ. ตอมา ภายหลัง APP ไดรับคำชี้ขาดจาก
คณะอนุญาโตตุลาการ ตามขอพิพาทหมายเลขแดงที่ 73/2562 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 โดยมีคำชี้ขาดให กฟภ.
คืนสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) ใหแก APP และเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 กลุมผูถือหุนของ APP ไดสงจดหมายแจง
ขอเสนอในการขายหุนสามัญของ APP ใหแกบริษัทฯ และที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่
28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 มีมติอนุมตั ิใหบริษทั เขาซือ้ หุน ของบริษทั แอดวานซ เพาเวอร แพลนท จำกัด จากกลุม ทรงเมตตา
ซึง่ เปนบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน ในวงเงิน 394 ลานบาท ถึง 472 ลานบาท โดยมีกำหนดการชำระราคาและโอนหุน ในวันเดียวกัน
ภายใน 120 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายหุนของบริษัท แอดวานซ เพาเวอร แพลนท จำกัด ซึ่งมีกำหนดทำ
สัญญาซือ้ ขายหุน ดังกลาวภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 หรือภายใน 15 วันนับถัดจากวันทีส่ ญ
ั ญา
ซื้อขายไฟฟาที่ไดรับคืนจาก กฟภ. แบบ FiT ไดรับการลงนามโดย บริษัท แอดวานซ เพาเวอร แพลนท จำกัด และ กฟภ.
แลวแตเหตุการณ ใดจะเกิดขึ้นหลัง
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นอกจากนี้ เพื่อเปนการปองกันปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้นได โดยเฉพาะเรื่องการประกอบธุรกิจ
ที่เปนการแขงขัน หรือเขาขายการประกอบกิจการเพื่อคาแขงกับธุรกิจหลักของกลุมบริษัทฯ กลุมทรงเมตตา ซึ่งเปน
กรรมการ และ/หรือ ผูถ อื หุน รายใหญของบริษทั ฯ ไดทำหนังสือใหคำรับรองแกบริษทั ฯ ฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
โดยจะไมดำเนินธุรกิจโรงไฟฟาทุกประเภทแขงขันกับกลุมบริษัทฯ รวมทั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ไดมีมติอนุมัติมาตรการเกี่ยวกับการตอบรับหรือปฏิเสธขอเสนอการลงทุนจากกลุม
ทรงเมตตา และการใหความยินยอมกลุมทรงเมตตาลงทุนในกิจการที่อาจคาแขงกับธุรกิจหลักของ ACE หากบริษัทฯ
ปฏิเสธขอเสนอการลงทุน
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ขอมูลทางการเงินที่สำคัญ
1. สรุปรายงานของผูสอบบัญชี
1.1 ผูสอบบัญชี
งบการเงิน
งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
นายสุดวิณ ปญญาวงศขันติ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3534
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส
จำกัด

1.2 สรุปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงิน
งบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย และ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับป
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายงานความเห็นผูสอบบัญชี
• ผูสอบบัญชีใหความเห็นวา งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย และงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ แสดงฐานะทางการเงินรวมของกลุมกิจการ
และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่
ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย และ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับป
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

• ผูสอบบัญชีใหความเห็นวา งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย และงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ แสดงฐานะทางการเงินรวมของกลุมกิจการ
และฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่
ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
• ผูสอบบัญชีขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 13 เรื่องเงินลงทุน
ในบริษัทยอย - การจัดตั้งบริษัทยอยโดยออมและการรวมธุรกิจภายใตการ
ควบคุมเดียวกัน ซึ่งอธิบายถึงการที่กลุมกิจการนำแนวปฏิบัติทางการบัญชี
สำหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันมาใชปฏิบัติสำหรับการที่
กลุมกิจการรับโอนธุรกิจซอมบำรุงโรงไฟฟาและการที่กลุมกิจการไมสามารถ
ปรับปรุงรายการยอนหลังภายใตการควบคุมเดียวกันสำหรับการรับโอนธุรกิจ
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งบการเงิน

งบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย และ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับป
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

I 31 I รายงานประจำป 2562

รายงานความเห็นผูสอบบัญชี
ซอมบำรุงโรงไฟฟาเนื่องจากความไมเพียงพอของขอมูล กลุมกิจการจึงตอง
ปฏิบตั ติ ามขอยกเวนทีก่ ำหนดไว ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด
กลุมกิจการไดปรับปรุงรายการโดยใชวิธีการปรับปรุงไปขางหนาตามวิธีเปลี่ยน
ทันที
• ผูสอบบัญชี ใหความเห็นวา งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย และงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินรวมของกลุมกิจการและ
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการ
ดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวม และ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควร
ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
• ผูสอบบัญชีไดระบุเรื่องการพิจารณาการดอยคาของงานระหวางกอสรางและ
เครื่องจักรระหวางติดตั้งสำหรับโครงการโรงไฟฟาที่อยูระหวางการพิจารณา
ยกเลิกการบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟาและคืนสัญญาซื้อขายไฟฟา เปนเรื่อง
สำคัญในการตรวจสอบและไดนำเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็น
ของผูสอบบัญชี ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสำหรับ
เรื่องนี้

2. สรุปงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562
• งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายการ

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
2562
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
รอยละ
รอยละ
รอยละ

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
5.26
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
ที่ถึงกำหนดไถถอนภายในหนึ่งป
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
771.30
ลูกหนี้สัญญาเชาการเงินที่ถึงกำหนดรับชำระ
ภายในหนึ่งป (สุทธิ)
95.15
สินคาคงเหลือ
121.27
ภาษีมูลคาเพิ่ม(สุทธิ)
15.32
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
1,008.30
สินทรัพย ไมหมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
279.76
ลูกหนี้สัญญาเชาการเงิน (สุทธิ)
3,358.40
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (สุทธิ)
100.59
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)
8,277.30
เงินจายลวงหนาคาสินทรัพยถาวร
24.49
สิทธิการในการใหบริการจากขอตกลง
สัมปทาน (สุทธิ)
821.19
สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)
53.46
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (สุทธิ)
25.53
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
10.38
รวมสินทรัพย ไมหมุนเวียน
12,951.10
รวมสินทรัพย
13,959.40
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
293.90
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
366.96
สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปของ
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (สุทธิ)
1.58
สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปของเงิน
กูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (สุทธิ)
3,032.44
สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปของ
หุนกู (สุทธิ)
ภาษีมูลคาเพิ่ม (สุทธิ)
18.97
ภาษีเงินไดคางจาย
0.34
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
3.13
รวมหนี้สินหมุนเวียน
3,717.32

0.04

104.50

0.75

71.92

0.51

5.53

829.13

5.97

250.26
819.99

1.77
5.80

0.68
0.87
0.11
7.23

97.94
95.51
4.54
1,131.62

0.71
0.69
0.03
8.15

96.17
185.21
11.06
1,434.61

0.68
1.31
0.07
10.14

2.00
24.06
0.72
59.30
0.18

324.98
3,324.32
100.67
8,129.43
19.69

2.34
23.94
0.72
58.54
0.14

248.38
3,197.15
124.19
8,059.37
153.18

1.76
22.60
0.88
56.98
1.08

5.88
0.38
0.18
0.07
92.77
100.00

760.98
50.72
43.81
0.52
12,755.12
13,886.74

5.48
0.37
0.32
91.85
100.00

811.67
48.28
56.06
12.29
12,710.57
14,145.18

5.74
0.34
0.40
0.08
89.86
100.00

2.11
2.63

369.05
412.14

2.66
2.97

227.40
249.42

1.61
1.76

0.01

0.38

-

0.39

-

21.72

747.06

5.38

856.18

6.05

0.14
0.02
26.63

49.21
41.41
0.62
4.35
1,624.22

0.36
0.30
0.03
11.70

30.73
1.20
7.89
1,373.21

0.22
0.01
0.06
9.71

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 32 I

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ตอ)
รายการ
หนี้สินไมหมุนเวียน
ประมาณการคาซอมบำรุงโรงไฟฟาตาม
สัญญาสัมปทาน
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (สุทธิ)
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (สุทธิ)
หุนกู (สุทธิ)
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (สุทธิ)
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของเจาของ
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำระแลว
สวนเกินมูลคาหุน
กำไรสะสม – ยังไมไดจัดสรร
สวนต่ำกวาทุนจากการรวมธุรกิจภายใต
การควบคุมเดียวกัน
รวมสวนของเจาของ
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

I 33 I รายงานประจำป 2562

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
2562
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
รอยละ
รอยละ
รอยละ

7.75
0.93
5,196.57
8.57
6.06
5,219.88
8,937.20

0.05
0.01
37.23
0.06
0.04
37.39
64.02

17.29
0.56
5,204.39
1,427.29
37.48
3.87
6,690.88
8,315.10

4,579.00
4,579.00
463.51
(20.31)
5,022.20
13,959.40

0.12
37.48
10.28
0.27
0.03
48.18
59.88

25.22
0.17
1,911.32
38.54
3.68
1,978.93
3,352.14

0.18
13.51
0.27
0.03
13.99
23.70

32.80
3.32

5,488.00
4,579.00
1,015.53

32.97
7.31

5,488.00
5,088.00
3,896.01
1,831.92

35.97
27.54
12.95

(0.14)
35.98
100.00

(22.89)
5,571.64
13,886.74

(0.16)
40.12
100.00

(22.89)
10,793.04
14,145.18

(0.16)
76.30
100.00

• งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายการ
รายได
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดจากสัญญาเชาการเงินภายใตสัญญา
ซื้อขายไฟฟา
รายไดคากอสรางภายใตขอตกลงสัมปทาน
รวมรายได
ตนทุนขายและบริการ
ตนทุนคากอสรางภายใตขอตกลงสัมปทาน
กำไรขั้นตน
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายไดอื่น
กำไรกอนคาใชจาย
คาใชจาย
คาใชจายในการบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย
กำไรกอนภาษีเงินได
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได
กำไรสำหรับป
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
การแบงปนกำไร(ขาดทุน)
สวนที่เปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจ
ควบคุม
การแบงปนกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจ
ควบคุม
กำไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
2562
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
รอยละ
รอยละ
รอยละ
3,870.42

91.21

4,416.19

91.37

4,540.25

89.81

372.86
4,243.28
(3,122.73)
1,120.55
(138.77)
102.87
1,084.65

8.79
100.00
(73.59)
26.41
(3.27)
2.42
25.56

417.02
4,833.21
(3,415.75)
1,417.46
(10.04)
15.73
1,423.15

8.63
100.00
(70.67)
29.33
(0.21)
0.33
29.45

410.38
104.64
5,055.27
(3,324.70)
(104.64)
1,625.93
(103.51)
32.90
1,555.32

8.12
2.07
100.00
(65.77)
(2.07)
32.16
(2.05)
0.65
30.77

(275.56)
(497.30)
(772.86)
311.79
21.74
333.53
(1.53)
332.00

(6.49)
(11.72)
(18.21)
7.35
0.51
7.86
(0.04)
7.82

(378.53)
(482.52)
(861.05)
562.10
(15.53)
546.57
5.45
552.02

(7.83)
(9.99)
(17.82)
11.63
(0.32)
11.31
0.11
11.42

(330.36)
(412.57)
(742.93)
812.39
2.91
815.30
1.09
816.39

(6.53)
(8.17)
(14.70)
16.07
0.06
16.13
0.02
16.15

333.53

546.57

815.30

-

-

-

332.00
-

552.02
-

816.39
-

0.041

0.061

0.091

1 คำนวณเพื่อประโยชน ในการเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน

โดยใชจำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักที่ถือเสมือนวาไดทำการเปลี่ยนแปลง
จำนวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชำระแลว เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชำระแลวจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาหุนที่ตราไว จากเดิมที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท เปนมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ซึ่งไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่
16 กรกฎาคม 2561
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• งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรกอนภาษีเงินได
รายการปรับกระทบกำไรเปนเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการดอยคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
คาเสื่อมราคา
ขาดทุนจากการตัดจำหนายสินทรัพยถาวร
ขาดทุนจากการตัดจำหนายสินทรัพยถาวรเนื่องจากไฟไหม
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยถาวร
ขาดทุนจากการดอยคา - สินทรัพยถาวรเนื่องจากไฟไหม
คาตัดจำหนาย
คาตัดจำหนายคาธรรมเนียมในการฟองรองจายลวงหนา
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นของลูกหนี้สัญญาเชาการเงิน
ขาดทุนจากการตัดจำหนายสินคาคงเหลือเนื่องจากไฟไหม
ประมาณการคาซอมบำรุงโรงไฟฟาตามสัญญาสัมปทาน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
กำไรจากการจำหนายสินทรัพยถาวร
กำไรจากการจำหนายเงินลงทุนชั่วคราว
ตนทุนทางการเงิน-ดอกเบี้ยจายหุนกู
ตนทุนทางการเงิน-ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม
ตนทุนทางการเงิน-ตัดจำหนายคาใชจายทางตรงหุนกูรอตัดจาย
ตนทุนทางการเงิน-ตัดจำหนายคาใชจายทางตรงในการกูยืมรอตัดจาย
ตนทุนทางการเงิน-ดอกเบี้ยจายหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน
คาธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกูที่ยังไมเบิกใช
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและ
หนี้สินดำเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้สัญญาเชาการเงิน
สินคาคงเหลือ
ภาษีมูลคาเพิ่ม
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดไดมาจากกิจกรรมดำเนินงานกอนดอกเบี้ยรับและภาษีเงินได
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดจายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน
I 35 I รายงานประจำป 2562

งบการเงินรวมสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
2560
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
311.79

562.10

812.39

(19.70)
453.14
18.91
28.29
63.31
114.93
7.10
1.04
(3.88)
478.62
17.84
0.34
0.50

(0.08)
467.57
7.34
28.86
63.97
9.72
10.27
9.55
2.05
(3.23)
(5.40)
464.27
18.20
0.06
-

(4.18)
469.34
13.59
2.60
(11.99)
0.80
57.79
102.34
7.99
7.93
1.17
(6.35)
(1.13)
95.67
281.60
23.49
11.78
0.03
-

1,472.23

1,635.25

1,864.86

(256.85)
(57.08)
(64.38)
58.35
(6.33)
198.15
(1.60)
1,342.49
3.84
(1.63)
1,344.70

(57.32)
21.01
25.76
33.26
(0.28)
39.99
1.22
1,698.89
3.22
(4.96)
1,697.15

9.22
26.60
(97.70)
(17.20)
(11.77)
(157.26)
3.54
1,620.29
6.31
(8.00)
1,618.60

งบกระแสเงินสด (ตอ)
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
เงินฝากธนาคารพาณิชยติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินสดรับจากการจำหนายเงินลงทุนอื่น
เงินสดจายเพื่อการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพย ในบริษัทยอย
เงินสดรับจากการจำหนายสินทรัพยถาวร
เงินสดจายซื้อ-อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
เงินสดจายซื้อ-สินทรัพยถาวร
เงินสดจายซื้อ-สินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดจายซื้อ-สินทรัพยภายใตโครงการสัมปทาน
เงินสดจายดอกเบี้ยที่ถือเปนตนทุนของสินทรัพยถาวรและสินทรัพย
ภายใตโครงการสัมปทาน
เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
เงินสดสุทธิ(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายชำระหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน
เงินสดรับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายคาใชจายทางตรงในการกูยืม
เงินสดรับจากการจำหนายหุนกู
เงินสดจายไถถอนหุนกูกอนครบกำหนด
เงินสดจายคาใชจายทางตรงจากการจำหนายหุนกู
เงินสดจายตนทุนทางการเงิน-ดอกเบี้ยจาย
เงินสดจายคาธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกูที่ยังไมเบิกใช
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชำระคาหุนเพิ่ม
เงินสดจายคืนเจาหนี้จากการลดทุนกอนการรวมธุรกิจภายใต
การควบคุมเดียวกัน
เงินสดรับเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดยอดคงเหลือตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดยอดคงเหลือปลายป

งบการเงินรวมสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
2560
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
(10.00)
10.00
108.23
1.32
0.10
(1,020.16)
(32.79)
-

(45.22)
(6.30)
(31.77)
10.73
(333.20)
(1.01)
-

1.13
(173.66)
(19.33)
(531.55)
(1.41)
(101.30)

(34.58)
(977.88)

6.12
(400.65)

(826.12)

21.47
(7.01)
922.68
(719.54)
(1.50)
(472.39)
(0.50)
76.50

75.14
(1.64)
307.29
(2,595.18)
(5.00)
1,500.00
(23.73)
(454.15)
-

(141.65)
(0.40)
124.36
(3,310.98)
(2.14)
(1,500.00)
(399.25)
4,405.01

(42.72)
3.26
(179.56)
(399.31)
(32.49)
37.75
5.26

(1,197.27)
99.23
5.26
104.49

(825.05)
(32.57)
104.49
71.92
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3. อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราสวนทางการเงิน

หนวย

อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)
เทา
อัตราสวนสภาพคลอง
เทา
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
เทา
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด
1
เทา
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา
วัน
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
เทา
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ
วัน
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย
2
เทา
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้
วัน
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย
วัน
Cash Cycle
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากำไรขั้นตนจากการขายและบริการ 3
รอยละ
4
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
รอยละ
อัตราสวนกำไรอื่น
รอยละ
อัตราสวนเงินสดตอการทำกำไร
รอยละ
5
อัตรากำไร สุทธิ
รอยละ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
รอยละ
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
รอยละ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร
รอยละ
อัตราการหมุนของสินทรัพย
เทา
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
เทา
อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน
เทา
6
อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิเงินสดตอสวนของผูถือหุน
เทา
อัตราสวนความสามารถชำระภาระผูกพัน(เกณฑเงินสด)
เทา
อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย
เทา
1 คำนวณโดยสูตร

งบการเงินรวม
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

2562

0.27
0.20
0.41
7.33
49.10
N/A
N/A
19.08
18.87
30.23

0.70
0.56
0.64
6.24
57.68
N/A
N/A
12.48
28.84
28.84

1.04
0.81
1.08
6.22
57.88
N/A
N/A
15.43
23.33
34.55

26.41
19.07
0.00
166.20
7.67
6.92

29.33
21.61
0.00
162.47
11.27
10.32

32.84
24.74
0.00
132.13
16.36
9.96

2.44
8.06
0.30

3.89
12.36
0.35

5.82
15.87
0.36

1.78
1.70
1.64
0.76
2.84

1.49
1.39
1.06
0.58
3.71

0.31
0.28
0.25
0.41
4.07

รายไดจากการขายและบริการ / ลูกหนี้การคาเฉลี่ย (ไมรวมรายไดคากอสรางภายใตสัญญาสัมปทาน)
2 คำนวณโดยสูตร ตนทุนขายและบริการ / เจาหนี้การคาเฉลี่ย (ไมรวมตนทุนคากอสรางภายใตสัญญาสัมปทาน)
3 คำนวณโดยสูตร (รายไดจากการขายและบริการ - ตนทุนขายและบริการ) / รายไดจากการขายและบริการ
4 คำนวณโดยสูตร กำไรจากการดำเนินงาน / รายไดจากการขายและบริการ
5 คำนวณโดยสูตร กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด / (รายไดจากการขายและบริการ + รายไดคากอสรางภายใตสัญญาสัมปทาน + รายไดอื่น)
6 คำนวณโดยสูตร (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย - เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน) / สวนของผูถือหุน
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. โครงสรางรายไดของบริษัทฯ
ธุรกิจหลักของกลุมบริษัทฯ คือ การประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำ และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำ โดยกลุมบริษัทฯ มีแหลงรายไดที่สำคัญ ไดแก การจำหนายไฟฟา
ใหแก กฟภ. กฟผ. และลูกคาอุตสาหกรรม การรับจางกำจัดขยะโดยการผลิตเปนกระแสไฟฟา และการจำหนายไอน้ำ
ใหแกลูกคาอุตสาหกรรม เปนตน
ทั้งนี้ โครงสรางรายไดสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
รายไดตามงบการเงินรวม
รายไดจากการจำหนายไฟฟา
โรงไฟฟาชีวมวล 1
โรงไฟฟากาซธรรมชาติ
โรงไฟฟาขยะชุมชน
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
รายไดภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา 2
รายไดจากสัญญาเชาการเงิน
รายไดจากการใหบริการ
รายไดการรับกำจัดขยะ
รายไดจากการจำหนายไอน้ำ
รายไดคากอสรางสัญญาสัมปทาน 3
รายไดอื่นๆ 4
รายไดรวม

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
2562
รอยละ ลานบาท
รอยละ ลานบาท
รอยละ
ลานบาท
2,335.65
2.75
201.00
-

53.74
0.06
4.63
-

2,614.81
4.99
225.14
0.41

372.86
1,292.70
23.96
14.36
102.87
4,346.15

8.58
29.74
0.55
0.33
2.37
100.00

417.02
1,523.77
37.54
9.53
15.73
4,848.94

53.93
0.10
4.64
0.01

2,603.31
8.93
234.97
7.12

51.16
0.17
4.62
0.14

8.60
410.38
31.42 1,628.02
0.77
37.36
0.20
20.54
104.64
0.33
32.90
100.00 5,088.17

8.07
32.00
0.73
0.40
2.06
0.65
100.00

1 คือรายไดจากการจำหนายไฟฟาใหแก

กฟภ. จากโครงการโรงไฟฟาชีวมวลของกลุมบริษัทฯ ไดแก โครงการ ACP1 โครงการ ACP2 โครงการ ACP3 โครงการ ALCP1 โครงการ ALCP2
โครงการ AAPP1 โครงการ AAPP2 โครงการ AAP1 และ โครงการ ABA1 โดยโครงการ ALCP2 และ โครงการ ACP3 ไดเปดดำเนินการเชิงพาณิชย (COD) ในเดือนสิงหาคม 2558 และ
เดือนสิงหาคม 2560 ตามลำดับ
ซึง่ ยังไมรวมถึงรายไดทก่ี ลุม บริษทั ฯ ไดดำเนินการยืน่ ขอเปลีย่ นสัญญาซือ้ ขายไฟฟากับ กฟภ. จากเดิมซึง่ เปนแบบไดรบั สวนเพิม่ ราคารับซือ้ ไฟฟา (“Adder”) ซึง่ มีราคาถูกกวา มาเปนแบบ
Feed-in Tariff (“FiT”) ซึง่ มีราคาสูงกวา ตัง้ แตวนั ที่ 24 มกราคม 2558 ซึง่ กลุม บริษทั ฯ เชือ่ วาบริษทั ฯ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละเขาเงือ่ นไขทีจ่ ะไดรบั สิทธิตามประกาศของ กกพ. ป 2558 แต กฟภ.
ไมไดดำเนินการเปลี่ยนสัญญาให ในชวงดังกลาว โดยมาดำเนินการเปลี่ยนสัญญาให ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 ตามประกาศของ กกพ. ฉบับใหม ป 2559 เปนเหตุใหกลุมบริษัทฯ ไดรับ
ความเสียหาย จึงเปนโจทกยื่นฟอง กพช. กกพ. และ กฟภ. ตอศาลปกครองกลาง ขอใหชำระคาเสียหายจากการไมไดรับคาไฟฟาในอัตรา FiT Premium ตั้งแตวันที่ 24 มกราคม 2558
ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2559 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 622,150,282.54 บาท และขอใหแกไขมติ ประกาศรวมทั้งแกไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟาของผูฟองคดีใหไดรับสิทธิประโยชนแบบ FiT
ตามประกาศ FiT ป 2558 แตหากผูถ กู ฟองคดีไมสามารถดำเนินการไดก็ใหผถู กู ฟองคดี รวมกันหรือแทนกันชำระคาเสียหายแกผฟู อ งคดี รวมเปนเงินทัง้ สิน้ 3,901,248,000 บาท ซึง่ ขณะนี้
เรื่องอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองกลาง ทั้งนี้ กลุมบริษัทฯ จะไดรับเงินตามจำนวนที่ฟองหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับคำพิพากษาของศาลปกครอง
2 คือรายไดภายใตสญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟา (PPA) กับ กฟผ. จากโครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติของกลุม บริษทั ฯ ไดแก AAA1 ซึง่ ไดเปดดำเนินการเชิงพาณิชย (COD) ในเดือนกุมภาพันธ 2560
การรับรูรายไดภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) ของโรงไฟฟากาซธรรมชาติ เปนการรับรูรายไดตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่องการประเมินวาขอตกลง
ประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม (TFRIC4) โดยจัดประเภทรายไดสวนหนึ่งจากสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) ของโครงการกาซธรรมชาติเปนการรับรูรายไดจากสัญญาเชาทางการเงินและสวน
ที่เหลือกลุมบริษัทฯ รับรูเปนรายไดเปนคาบริการ
3 การรับรูรายไดภายใตสัญญาสัมปทานบริการของโรงไฟฟาขยะชุมชน โดยกลุมบริษัทฯ ในฐานะผูประกอบการเปนผูดำเนินการกอสรางโครงสรางพื้นฐานภายใตขอตกลงสัมปทานบริการ
จะบันทึกรายไดและตนทุนที่เกี่ยวของกับการกอสราง โดยอางอิงกับขั้นความสำเร็จของงานกอสราง และรับรูสิ่งตอบแทนที่ไดรับหรือคางรับสำหรับมูลคาเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยทางการเงิน หรือสินทรัพยไมมีตัวตน
4 ประกอบดวยรายไดอน
่ื ๆ เชน ดอกเบีย้ รับ คาเคลมประกัน คาเชารับ รายไดจากการขายเศษซาก กำไรจากการจำหนายทีด่ นิ และรายไดคา ปรับจากสัญญาซือ้ ขายเชือ้ เพลิงในป 2560 เปนตน
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2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจและสายผลิตภัณฑ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯ มีโครงการโรงไฟฟาทีเ่ ปดดำเนินการเชิงพาณิชย (COD) แลว 14 โครงการ ผานการ
ถือหุนในบริษัทยอยโดยออม กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 212.18 เมกะวัตต ซึ่งสามารถแบงโครงการตามประเภท
เชื้อเพลิงที่ ใช ในการผลิตเปน 4 ประเภท ไดแก
1) โครงการโรงไฟฟาชีวมวล ซึ่งนำวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในพื้นที่ ใกลเคียง เชน เปลือกไม ไมเชื้อเพลิง แกลบ
เปนตน มาใชเปนเชือ้ เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา จำนวน 9 โครงการ กำลังการผลิตติดตัง้ รวม 89.1 เมกะวัตต จำหนาย
ไฟฟาใหแก กฟภ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) อายุสัญญา 15 - 16 ป (เมื่อสิ้นสุดสัญญาโครงการของบริษัทฯ อาจ
ไดรับพิจารณาปรับเพิ่มอายุสัญญาเปน 20 ป)
2) โครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติ ซึง่ ใชเทคโนโลยีโคเจนเนอเรชัน่ ชนิดกังหันกาซมาผลิตกระแสไฟฟา จำนวน 1 โครงการ
กำลังการผลิตติดตั้ง 114.35 เมกะวัตต จำหนายไฟฟาใหแก กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) อายุสัญญา 25 ป
3) โครงการโรงไฟฟาขยะชุมชน ซึ่งรวบรวมขยะชุมชนจากเทศบาลขางเคียงพื้นที่โรงไฟฟา มากำจัดโดยการนำขยะมาใช
เปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา จำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง 6.0 เมกะวัตต จำหนายไฟฟาใหแก กฟภ.
ตามสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) อายุสัญญา 5 ปนับตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญาและตอเนื่องครั้งละ 5 ป โดยอัตโนมัติ
4) โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ซึง่ นำพลังงานแสงอาทิตยมาผลิตกระแสไฟฟา จำนวน 3 โครงการ กำลัง
การผลิตติดตั้ง 2.73 เมกะวัตต จำหนายไฟฟาใหแกลูกคาเอกชนตามสัญญาซื้อขายไฟฟาเอกชน (Private PPA) อายุ
สัญญา 25 ป
กลุมบริษัทฯ ยังมีโครงการโรงไฟฟาที่อยูระหวางการพัฒนาอีกจำนวน 8 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น
100.29 เมกะวัตต แบงเปนโรงไฟฟาที่ ใชเชื้อเพลิง 3 ประเภท ไดแก
1) โครงการโรงไฟฟาภายใตโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm พ.ศ. 2560 ซึ่งจะใช
พลังงานชีวมวลเปนเชื้อเพลิงหลัก จำนวน 4 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 93.0 เมกะวัตต โดยปจจุบันรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิง่ แวดลอม (EIA) ยังอยูในขัน้ ตอนการพิจารณาอนุมตั ขิ องหนวยงานทีเ่ กีย่ วของซึง่ ยังไมแลวเสร็จ
จึงเปนผลใหโครงการโรงไฟฟา SPP Hybrid ทัง้ 4 โครงการดังกลาวยังไมไดมกี ารลงนามในสัญญาซือ้ ขายไฟฟากับ กฟผ.
โดยที่ความลาชาดังกลาวเปนผลมาจากปจจัยภายนอกที่อยูเหนือการควบคุม ทั้งนี้ บริษัทเจาของโครงการไดทำหนังสือ
ขอขยายระยะเวลาการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟาและขยายกำหนดวัน SCOD พรอมชี้แจงเหตุผลความจำเปน ตอ กกพ.
และ กฟผ. เปนการลวงหนากอนสิ้นสุดกรอบเวลาวันลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟา (13 ธันวาคม 2562) แลว โดยปจจุบัน
อยูระหวางการพิจารณาของ กกพ. และหนวยงานที่เกี่ยวของ
2) โครงการโรงไฟฟาขยะชุมชน ซึ่งกลุมบริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) แลว จำนวน 1 โครงการ กำลัง
การผลิตติดตั้ง 5.0 เมกะวัตต
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3) โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
3.1) โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยทต่ี ดิ ตัง้ บนหลังคา (“โครงการ Solar Rooftop”) จำนวน 1 โครงการ
กำลังการผลิตติดตั้งรวม 0.83 เมกะวัตต
3.2) โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนพื้นดิน (“โครงการ Solar Farm”) จำนวน 2 โครงการ
กำลังการผลิตติดตั้งรวม 1.46 เมกะวัตต
นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ ยังมีโครงการที่อยูระหวางการขอคืนสัญญาซื้อขายไฟฟา จำนวนทั้งสิ้น 10 โครงการ กำลัง
การผลิตติดตั้ง 99.00 เมกะวัตต ประกอบดวย
1) โครงการโรงไฟฟาชีวมวลที่ไดรับการตอบตกลงคืนสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) จาก กฟภ. แลว และปจจุบัน กฟภ.
แจงยืนยันรางสัญญาทีจ่ ะคืนใหแกบริษทั เจาของโครงการแลววาเปนสัญญาซือ้ ขายไฟฟาในรูปแบบ Feed-in Tariff (“FiT”)
ตามประกาศ FiT ป 2558 จำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต
2) โครงการโรงไฟฟาชีวมวลที่ไดรบั คำชีข้ าดจากคณะอนุญาโตตุลาการให กฟภ. คืนสัญญาซือ้ ขายไฟฟา (PPA) ในรูปแบบ
Feed-in Tariff (“FiT”) และขยายกำหนดวัน SCOD ใหแกบริษทั เจาของโครงการ ซึง่ กฟภ. ตกลงทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามคำชีข้ าด
โดยปจจุบันอยูระหวางการประชุมรวมกับ กฟภ. เกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบัติตามคำชี้ขาด จำนวน 8 โครงการ
กำลังการผลิตติดตั้ง 79.2 เมกะวัตต
3) โครงการโรงไฟฟาชีวมวลที่อยูระหวางการขอคืนสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาโดยศาล
ปกครองกลาง จำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต
นอกจากการผลิตและจำหนายไฟฟาแลว กลุม บริษทั ฯ ยังจำหนายไอน้ำซึง่ เปนผลิตผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตใหแก
ลูกคาอุตสาหกรรมที่อยูบริเวณใกลเคียงกับโรงไฟฟาโดยผานระบบทอสงที่เชื่อมไปยังลูกคาโดยตรง ปจจุบันมีสัญญา
ซื้อขายไอน้ำกับลูกคาอุตสาหกรรมปริมาณไมเกิน 127,800 ตัน ตอป
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IU: 1.00
IU: 1.00
IU: 0.73
กฟภ. & กฟผ.: 166.50
IU: 7.81

1.00
1.00
0.73
212.18

ขยะชุมชน

แสงอาทิตย
แสงอาทิตย
แสงอาทิตย

ALCP

ACE SOLAR
ACE SOLAR

ACE SOLAR

โครงการโรงไฟฟา MSW ขอนแกน (“ALCP3”)

โครงการ Solar Rooftop 1 (“ACE SOLAR 3”)
โครงการ Solar Rooftop 1 (“ACE SOLAR 3”)
(สวนตอขยาย)
โครงการ Solar Rooftop 2 (“ACE SOLAR 4”)
รวมโครงการที่เปดดำเนินการเชิงพาณิชยแลว

อัตราสวนลดจาก ราคา กฟภ.

24 เมษายน 2555
4 มิถุนายน 2556
16 สิงหาคม 2560
26 ธันวาคม 2556
14 สิงหาคม 2558
30 ตุลาคม 2555
16 มกราคม 2556
2 พฤษภาคม 2555
9 กรกฎาคม 2557
10 กุมภาพันธ 2560

FiT + FiT Premium
FiT + FiT Premium
FiT + FiT Premium
FiT + FiT Premium
FiT + FiT Premium
FiT + FiT Premium
FiT + FiT Premium
FiT + FiT Premium
FiT + FiT Premium
คาพลังไฟฟา +
คาพลังงานไฟฟา +
คาการประหยัดการใชเชื้อเพลิง
ราคาขายสงของ กฟผ. +
คา Ft ขายสงเฉลี่ย +
สวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา
(Adder)
อัตราสวนลดจาก ราคา กฟภ.
อัตราสวนลดจาก ราคา กฟภ.
22 กุมภาพันธ 2562

20 พฤศจิกายน 2561
28 กันยายน 2562

29 พฤศจิกายน 2559

วันที่เริ่มตนซื้อขายไฟฟา

อัตราคาไฟฟา

21 กุมภาพันธ 2587

สัญญามีระยะเวลา 5 ป
นับตั้งแตวันที่ลงนามใน
สัญญาและตอเนื่องครั้งละ
5 ปโดยอัตโนมัติ
19 พฤศจิกายน 2586
27 กันยายน 2587

วันที่สัญญาซื้อขายไฟฟา
(PPA) สิ้นสุด 2
23 กรกฎาคม 2571
3 มิถุนายน 2572
15 ธันวาคม 2575
25 ธันวาคม 2572
13 ธันวาคม 2573
29 มกราคม 2572
15 เมษายน 2572
1 สิงหาคม 2571
8 มีนาคม 2573
9 กุมภาพันธ 2585

ตออายุสญ
ั ญาไปอีกตามระยะเวลาทีป่ รับลด โดยจะตองพิจารณาอัตราคาไฟฟาใหมโดยคำนึงถึงผลประโยชนของสาธารณะเปนสำคัญ อยางไรก็ดี กลุม บริษทั ฯ อยูร ะหวางการยืน่ ฟองหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ขอแกไขเพิม่ เติมสัญญาซือ้ ขายไฟฟาใหไดรบั สิทธิประโยชนแบบ FiT
ตามประกาศ FiT ป 2558 ซึ่งมีอายุสัญญา 20 ป นับจากวัน COD โดยปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง
3 ตามสัญญากอสรางอาคาร ยกกรรมสิทธิ์ ใหเทศบาลนครขอนแกน ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2554 อาคารและเครื่องจักรของโครงการจะตกเปนกรรมสิทธิ์ของเทศบาลนครขอนแกนในวันที่ 30 กันยายน 2577

1 ปริมาณไฟฟาเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟาที่ทำกับลูกคาแตละประเภท ไดแก กฟภ. กฟผ. และ IU
2 ในประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเรื่อง การรับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน (โครงการผลิตไฟฟาที่ ใชเชื้อเพลิงชีวมวล) ในชวงเปลี่ยนผานจากแบบ Adder เปน Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2559 ไดระบุวาภายหลังการสิ้นสุดอายุสัญญา คูสัญญาสามารถเจรจา

กฟภ.: 4.50

6.00

ชีวมวล
ชีวมวล
ชีวมวล
ชีวมวล
ชีวมวล
ชีวมวล
ชีวมวล
ชีวมวล
ชีวมวล
กาซธรรมชาติ

ปริมาณพลังไฟฟา
กำลังการ
เสนอขาย 1 (MW)
ผลิตติดตั้ง (MW)
กฟภ.: 8.00 IU: 0.46
9.90
กฟภ.: 8.00 IU: 0.54
9.90
กฟภ.: 8.00
9.90
กฟภ.: 8.00
9.90
กฟภ.: 8.00
9.90
กฟภ.: 8.00 IU: 0.46
9.90
กฟภ.: 8.00 IU: 0.86
9.90
กฟภ.: 8.00 IU: 0.76
9.90
กฟภ.: 8.00
9.90
กฟผ.: 90.00 IU: 2.00
114.35

ACP
ACP
ACP
ALCP
ALCP
AAPP
AAPP
AAP
ABA
AAA

ดำเนินการโดย ประเภทเชื้อเพลิง

โครงการโรงไฟฟาบานบึง (“ACP1”)
โครงการโรงไฟฟาโพนทอง (“ACP2”)
โครงการโรงไฟฟาบอพลอย (“ACP3”)
โครงการโรงไฟฟาศรีเชียงใหม (“ALCP1”)
โครงการโรงไฟฟาสิรินธร (“ALCP2”)
โครงการโรงไฟฟาตานี (“AAPP1”)
โครงการโรงไฟฟาโชคชัย (“AAPP2”)
โครงการโรงไฟฟาน้ำพอง (“AAP1”)
โครงการโรงไฟฟาเถิน (“ABA1”)
โครงการโรงไฟฟา SPP เกาะขนุน (“AAA1”)

โรงไฟฟา

• ตารางสรุปขอมูลโครงการโรงไฟฟาของกลุม บริษทั ฯ ทีเ่ ปดดำเนินการเชิงพาณิชย (COD) แลว
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ACE SOLAR

ACE SOLAR

ACE SOLAR

โครงการ Solar Farm 1 (“ACE SOLAR 6”)

โครงการ Solar Farm 2 (“ACE SOLAR 7”)
แสงอาทิตย

แสงอาทิตย

แสงอาทิตย

100.29

0.69

0.77

0.83

5.00

23.00

25.00

กฟผ.: 80.71
IU: 2.29

IU: 0.69

IU: 0.77

IU: 0.83

กฟภ.: 4.40

กฟผ.: 20.00

กฟผ.: 21.50

กำลังการ
ปริมาณพลังไฟฟา
ผลิตติดตั้ง (MW) เสนอขาย (MW)
25.00
กฟผ.: 21.50
20.00
กฟผ.: 13.31

อัตราสวนลด
จาก ราคา กฟภ.
อัตราสวนลด
จาก ราคา กฟภ.
อัตราสวนลด
จาก ราคา กฟภ.

FiT

FiT

FiT

FiT
FiT

อัตราคาไฟฟา

ภายใน ไตรมาส 4
ป 2564
ภายใน ไตรมาส 2
ป 2563
ภายใน ไตรมาส 3
ป 2563
ภายใน ไตรมาส 3
ป 2563

25 ปนับจาก COD

25 ปนับจาก COD

25 ปนับจาก COD

20 ปนับจาก COD 2

20 ปนับจาก COD

20 ปนับจาก COD

วันที่คาดวาจะเริ่มตน วันที่สัญญาซื้อขายไฟฟา
(PPA) สิ้นสุด
ซื้อขายไฟฟา
20 ปนับจาก COD
ภายใน ไตรมาส 4
20 ปนับจาก COD
ป 2564

อยูระหวางการกอสราง

อยูระหวางการกอสราง

ไดรับคัดเลือกจาก กกพ.
ใหเขารวมโครงการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
ในแบบ SPP Hybrid
ปจจุบันอยูระหวางการ
ขอขยายระยะเวลาการ
ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟา
และขยายกำหนดวัน SCOD 1
ลงนามสัญญาซื้อขาย
ไฟฟา กับกฟภ. แลว
อยูระหวางการกอสราง

หมายเหตุ

เรือ่ ง รายชือ่ ผูไดรบั เลือก โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 โดยกำหนด SCOD ภายในเดือนธันวาคม 2564 อยางไรก็ตาม ทัง้ 4 โครงการไมสามารถดำเนินการ
ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟาไดทันภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ตามเงื่อนไขกรอบเวลาเดิม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้ง 4 โครงการมีความพรอมครบถวนแลว ขาดแตเพียงรายงาน EIA ซึ่งยังอยูในขั้นตอนการพิจารณาของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยปจจุบัน กลุม
2 บริษัทฯ อยูระหวางการขอขยายระยะเวลาการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟาและขยายกำหนดวัน SCOD จากสำนักงาน กกพ. และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การจัดหาไฟฟาโครงการผลิตไฟฟาจากขยะชุมชน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2559 ระบุวาหากโครงการเปดดำเนินงานเชิงพาณิชยภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ใหสัญญาซื้อขายไฟฟาสิ้นสุดภายในวันที่ 31
ธันวาคม 2582

1 อางอิงประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

รวมโครงการที่อยูระหวางการพัฒนา

ACE SOLAR

ขยะชุมชน

ชีวมวล

ACE SOLAR

ALCP

ชีวมวล
ชีวมวล /
แสงอาทิตย
ชีวมวล

BPP
BPP

ดำเนินการโดย ประเภทเชื้อเพลิง

โครงการ Solar Rooftop 3 (“ACE SOLAR 5”)

โครงการโรงไฟฟากระบี่ (“ALCP6”)

โครงการโรงไฟฟา SPP นาบอน 1
(“ACE SOLAR 1”)
โครงการโรงไฟฟา SPP ระนอง
(“ACE SOLAR 2”)

โครงการโรงไฟฟา SPP นาบอน 2 (“BPP2”)
โครงการโรงไฟฟา SPP คลองขลุง (“BPP3”)

โรงไฟฟา

• ตารางสรุปขอมูลโครงการโรงไฟฟาของกลุม บริษทั ฯ ทีอ่ ยูร ะหวางการพัฒนา

I 45 I รายงานประจำป 2562

ACP
ACP
ACP
ALCP
AAPP
AFT
BPP
PSPR

ALCP

โครงการโรงไฟฟาสองพี่นอง (“ACP5”)
โครงการโรงไฟฟาบางเลน (“ACP6”)
โครงการโรงไฟฟาขาณุวรลักษบุรี (“ACP7”)
โครงการโรงไฟฟาบานบึง 2 (“ALCP5”)
โครงการโรงไฟฟาโชคชัย 2 (“AAPP3”)
โครงการโรงไฟฟาเสนางคนิคม (“AFT1”)
โครงการโรงไฟฟาโคกกระเทียม (“BPP1”)
โครงการโรงไฟฟานาดี (“PSPR1”)

โครงการโรงไฟฟาศรีสะเกษ (“ALCP4”)
ชีวมวล

ชีวมวล
ชีวมวล
ชีวมวล
ชีวมวล
ชีวมวล
ชีวมวล
ชีวมวล
ชีวมวล

ชีวมวล

ประเภทเชื้อเพลิง

99.00

9.90

9.90
9.90
9.90
9.90
9.90
9.90
9.90
9.90

กำลังการ
ผลิตติดตั้ง (MW)
9.90

กฟภ.: 80.00

กฟภ.: 8.00

กฟภ.: 8.00
กฟภ.: 8.00
กฟภ.: 8.00
กฟภ.: 8.00
กฟภ.: 8.00
กฟภ.: 8.00
กฟภ.: 8.00
กฟภ.: 8.00

ปริมาณพลังไฟฟา
เสนอขาย (MW)
กฟภ.: 8.00

FiT6

FiT
FiT
FiT
FiT
FiT
FiT
FiT
FiT

FiT

อัตราคาไฟฟา 1

N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

วันที่คาดวาจะเริ่มตน
ซื้อขายไฟฟา
N/A

20 ป นับจาก COD

15 ป 4 เดือน นับจาก
COD 2

วันที่สัญญาซื้อขายไฟฟา
(PPA) สิ้นสุด 1
20 ปนับจาก COD

ไดรบั การตอบตกลงคืนสัญญา
ซือ้ ขายไฟฟา (PPA) จาก กฟภ.
แลว และปจจุบนั กฟภ. แจง
ยืนยันรางสัญญาทีจ่ ะคืนให
แกบริษทั เจาของโครงการแลว
วาเปนสัญญาซือ้ ขายไฟฟาใน
รูปแบบ Feed-in Tariff (“FiT”)
ตามประกาศ FiT ป 2558
ไดรบั คำชีข้ าดจากคณะ
อนุญาโตตุลาการให กฟภ.
คืนสัญญาซือ้ ขายไฟฟา (PPA)
ในรูปแบบ Feed-in Tariff
(“FiT”) และขยายกำหนดวัน
SCOD ใหแกบริษทั เจาของ
โครงการ ซึง่ กฟภ. ตกลงที่
จะปฏิบตั ติ ามคำชีข้ าด โดย
ปจจุบนั อยูร ะหวางการประชุม
รวมกับ กฟภ. เกีย่ วกับ
รายละเอียดของการปฏิบตั ิ
ตามคำชีข้ าด
ขอพิพาทอยูร ะหวางการ
พิจารณาโดยศาลปกครองกลาง

หมายเหตุ

พ.ศ. 2559 ตามที่บริษัทเคยยื่นคำขอเปลี่ยนสัญญาตอ กฟภ. ตามประกาศ Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2559 ซึ่งเปนประกาศ Feed-in Tariff (FiT) ฉบับสุดทาย แตเนื่องจากบริษัทเคยยื่นขอเปลี่ยนสัญญา
ตามประกาศ Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2558 ซึ่งเปนประกาศ Feed-in Tariff (FiT) ฉบับแรกดวยเชนกัน ประกอบกับคณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดวา กฟภ. บอกเลิกสัญญาโดยไมชอบดวยขอสัญญาและขอกฎหมาย ดวยเหตุนี้ หาก กฟภ. ไมบอกเลิกสัญญา บริษัทยอมไดรับการ
เปลี่ยนสัญญาตามประกาศ Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2558 ดังที่ไดยื่นคำขอตามประกาศฉบับนี้ไวแลว ดังนั้น บริษัทจึงอยูระหวางพิจารณายื่นคำรองตอคณะอนุญาโตตุลาการในขอพิพาทเดิมเพื่อขอใหแกไขคำชี้ขาดเดิมใหคืนสัญญาซื้อขายไฟฟาตามประกาศ FiT ป พ.ศ. 2558

2 คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดใหคืนสัญญาในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT)

โครงการโรงไฟฟาทีอ่ ยูร ะหวางขอคืนสัญญาซือ้ ขายไฟฟาฯ คือ โครงการโรงไฟฟาทีอ่ ยูร ะหวางการขอคืนสัญญาซือ้ ขายไฟฟา (PPA) ทีถ่ กู ยกเลิกไป เนือ่ งจากกลุม บริษทั ฯ ไมสามารถ
ดำเนินการจายไฟฟาเขาระบบไดตามกำหนด SCOD ในสัญญา เนือ่ งจากมีเหตุสดุ วิสยั เกิดขึน้ อันเนือ่ งมาจากสาเหตุท่ีไมใชความผิดของกลุม บริษทั ฯ

รวมโครงการที่อยูระหวางขอคืนสัญญาซื้อขายไฟฟา

ACP

ดำเนินการโดย

โครงการโรงไฟฟาคลองขลุง (“ACP4”)

โรงไฟฟา

• ตารางสรุปขอมูลโครงการโรงไฟฟาของกลุม บริษทั ฯ ทีอ่ ยูร ะหวางการขอคืนสัญญาซือ้ ขายไฟฟา

2.1 ธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟาที่เปดดำเนินการเชิงพาณิชย (COD) แลว 14โครงการ ผานการ
บริหารจัดการโดยบริษัทยอยโดยออม กำลังการผลิตติดตั้งรวม 212.18 เมกะวัตต สามารถแบงโครงการตามประเภท
เชื้อเพลิงที่ ใช ในการผลิตเปน 4 ประเภท ไดแก โครงการโรงไฟฟาชีวมวล โครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติ โครงการ
โรงไฟฟาขยะชุมชน และโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย มีรายละเอียด ดังนี้
2.1.1 โครงการโรงไฟฟาชีวมวล
ในชวงเริ่มแรก โครงการโรงไฟฟาชีวมวลของกลุมบริษัทฯ ผลิตและจำหนายไฟฟาใหแก กฟภ. ภายใตสัญญาซื้อขาย
ไฟฟา (PPA) ประเภท Non-Firm ปริมาณพลังงานไฟฟาเสนอขายตามสัญญาในแตละโครงการคือ 8 เมกะวัตต
มีระยะเวลาสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) 5 ป และตอเนื่องครั้งละ 5 ป โดยอัตโนมัติ หรือจนกวาจะมีการบอกยกเลิก
หรือยุติสัญญา และไมไดกำหนดวันสิ้นสุดของสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) ไว
ตอมา กลุมบริษัทฯ ไดนำโครงการโรงไฟฟาชีวมวลทั้งหมด 9 โครงการ (ณ ขณะนั้น COD แลว 8 โครงการ และ
อีก 1 โครงการอยูระหวางการพัฒนา) ลงนามในขอตกลงแก ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) ในเดือน
กันยายน 2559 เพื่อเปลี่ยนโครงสรางอัตราคาไฟฟาจากระบบ Adder เปน Feed-in Tariff (“FiT”) โดยใหมีผล
บังคับใชยอนหลังตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ การแกไขสัญญาดังกลาวสงผลดีตอผูจำหนายไฟฟา เนื่องจาก
อัตราคาไฟฟาที่ผูจำหนายไฟฟาไดรับจากระบบ FiT มีอัตราที่สูงกวาอัตราคาไฟฟาในระบบ Adder ในขณะเดียวกัน
กฟภ. ไดกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) ใหมีความชัดเจน โดยคำนวณระยะเวลาที่ปรับลด
จากระยะเวลาที่ไดเคยจายไฟฟาเขาระบบไปแลว สงผลใหสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) ของโครงการโรงไฟฟาชีวมวล
ของกลุมบริษัทฯ มีอายุสัญญาประมาณ 15 - 16 ป1 นับจากวัน COD
(1) โครงการโรงไฟฟาบานบึง (“ACP1”)
โครงการโรงไฟฟาบานบึง (“ACP1”) เปนโครงการ VSPP เชือ้ เพลิงชีวมวลที่ใชระบบกังหันไอน้ำในการขับเคลือ่ น
เครือ่ งกำเนิดไฟฟา ภายใตการดำเนินงานของ บริษทั แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด (“ACP”) ซึง่ เปนบริษทั ยอย
โดยออมของบริษทั ฯ โครงการ ACP1 ตัง้ อยูท ่ี อำเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี บนพืน้ ที่ 146-0-55 ไร โดยมีกำลัง
การผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต โครงการ ACP1 เปดดำเนินการเชิงพาณิชย (COD) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555
• ตารางสรุปขอมูลการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟาบานบึง
ขอมูลการดำเนินงานโดยสรุป
โครงการโรงไฟฟาบานบึง
จำนวนวันที่ดำเนินงาน (วัน)
ดัชนีความพรอมจายไฟฟา (รอยละ)
ดัชนีการหยุดจายไฟฟาตามแผนซอมบำรุง (รอยละ)
ดัชนีการหยุดจายไฟฟานอกแผนซอมบำรุง (รอยละ)
ปริมาณการผลิตไฟฟาสุทธิ (เมกะวัตต-ชั่วโมง)
อัตราการใชกำลังการผลิต (รอยละ)
ปริมาณการจำหนายไฟฟาสุทธิ (เมกะวัตต-ชั่วโมง)
ปริมาณไฟฟาที่จำหนายให กฟภ. (เมกะวัตต-ชั่วโมง)
ปริมาณไฟฟาที่จำหนายใหลูกคาอุตสาหกรรม (เมกะวัตต-ชั่วโมง)
ปริมาณไอน้ำที่จำหนายรวม (ตัน)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
2562
327.00
89.71
3.29
7.00
69,698.85
89.58
61,997.27
61,568.13
429.14
-

344.00
94.22
2.32
3.46
71,531.66
87.54
63,560.67
63,028.03
532.64
-

334.00
91.41
6.87
1.72
70,952.60
89.50
62,857.17
61,782.57
1,074.60
-

1 ปริมาณไฟฟาเสนอขายตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟาทีท
่ ำกับลูกคาทุกประเภทรวมกัน ไดแก กฟภ. กฟผ. และ IU รวมทัง้ ปริมาณไอน้ำเสนอขายตามสัญญาโดยแปลงกำลังการผลิตเปนหนวย
เมกะวัตตเทียบเทา
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(2) โครงการโรงไฟฟาโพนทอง (“ACP2”)
โครงการโรงไฟฟาโพนทอง (“ACP2”) เปนโครงการ VSPP เชือ้ เพลิงชีวมวลที่ใชระบบกังหันไอน้ำในการขับเคลือ่ น
เครื่องกำเนิดไฟฟา ภายใตการดำเนินงานของ ACP ซึ่งเปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โครงการ ACP2
ตั้งอยูที่ อำเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด บนพื้นที่ 81-2-55 ไร โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต
โครงการ ACP2 เปดดำเนินการเชิงพาณิชย (COD) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556
• ตารางสรุปขอมูลการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟาโพนทอง
ขอมูลการดำเนินงานโดยสรุป
โครงการโรงไฟฟาโพนทอง
จำนวนวันที่ดำเนินงาน (วัน)
ดัชนีความพรอมจายไฟฟา (รอยละ)
ดัชนีการหยุดจายไฟฟาตามแผนซอมบำรุง (รอยละ)
ดัชนีการหยุดจายไฟฟานอกแผนซอมบำรุง (รอยละ)
ปริมาณการผลิตไฟฟาสุทธิ (เมกะวัตต-ชั่วโมง)
อัตราการใชกำลังการผลิต (รอยละ)
ปริมาณการจำหนายไฟฟาสุทธิ (เมกะวัตต-ชั่วโมง)
ปริมาณไฟฟาที่จำหนายให กฟภ. (เมกะวัตต-ชั่วโมง)
ปริมาณไฟฟาที่จำหนายใหลูกคาอุตสาหกรรม (เมกะวัตต-ชั่วโมง)
ปริมาณไอน้ำที่จำหนายรวม (ตัน)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
2562
337.00
92.43
4.11
3.46
70,177.97
87.55
63,787.24
63,743.75
43.49
-

339.00
92.75
5.55
1.70
72,036.51
89.55
64,680.62
64,314.81
365.81
-

310.00
84.96
8.47
6.57
64,341.49
87.33
57,306.06
56,866.25
439.81
-

(3) โครงการโรงไฟฟาบอพลอย (“ACP3”)
โครงการโรงไฟฟาบอพลอย (“ACP3”) เปนโครงการ VSPP เชือ้ เพลิงชีวมวลที่ใชระบบกังหันไอน้ำในการขับเคลือ่ น
เครื่องกำเนิดไฟฟา ภายใตการดำเนินงานของ ACP ซึ่งเปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โครงการ ACP3
ตั้งอยูที่ อำเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี บนพื้นที่ 120-1-50 ไร โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต
โครงการ ACP3 เปดดำเนินการเชิงพาณิชย (COD) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560
• ตารางสรุปขอมูลการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟาบอพลอย
ขอมูลการดำเนินงานโดยสรุป
โครงการโรงไฟฟาบอพลอย
จำนวนวันที่ดำเนินงาน (วัน)
ดัชนีความพรอมจายไฟฟา (รอยละ)
ดัชนีการหยุดจายไฟฟาตามแผนซอมบำรุง (รอยละ)
ดัชนีการหยุดจายไฟฟานอกแผนซอมบำรุง (รอยละ)
ปริมาณการผลิตไฟฟาสุทธิ (เมกะวัตต-ชั่วโมง)
อัตราการใชกำลังการผลิต (รอยละ)
ปริมาณการจำหนายไฟฟาสุทธิ (เมกะวัตต-ชั่วโมง)
ปริมาณไฟฟาที่จำหนายให กฟภ. (เมกะวัตต-ชั่วโมง)
ปริมาณไฟฟาที่จำหนายใหลูกคาอุตสาหกรรม (เมกะวัตต-ชั่วโมง)
ปริมาณไอน้ำที่จำหนายรวม (ตัน)
I 47 I รายงานประจำป 2562

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
2562
126.00
91.09
8.91
26,318.99
88.12
23,305.10
23,305.10
-

345.00
94.50
3.79
1.71
72,498.48
88.46
64,430.49
64,430.49
-

340.00
93.23
3.80
2.97
70,697.04
87.44
63,217.82
63,217.82
-

(4) โครงการโรงไฟฟาศรีเชียงใหม (“ALCP1”)
โครงการโรงไฟฟาศรีเชียงใหม (“ALCP1”) เปนโครงการ VSPP เชื้อเพลิงชีวมวลที่ ใชระบบกังหันไอน้ำในการ
ขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟา ภายใตการดำเนินงานของ บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด (“ALCP”)
ซึง่ เปนบริษทั ยอยโดยออมของบริษทั ฯ โครงการ ALCP1 ตัง้ อยูท ่ี อำเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย บนพืน้ ที่
301-2-86 ไร โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต โครงการ ALCP1 เปดดำเนินการเชิงพาณิชย (COD)
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556
• ตารางสรุปขอมูลการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟาศรีเชียงใหม
ขอมูลการดำเนินงานโดยสรุป
โครงการโรงไฟฟาศรีเชียงใหม
จำนวนวันที่ดำเนินงาน (วัน)
ดัชนีความพรอมจายไฟฟา (รอยละ)
ดัชนีการหยุดจายไฟฟาตามแผนซอมบำรุง (รอยละ)
ดัชนีการหยุดจายไฟฟานอกแผนซอมบำรุง (รอยละ)
ปริมาณการผลิตไฟฟาสุทธิ (เมกะวัตต-ชั่วโมง)
อัตราการใชกำลังการผลิต (รอยละ)
ปริมาณการจำหนายไฟฟาสุทธิ (เมกะวัตต-ชั่วโมง)
ปริมาณไฟฟาที่จำหนายให กฟภ. (เมกะวัตต-ชั่วโมง)
ปริมาณไฟฟาที่จำหนายใหลูกคาอุตสาหกรรม (เมกะวัตต-ชั่วโมง)
ปริมาณไอน้ำที่จำหนายรวม (ตัน)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
2562
344.00
94.38
2.00
3.62
71,342.20
87.16
64,095.47
64,095.47
-

342.00
93.81
5.80
0.39
72,792.70
89.48
65,472.54
65,472.54
-

351.00
96.18
2.30
1.52
74,383.95
89.18
66,542.07
66,542.07
-

(5) โครงการโรงไฟฟาสิรินธร (“ALCP2”)
โครงการโรงไฟฟาสิรนิ ธร (“ALCP2”) เปนโครงการ VSPP เชือ้ เพลิงชีวมวลที่ใชระบบกังหันไอน้ำในการขับเคลือ่ น
เครื่องกำเนิดไฟฟา ภายใตการดำเนินงานของ ALCP ซึ่งเปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ ALCP2 ตั้งอยูที่
อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี บนพื้นที่ 114-3-48 ไร โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต เปด
ดำเนินการเชิงพาณิชย (COD) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558
• ตารางสรุปขอมูลการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟาสิรินธร
ขอมูลการดำเนินงานโดยสรุป
โครงการโรงไฟฟาสิรินธร
จำนวนวันที่ดำเนินงาน (วัน)
ดัชนีความพรอมจายไฟฟา (รอยละ)
ดัชนีการหยุดจายไฟฟาตามแผนซอมบำรุง (รอยละ)
ดัชนีการหยุดจายไฟฟานอกแผนซอมบำรุง (รอยละ)
ปริมาณการผลิตไฟฟาสุทธิ (เมกะวัตต-ชั่วโมง)
อัตราการใชกำลังการผลิต (รอยละ)
ปริมาณการจำหนายไฟฟาสุทธิ (เมกะวัตต-ชั่วโมง)
ปริมาณไฟฟาที่จำหนายให กฟภ. (เมกะวัตต-ชั่วโมง)
ปริมาณไฟฟาที่จำหนายใหลูกคาอุตสาหกรรม (เมกะวัตต-ชั่วโมง)
ปริมาณไอน้ำที่จำหนายรวม (ตัน)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
2562
344.00
94.13
1.83
4.04
72,231.91
88.48
65,450.03
65,450.03
-

350.00
95.86
2.72
1.42
74,127.57
89.16
66,888.62
66,888.62
-

345.00
94.63
3.81
1.56
73,571.47
89.65
66,248.66
66,248.66
-
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(6) โครงการโรงไฟฟาตานี (“AAPP1”)
โครงการโรงไฟฟาตานี (“AAPP1”) เปนโครงการ VSPP เชือ้ เพลิงชีวมวลที่ใชระบบกังหันไอน้ำในการขับเคลือ่ น
เครื่องกำเนิดไฟฟา ภายใตการดำเนินงานของ บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร แพลนท จำกัด (“AAPP”)
ซึ่งเปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โครงการ AAPP1 ตั้งอยูที่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร บนพื้นที่
123-0-33 ไร โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต โครงการ AAPP1 เปดดำเนินการเชิงพาณิชย (COD)
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555
• ตารางสรุปขอมูลการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟาตานี
ขอมูลการดำเนินงานโดยสรุป
โครงการโรงไฟฟาตานี
จำนวนวันที่ดำเนินงาน (วัน)
ดัชนีความพรอมจายไฟฟา (รอยละ)
ดัชนีการหยุดจายไฟฟาตามแผนซอมบำรุง (รอยละ)
ดัชนีการหยุดจายไฟฟานอกแผนซอมบำรุง (รอยละ)
ปริมาณการผลิตไฟฟาสุทธิ (เมกะวัตต-ชั่วโมง)
อัตราการใชกำลังการผลิต (รอยละ)
ปริมาณการจำหนายไฟฟาสุทธิ (เมกะวัตต-ชั่วโมง)
ปริมาณไฟฟาที่จำหนายให กฟภ. (เมกะวัตต-ชั่วโมง)
ปริมาณไฟฟาที่จำหนายใหลูกคาอุตสาหกรรม (เมกะวัตต-ชั่วโมง)
ปริมาณไอน้ำที่จำหนายรวม (ตัน)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
2562
310.00
85.03
2.45
12.52
65,247.25
88.48
58,381.67
58,381.67
-

328.00
89.93
3.36
6.71
68,891.40
88.33
61,982.34
61,695.42
286.92
-

322.00
88.34
9.60
2.06
68,291.33
89.13
61,399.42
60,958.40
441.02
-

(7) โครงการโรงไฟฟาโชคชัย (“AAPP2”)
โครงการโรงไฟฟาโชคชัย (“AAPP2”) เปนโครงการ VSPP เชือ้ เพลิงชีวมวลที่ใชระบบกังหันไอน้ำในการขับเคลือ่ น
เครื่องกำเนิดไฟฟา ภายใตการดำเนินงานของ AAPP ซึ่งเปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โครงการ AAPP2
ตั้งอยูที่ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา บนพื้นที่ 59-0-38.4 ไร โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต
โครงการ AAPP2 เปดดำเนินการเชิงพาณิชย (COD) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556
• ตารางสรุปขอมูลการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟาโชคชัย
ขอมูลการดำเนินงานโดยสรุป
โครงการโรงไฟฟาโชคชัย
จำนวนวันที่ดำเนินงาน (วัน)
ดัชนีความพรอมจายไฟฟา (รอยละ)
ดัชนีการหยุดจายไฟฟาตามแผนซอมบำรุง (รอยละ)
ดัชนีการหยุดจายไฟฟานอกแผนซอมบำรุง (รอยละ)
ปริมาณการผลิตไฟฟาสุทธิ (เมกะวัตต-ชั่วโมง)
อัตราการใชกำลังการผลิต (รอยละ)
ปริมาณการจำหนายไฟฟาสุทธิ (เมกะวัตต-ชั่วโมง)
ปริมาณไฟฟาที่จำหนายให กฟภ. (เมกะวัตต-ชั่วโมง)
ปริมาณไฟฟาที่จำหนายใหลูกคาอุตสาหกรรม (เมกะวัตต-ชั่วโมง)
ปริมาณไอน้ำที่จำหนายรวม (ตัน)
I 49 I รายงานประจำป 2562

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
2562
302.00
82.63
4.11
13.26
59,045.72
82.40
52,669.73
52,200.69
469.04
21,542.00

327.00
89.50
1.54
8.96
68,635.30
88.42
61,952.72
61,429.33
523.39
604.00

327.00
89.59
7.38
3.03
68,407.61
88.04
61,487.71
60,971.42
516.29
32.24

(8) โครงการโรงไฟฟาน้ำพอง (“AAP1”)
โครงการโรงไฟฟาน้ำพอง (“AAP1”) เปนโครงการ VSPP เชือ้ เพลิงชีวมวลที่ใชระบบกังหันไอน้ำในการขับเคลือ่ น
เครื่องกำเนิดไฟฟา ภายใตการดำเนินงานของ บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาเวอร แพลนท จำกัด (“AAP”)
ซึ่งเปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โครงการ AAP1 ตั้งอยูที่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน บนพื้นที่
52-2-15 ไร โดยมีกำลังการผลิตติดตัง้ 9.9 เมกะวัตต โครงการ AAP1 เปดดำเนินการเชิงพาณิชย (COD) เมือ่
วันที่ 2 พฤษภาคม 2555
• ตารางสรุปขอมูลการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟาน้ำพอง
ขอมูลการดำเนินงานโดยสรุป
โครงการโรงไฟฟาน้ำพอง
จำนวนวันที่ดำเนินงาน (วัน)
ดัชนีความพรอมจายไฟฟา (รอยละ)
ดัชนีการหยุดจายไฟฟาตามแผนซอมบำรุง (รอยละ)
ดัชนีการหยุดจายไฟฟานอกแผนซอมบำรุง (รอยละ)
ปริมาณการผลิตไฟฟาสุทธิ (เมกะวัตต-ชั่วโมง)
อัตราการใชกำลังการผลิต (รอยละ)
ปริมาณการจำหนายไฟฟาสุทธิ (เมกะวัตต-ชั่วโมง)
ปริมาณไฟฟาที่จำหนายให กฟภ. (เมกะวัตต-ชั่วโมง)
ปริมาณไฟฟาที่จำหนายใหลูกคาอุตสาหกรรม (เมกะวัตต-ชั่วโมง)
ปริมาณไอน้ำที่จำหนายรวม (ตัน)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
2562
348.00
95.40
2.98
1.62
74,217.35
89.70
66,078.59
66,078.59
-

354.00
96.87
2.79
0.34
76,286.81
90.81
67,960.68
67,509.66
451.02
-

364.00
99.76
0.00
0.24
78,676.82
90.94
70,307.20
69,572.58
734.62
-

(9) โครงการโรงไฟฟาเถิน (“ABA1”)
โครงการโรงไฟฟาเถิน (“ABA1”) เปนโครงการ VSPP เชื้อเพลิงชีวมวลที่ ใชระบบกังหันไอน้ำในการขับเคลื่อน
เครือ่ งกำเนิดไฟฟา ภายใตการดำเนินงานของ บริษทั แอดวานซ ไบโอ เอเชีย จำกัด (“ABA”) ซึง่ เปนบริษทั ยอย
โดยออมของบริษัทฯ โครงการ ABA1 ตั้งอยูที่ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง บนพื้นที่ 69-1-47.6 ไร โดยมีกำลัง
การผลิตติดตัง้ 9.9 เมกะวัตต โครงการ ABA1 เปดดำเนินการเชิงพาณิชย (COD) เมือ่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
• ตารางสรุปขอมูลการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟาเถิน
ขอมูลการดำเนินงานโดยสรุป
โครงการโรงไฟฟาเถิน
จำนวนวันที่ดำเนินงาน (วัน)
ดัชนีความพรอมจายไฟฟา (รอยละ)
ดัชนีการหยุดจายไฟฟาตามแผนซอมบำรุง (รอยละ)
ดัชนีการหยุดจายไฟฟานอกแผนซอมบำรุง (รอยละ)
ปริมาณการผลิตไฟฟาสุทธิ (เมกะวัตต-ชั่วโมง)
อัตราการใชกำลังการผลิต (รอยละ)
ปริมาณการจำหนายไฟฟาสุทธิ (เมกะวัตต-ชั่วโมง)
ปริมาณไฟฟาที่จำหนายให กฟภ. (เมกะวัตต-ชั่วโมง)
ปริมาณไฟฟาที่จำหนายใหลูกคาอุตสาหกรรม (เมกะวัตต-ชั่วโมง)
ปริมาณไอน้ำที่จำหนายรวม (ตัน)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
2562
331.00
90.68
2.30
7.02
66,423.70
84.46
58,740.73
58,740.73
-

317.00
86.89
2.74
10.37
64,704.06
85.86
57,937.75
57,937.75
-

335.00
91.80
4.28
3.92
68,687.69
86.27
61,602.60
61,602.60
-

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 50 I

รูปภาพตัวอยางโครงการโรงไฟฟาชีวมวลของกลุมบริษัทฯ

โรงไฟฟาชีวมวลศรีเชียงใหม (อำเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย)
กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต

โรงไฟฟาชีวมวลบานบึง (อำเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี)
กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต

โรงไฟฟาชีวมวลโพนทอง (อำเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด)
กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต

โรงไฟฟาชีวมวลบอพลอย (อำเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี)
กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต

I 51 I รายงานประจำป 2562

โรงไฟฟาชีวมวลบอพลอย (อำเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี)
กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต

โรงไฟฟาชีวมวลสิรินธร (อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี)
กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต

โรงไฟฟาชีวมวลน้ำพอง (อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน)
กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต

โรงไฟฟาชีวมวลน้ำพอง (อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน)
กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต

โรงไฟฟาชีวมวลโชคชัย (อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา)
กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต

โรงไฟฟาชีวมวลตานี (อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร)
กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 52 I

2.1.2 โครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติ
(1) โครงการโรงไฟฟา SPP เกาะขนุน (“AAA1”)
โครงการโรงไฟฟา SPP เกาะขนุน (“AAA1”) เปนโครงการ SPP กาซธรรมชาติที่ใชระบบโคเจนเนอเรชั่นในการ
ผลิตไฟฟา ภายใตการดำเนินงานของ บริษทั แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด (“AAA”) ซึง่ เปนบริษทั ยอยโดยออม
ของบริษัทฯ AAA1 ตั้งอยูที่ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา บนพื้นที่ 194-2-77 ไร โครงการ AAA1
โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 114.35 เมกะวัตต โครงการ AAA1 เปดดำเนินการเชิงพาณิชย (COD) เมื่อวันที่
10 กุมภาพันธ 2560
ในการบริหารและดำเนินงานโครงการ AAA1 นั้น AAA ในฐานะเจาของโครงการไดเขาทำสัญญาซื้อขายกาซ
ธรรมชาติกบั บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 มีระยะเวลาใชกา ซเพือ่ การคา
ทั้งสิ้น 25 ป นับจากวันที่เปดดำเนินการเชิงพาณิชย (COD) ซึ่งจะสิ้นสุดวันที่ 9 กุมภาพันธ 2585
รูปภาพตัวอยางโครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติของกลุมบริษัทฯ

โรงไฟฟา SPP เกาะขนุน (อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา) กำลังการผลิตติดตั้ง 114.35 เมกะวัตต

• ตารางสรุปขอมูลการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟา SPP เกาะขนุน
ขอมูลการดำเนินงานโดยสรุป
โครงการโรงไฟฟา SPP เกาะขนุน
จำนวนวันที่ดำเนินงาน (วัน)
ดัชนีความพรอมจายไฟฟา (รอยละ)
ดัชนีการหยุดจายไฟฟาตามแผนซอมบำรุง (รอยละ)
ดัชนีการหยุดจายไฟฟานอกแผนซอมบำรุง (รอยละ)
ปริมาณการผลิตไฟฟาสุทธิ (เมกะวัตต - ชั่วโมง)
อัตราการใชกำลังการผลิต (รอยละ)
ปริมาณการจำหนายไฟฟาสุทธิ (เมกะวัตต - ชั่วโมง)
ปริมาณไฟฟาจำหนายให กฟผ. (เมกะวัตต - ชั่วโมง)
ปริมาณไฟฟาที่จำหนายใหลูกคาอุตสาหกรรม (เมกะวัตต-ชั่วโมง)
ปริมาณไอน้ำที่จำหนายรวม (ตัน)
ปริมาณการใชเชื้อเพลิง (ลานบีทียู)
อัตราการใชความรอนเฉลี่ย (บีทียูตอหนวยผลิต)
I 53 I รายงานประจำป 2562

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
2562
329.50
96.04
1.33
2.63
612,794.69
86.10
588,150.20
587,514.84
635.36
3,471.24
4,698,435.00
7,667.23

365.00
97.90
1.99
0.11
660,714.85
83.80
632,954.25
631,535.37
1,418.88
12,905.90
4,834,640.00
7,317.29

365.00
99.45
0.42
0.13
674,885.92
85.61
646,099.04
643,451.87
2,647.17
28,746.37
4,971,340.00
7,366.19

2.1.3 โครงการโรงไฟฟาขยะชุมชน
(1) โครงการโรงไฟฟา MSW ขอนแกน (“ALCP3”)
โครงการโรงไฟฟา MSW ขอนแกน (“ALCP3”) เปนโครงการโรงไฟฟาพลังงานขยะ ซึง่ ใชขยะชุมชน (Municipal
Solid Waste : MSW) เปนเชื้อเพลิง ภายใตการดำเนินงานของ ALCP ซึ่งเปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ
โครงการ ALCP3 ตั้งอยูที่ ตำบลโนนทอน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน บนพื้นที่ของเทศบาลตำบลโนนทอน
มีกำลังการผลิตติดตั้ง 6.0 เมกะวัตต ทั้งนี้ ALCP มีหนาที่กอสรางโรงไฟฟาตามสัญญากอสรางอาคาร ยก
กรรมสิทธิ์ใหเทศบาลนครขอนแกน ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2554 มีระยะเวลา 20 ป นับจากวันทีล่ งนามในสัญญา
โดยภายหลังจากที่สัญญาสิ้นสุดลงอาคารและเครื่องจักรของโครงการจะตกเปนกรรมสิทธิ์ของเทศบาล
นครขอนแกน
โครงการ ALCP3 จำหนายกระแสไฟฟาตามปริมาณไฟฟาเสนอขายตามสัญญาจำนวน 4.5 เมกะวัตต ใหแก กฟภ.
ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) ประเภท Non-Firm ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556 โดยสัญญาดังกลาวมีระยะ
เวลา 5 ป นับจากวันเปดดำเนินการเชิงพาณิชย (COD) ตอเนือ่ งครัง้ ละ 5 ป โดยอัตโนมัตจิ นกวาจะมีการยกเลิก
สัญญา โดยโครงการ ALCP3 จะไดรับสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา ("Adder") 3.5 บาท ตอหนวย เปนระยะเวลา
7 ป นับจากวันที่เปดดำเนินการเชิงพาณิชย (COD)
นอกจากนี้ โครงการ ALCP3 ยังมีรายไดจากการรับกำจัดขยะชุมชนใหแกองคการบริหารสวนทองถิน่ และลูกคา
เอกชนที่อยูในพื้นที่หลายราย ซึ่งขยะชุมชนถูกใชเปนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟา

โรงไฟฟา MSW ขอนแกน (อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน)
กำลังการผลิตติดตั้ง 6.0 เมกะวัตต

การนำขยะเขาสูเตาเผาไหม โดยเปนระบบปดของโรงไฟฟา MSW ขอนแกน
(อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน)

• ตารางสรุปขอมูลการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟา MSW ขอนแกน
ขอมูลการดำเนินงานโดยสรุป
โครงการโรงไฟฟา MSW ขอนแกน
จำนวนวันที่ดำเนินงาน (วัน)
ดัชนีความพรอม (รอยละ)
ดัชนีการหยุดผลิตตามแผนซอมบำรุง (รอยละ)
ดัชนีการหยุดผลิตนอกแผนซอมบำรุง (รอยละ)
ปริมาณการผลิตไฟฟาสุทธิ (เมกะวัตต-ชั่วโมง)
อัตราการใชกำลังการผลิต (รอยละ)
ปริมาณการจำหนายไฟฟาสุทธิ (เมกะวัตต-ชั่วโมง)
ปริมาณไฟฟาจำหนายให กฟภ. (เมกะวัตต - ชั่วโมง)
ปริมาณไฟฟาที่จำหนายใหลูกคาอุตสาหกรรม (เมกะวัตต-ชั่วโมง)
ปริมาณการกำจัดขยะ (ตัน)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
309.00
84.73
5.75
9.52
40,746.84
91.50
32,813.24
32,813.24
128,483.28

336.00
91.98
3.42
4.60
45,589.37
94.29
36,216.83
36,216.83
135,944.60

2562

346.00
94.93
3.23
1.84
47,689.96
95.58
37,165.32
37,165.32
130,067.44

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 54 I

รูปภาพตัวอยางโครงการ Solar Rooftop ของกลุมบริษัทฯ

2.1.4 โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
(1) โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา (“โครงการ Solar Rooftop”)
โครงการ Solar Rooftop เปนโครงการภายใตการบริหารจัดการของ บริษทั เอซีอี โซลาร จำกัด (“ACE SOLAR”)
โดยกลุม บริษทั ฯ มีโครงการ Solar Rooftop ทีเ่ ปดดำเนินการเชิงพาณิชยแลวจำนวน 3 โครงการ มีปริมาณไฟฟา
เสนอขายตามสัญญารวมจำนวน 2.73 เมกะวัตต โดยบริษัทฯ ดำเนินการติดตั้งอุปกรณผลิตกระแสไฟฟา
ณ ที่ตั้งของผูซื้อเพื่อจำหนายไฟฟาตลอดอายุสัญญา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
• รายละเอียดโครงการ Solar Rooftop มีดังตอไปนี้
โครงการโรงไฟฟา

ACE SOLAR 3

Solar Rooftop 1
ชื่อโครงการ
ACE SOLAR
บริษัทที่ดำเนินโครงการ
พลังงานแสงอาทิตย
ประเภทเชื้อเพลิง
ที่ตั้งโครงการ
ศรีราชา
- อำเภอ
ชลบุรี
- จังหวัด
20 พฤศจิกายน 2561
วันเปดดำเนินการเชิงพาณิชย (COD) /
กำหนดการเปดดำเนินการเชิงพาณิชย (SCOD)
1.00
กำลังการผลิตติดตั้ง (เมกะวัตต)
1.00
ปริมาณพลังไฟฟาเสนอขาย (เมกะวัตต)
25 ป
ระยะเวลาซื้อขายไฟฟานับจากวันเปดดำเนินการ
เชิงพาณิชย
อัตราสวนลดจากราคาการไฟฟา (รอยละ)
10.00

I 55 I รายงานประจำป 2562

ACE SOLAR 4

ACE SOLAR 3
(สวนตอขยาย)
Solar Rooftop 1
ACE SOLAR
พลังงานแสงอาทิตย

Solar Rooftop 2
ACE SOLAR
พลังงานแสงอาทิตย

ศรีราชา
ชลบุรี
28 กันยายน 2562

โชคชัย
นครราชสีมา
22 กุมภาพันธ 2562

1.00
1.00
25 ป

0.73
0.73
25 ป

10.00

10.00

2.2 ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ และการสงเสริมการลงทุน
กลุมบริษัทฯ มีหนาที่ที่ตองจัดหาใบอนุญาตที่เกี่ยวของกับการพัฒนา กอสราง และดำเนินโครงการโรงไฟฟาของกลุม
บริษัทฯ โดยที่ผานมากลุมบริษัทฯ ไดดำเนินการใหไดมาซึ่งใบอนุญาตสำคัญสำหรับการดำเนินโครงการโรงไฟฟาไดอยาง
ครบถวน โดยใบอนุญาตที่สำคัญที่กลุมบริษัทฯ ใช ในการประกอบธุรกิจมีดังตอไปนี้
1) การเห็นชอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) (ไม ใช ในกรณีของโครงการรับซื้อไฟฟา
จาก VSPP ประเภทพลังงานทดแทน)
2) ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
3) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)
4) ใบอนุญาตกอสรางอาคาร (แบบ อ.1) หรือ แบบแจงการกอสรางอาคาร (ม.39 ทวิ)
5) ใบอนุญาตใหผลิตพลังงานควบคุม (พค. 2)
6) ใบรับรองการกอสรางอาคาร (อ.6)
7) บัตรสงเสริมการลงทุน
ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟาทุกโครงการที่เปดดำเนินการเชิงพาณิชย (COD) แลวของกลุมบริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน โดยบัตรสงเสริมการลงทุนดังกลาวใหสทิ ธิประโยชนแกกลุม บริษทั ฯ ทีส่ ำคัญๆ
ดังนี้
1) ไดรับยกเวนการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
นับแตวันที่เริ่มมีรายได โดยมีกำหนดเวลา 8 ป
2) ใหนำผลขาดทุนประจำปที่เกิดขึ้นในระหวางที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนไปใชสิทธิหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้น
ภายหลังระยะเวลาไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล มีกำหนดเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันพนกำหนดเวลานั้น
3) ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ
มีกำหนดเวลา 5 ป นับจากวันพนกำหนดระยะเวลา 8 ป
4) ไดรับยกเวนภาษีอากรขาเขา สำหรับการนำเขาเครื่องจักรเพื่อใช ในการผลิตตามที่คณะกรรมการอนุมัติ
5) ไดรับยกเวนไมตองนำเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ไปรวมคำนวณ
เพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น
นอกจากนี้ โครงการโรงไฟฟาชีวมวลทุกโครงการและโครงการโรงไฟฟาขยะชุมชนยังไดสิทธิพิเศษเพิ่มเติมที่สำคัญ ไดแก
1) ไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา 2 เทาของคาใชจายดังกลาวเปนระยะเวลา 10 ป นับแตวันที่เริ่ม
มีรายได
2) ไดรบั สิทธิใหหกั เงินลงทุนในการติดตัง้ หรือกอสรางสิง่ อำนวยความสะดวกรอยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือจากการ
หักคาเสื่อมราคาตามปกติ
3) ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ
มีกำหนดเวลา 5 ป นับจากวันพนกำหนดระยะเวลา 8 ป
ทั้งนี้ กลุมบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว ในบัตรสงเสริมการลงทุน เชน จะตองจัดใหมีและบังคับใชมาตรการ
ปองผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จะตองดำเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ 14000
หรือมาตรฐานอืน่ ทีเ่ ทียบเทา ภายใน 2 ปนบั แตวนั ทีเ่ ปดดำเนินการ เปนตน เพือ่ ใหไดรบั สิทธิและประโยชนขา งตนครบถวน
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2.3 ธุรกิจอื่นๆ ของกลุมบริษัทฯ
2.3.1 ธุรกิจการใหบริการดานการบริหารจัดการ
ในป 2560 บริษัทฯ ไดเริ่มทำสัญญาวาจางบริหารจัดการกับบริษัทยอยโดยออม ภายใตสัญญาดังกลาว บริษัทฯ
จะใหบริการดานการบริหารจัดการภายใตนโยบาย คำสั่ง และเงื่อนไขตางๆ ที่กำหนด มีขอบเขตของงานที่รับจาง
เพือ่ สนับสนุนการดำเนินการของบริษทั ยอยโดยออม เชน การบริหารจัดการดานบัญชีและการเงิน การบริหารจัดการ
ดานทรัพยากรมนุษย การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการดานกฎหมาย เปนตน
โดยบริษัทฯ มีหนาที่ ใหคำปรึกษา ประสานงาน และเจรจาตอรองแทนบริษัทยอยในขอบเขตของงานขางตน
2.3.2 ธุรกิจการใหบริการดานการซอมบำรุง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯ มีสดั สวนการถือหุน โดยออมรอยละ 100 ของหุน ทีอ่ อกและชำระแลวของ PSMS
ซึง่ เปนกิจการทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ภายใต ASCE เมือ่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เพือ่ ประกอบธุรกิจใหบริการซอมบำรุงโรงไฟฟา
ภายในกลุมบริษัทฯ ทั้งนี้ PSMS เริ่มมีรายไดจากการประกอบธุรกิจในไตรมาส 2 ป 2561

3. การตลาดและการแขงขัน
3.1 กลุมลูกคาเปาหมาย
ผูรับซื้อไฟฟาหลักจากโครงการโรงไฟฟาของกลุมบริษัทฯ ไดแก กฟภ. และ กฟผ. ซึ่งภายใตกฎเกณฑและระเบียบการ
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาในปจจุบัน ผูประกอบการจะตองไดรับสิทธิในการซื้อขายไฟฟาดวยการลงนามใน
สัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) กับหนวยงานที่เกี่ยวของตามโครงสรางของอุตสาหกรรมไฟฟาในประเทศไทย ไดแก กฟภ.
หรือ กฟน. ซึ่งเปนผูจัดจำหนายไฟฟาของประเทศ หรือ กฟผ. ซึ่งเปนเจาของระบบสงไฟฟาและผูควบคุมระบบสงไฟฟา
แตเพียงผูเดียวในประเทศ
สำหรับการจัดหาลูกคาอุตสาหกรรมนั้น แมวาในปจจุบันลูกคากลุมดังกลาวจะนับเปนสัดสวนรายไดที่ไมมากนัก แตกลุม
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะขยายฐานลูกคาอุตสาหกรรมทีอ่ ยูในพืน้ ที่ใกลเคียงกับโครงการโรงไฟฟาของกลุม บริษทั ฯ ใหมากขึน้
ผานการลงทุนและพัฒนาโครงขายและระบบสายสงไฟฟาในพื้นที่ที่ลูกคาตองการ เพื่อผลิตไฟฟาสงใหแกลูกคา
อุตสาหกรรมนั้นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงการโรงไฟฟาที่ COD แลวของกลุมบริษัทฯ (ไมรวมโครงการ Solar Rooftop) มีสัญญา
ซื้อขายไฟฟา/ไอน้ำกับกลุมลูกคาเปาหมาย ไดแก กฟภ. กฟผ. และลูกคาอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้น 175.08 MW โดยเมื่อ
หักกำลังการผลิตกระแสไฟฟาเพื่อใชภายในโครงการโรงไฟฟาประมาณ 12.51 MW ทำใหกลุมบริษัทฯ มีกำลังการผลิต
กระแสไฟฟา/ไอน้ำสวนเกินประมาณ 21.86 MW ที่ยังสามารถนำไปจำหนายเพิ่มเติมใหกับลูกคาได ดังมีรายละเอียดตาม
ตารางตอไปนี้
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โครงการโรงไฟฟา
โครงการโรงไฟฟาบานบึง (“ACP1”)
โครงการโรงไฟฟาโพนทอง (“ACP2”)
โครงการโรงไฟฟาบอพลอย (“ACP3”)
โครงการโรงไฟฟาศรีเชียงใหม (“ALCP1”)
โครงการโรงไฟฟาสิรินธร (“ALCP2”)
โครงการโรงไฟฟาตานี (“AAPP1”)
โครงการโรงไฟฟาโชคชัย (“AAPP2”)
โครงการโรงไฟฟาน้ำพอง (“AAP1”)
โครงการโรงไฟฟาเถิน (“ABA1”)
โครงการโรงไฟฟา SPP เกาะขนุน (“AAA1”)
โครงการโรงไฟฟา MSW ขอนแกน (“ALCP3”)
รวม

ปริมาณไฟฟา/ไอน้ำ ปริมาณไฟฟา กำลังการผลิต
เสนอขายตาม
กำลังการผลิต
เพื่อใชภายใน
กระแสไฟฟา
1
2
สัญญา (MW)
ติดตั้ง (MW)
โครงการ (MW) สวนเกิน (MW)
8.46
9.90
0.95
0.49
8.54
9.90
0.89
0.47
8.00
9.90
0.98
0.92
8.00
9.90
0.89
1.01
8.00
9.90
0.82
1.08
8.46
9.90
0.94
0.50
8.86
9.90
0.87
0.17
8.76
9.90
0.97
0.17
8.00
9.90
0.93
0.97
95.50
114.35
3.17
15.68
4.50
6.00
1.10
0.40
175.08
209.45
12.51
21.86

1 ปริมาณไฟฟาเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟาที่ทำกับลูกคาทุกประเภทรวมกัน

ไดแก กฟภ. กฟผ. และ IU รวมทั้งปริมาณไอน้ำเสนอขายตามสัญญาโดยแปลงกำลังการผลิตเปนหนวย

เมกะวัตตเทียบเทา
2 คำนวณจากปริมาณที่ ใชจริงในป 2562

3.2 การกำหนดราคาจำหนาย
กลุม บริษทั ฯ มีการพิจารณากำหนดราคาจำหนายไฟฟาแยกตามประเภทของผูร บั ซือ้ ไฟฟา กลาวคือ 1) การเสนอขายไฟฟา
ใหแก กฟภ. และ กฟผ. จะกำหนดราคาใหเปนไปตามโครงสรางการคำนวณอัตราคาไฟฟาที่ไดมีการกำหนดไว ในสัญญา
ซื้อขายไฟฟา (PPA) โดยหากกลุมบริษัทฯ เปนผูเสนอราคาดวยตนเอง เชน กรณีการประมูลสิทธิในการจำหนายไฟฟา
กลุมบริษัทฯ จะพิจารณาราคาเสนอขายโดยการวิเคราะหปจจัยและความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อประเมินความเปน
ไปไดของโครงการและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดวาจะไดรับใหสอดคลองกับนโยบายการลงทุนที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดกำหนดไว และ 2) การเสนอขายไฟฟาใหแกลูกคาอุตสาหกรรม กลุมบริษัทฯ จะกำหนดราคาโดยการอางอิง
อัตราคาไฟฟา หรือการกำหนดสวนลดจากอัตราคาไฟฟาของ กฟภ. หรือ กฟน. แลวแตกรณี
3.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
3.3.1 การแขงขันในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนประเภทโรงไฟฟาชีวมวล ในอดีตที่ผานมา ผูที่มีความประสงค
จะเขาลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟาดังกลาว โดยเฉพาะโรงไฟฟาชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ที่มีกำลังผลิตติดตั้งไมเกิน
9.9 เมกะวัตต สามารถยื่นเอกสารและขอเสนอโครงการเพื่อขอทำสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาฝายจำหนาย
ไดแก กฟภ. และ กฟน. ไดโดยตรง โดย กฟภ. และ กฟน. จะพิจารณาขอเสนอโครงการโดยพิจารณาจากความพรอม
ในดานตางๆ โดยเฉพาะความพรอมทางดานคุณสมบัติของผูยื่นคำขอที่เปนปจจัยหลักที่ผลตอการพิจารณา โดยที่
ผานมามีผูประกอบการที่ไดรับสัญญาซื้อขายไฟฟาจาก กฟภ. และ กฟน. เปนจำนวนมาก ทั้งผูประกอบการที่เปน
บริษัทจดทะเบียน และนิติบุคคลอื่นๆ รวมถึงในหลายกรณีที่บริษัทจดทะเบียนไดเขาซื้อโครงการโรงไฟฟาจาก
นิติบุคคลอื่น
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 58 I

ทัง้ นี้ บริษทั จดทะเบียนทีป่ ระกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน โดยมีโรงไฟฟาชีวมวลเปนโรงไฟฟา
ประเภทหลักของธุรกิจ พอสรุปไดดังนี้
• แผนภูมิแสดงกำลังการผลิตไฟฟาของผูผลิตและจำหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

กำลังการผลิตไฟฟารวม (เมกะวัตต)

ที่เปดดำเนินการเชิงพาณิชยแลว
ที่อยูระหวางการขอคืนสัญญาซื้อขายไฟฟา

ที่อยูระหวางการกอสรางหรือการพัฒนา
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ที่มา: ขอมูลจากรายงานประจำป 61 ของแตละบริษัท

จากแผนภูมิขางตน กลุมผูประกอบการโรงไฟฟาชีวมวล อาจแบงออกไดเปน 2 กลุมหลัก ไดแก 1) กลุมผูประกอบการ
ซึ่งใชวัตถุดิบเชื้อเพลิงที่เปนของเหลือจากกระบวนการผลิตสินคาหลักของตัวเอง (Waste or By-Product) ไดแก
กลุม โรงไฟฟาของผูป ระกอบการโรงน้ำตาล เชน KSL หรือ BRR เปนตน ซึง่ ใชวตั ถุดบิ ของตัวเองเปนเชือ้ เพลิงหลักในการ
ผลิตไฟฟา โดยกระแสไฟฟาที่ผลิตไดจะถูกนำไปใช ในโรงงานผลิตสินคาหลักของตนเปนหลัก หากมีเหลือจึงจะนำไป
จำหนายใหกับโรงงานในเครือ กฟภ. และ/หรือ กฟผ. แลวแตกรณี และ 2) กลุมผูประกอบการที่จัดหาของเหลือทางการ
เกษตรจากภายนอกมาใชเปนเชื้อเพลิงชีวมวล โดยกระแสไฟฟาที่ผลิตไดโดยเกือบทั้งหมดจะถูกนำไปจำหนายใหกับ
กฟภ. และ กฟผ. ซึ่งผูประกอบการกลุมนี้ไดแก บริษัทฯ และ TPCH เปนตน
3.3.2 แนวโนมอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟาในประเทศไทย
แผน PDP2018 พยากรณความตองการใช ไฟฟาของประเทศ ภายใตสมมุติฐานจากประมาณการการขยายตัวของ
GDP เฉลี่ยรอยละ 3.8 ตอป และประมาณการอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรเฉลี่ยรอยละ - 0.02 ตอป ในระหวาง
ป 2560 - 2580 โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (“สศช.”)
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ในแผน PDP2018 ทีก่ ลาวมาขางตน ระบุวา ระหวางป 2561 - 2580 ความตองการใชไฟฟาสูงสุดของประเทศและปริมาณ
การใชไฟฟาของประเทศจะเพิม่ ขึน้ ในอัตราการเติบโตเฉลีย่ สะสมตอปทร่ี อ ยละ 3.03 และรอยละ 3.3 ตามลำดับ โดยเติบโต
จาก 34,102.0 เมกะวัตต และ 225,114.0 ลานหนวย ในป 2560 เปน 61,965.0 เมกะวัตต และ 430,693.0 ลานหนวย
ในป 2580 ตามลำดับ ซึ่งเปนการปรับลดประมาณการในชวงป 256 - 2570 เมื่อเปรีบเทียบกับแผน PDP2015 เดิม
และปรับประมาณการเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับแผนเดิมในชวงป 2570 - 2579
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อัตราการเติบโต (แกนขวามือ)

ที่มา: แผน PDP2018

นอกจากแผน PDP2018 แลว กระทรวงพลังงานยังไดปรับปรุงแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
พ.ศ. 2561 - 2580 (Alternative Energy Development Plan หรือ “AEDP2018”) ขึ้นเพื่อสงเสริมการผลิตพลังงาน
ไฟฟาจากวัตถุดิบพลังงานทางเลือกที่มีอยูภายในประเทศ การพัฒนาศักยภาพการผลิตการใชพลังงานทางเลือกดวย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดีและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยที่มีเปาหมายการรับซื้อ
ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในป 2580 เทากับ 18,696.0 เมกะวัตต
โดยแผนการรับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนตาม AEDP2018 จะสอดคลองกับศักยภาพที่คงเหลือขอประเทศประกอบ
ดวย พลังงานแสงอาทิตย ชีวมวล กาซชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตยทุนลอยนํ้ารวมกับโรงไฟฟาพลังนํ้า พลังงานลม และ
พลังงานหมุนเวียนอื่นๆ โดยมีเปาหมายการรับซื้อที่ราคาไมเกินกวา Grid Parity เพื่อรักษาระดับราคาไฟฟาขายปลีก
ไมใหสูงขึ้น โดยมีเปาหมายกำลังผลิตตามสัญญา ดังนี้

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 60 I

พลังงานหมุนเวียน
1. พลังงานแสงอาทิตย
2. ชีวมวล
3. พลังงานแสงอาทิตยทุนลอยนํ้ารวมกับโรงไฟฟาพลังนํ้า
4. พลังงานลม
5. กาซชีวภาพ
6. ขยะอุตสาหกรรม
7. อื่นๆ ตามนโยบายสงเสริมของภาครัฐ
รวม

หนวย
เมกะวัตต
เมกะวัตต
เมกะวัตต
เมกะวัตต
เมกะวัตต
เมกะวัตต
เมกะวัตต
เมกะวัตต

ณ สิ้นป 2580
10,000
3,376
2,725
1,485
546
44
520
18,696

ที่มา: ผลการดำเนินงานพลังงานทดแทน พพ. และ AEDP2018

นอกจากนี้ AEDP2018 ยังสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐ โดยมุงเนนการแกไขปญหาสังคม
สวนรวม ไดแก ปญหาขยะชุมชน รวมถึงการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากจากชีวมวล และกาซชีวภาพ เพื่อใหนำมาใชซึ่ง
เศษวัสดุเหลือใชจากภาคการเกษตร ตอบสนองเปาหมายการสรางความเจริญเติบโตในทองถิ่น สงผลตอความมั่นคง
กระจายรายได และสรางงานในพื้นที่ และทำใหมีการใชทรัพยากรในทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสุด

4. การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
4.1 การพัฒนาโครงการโรงไฟฟาชวงกอนดำเนินโครงการ
เนื่องจากกลุมบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยการลงทุนในโครงการโรงไฟฟาซึ่งจะตองดำเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิในการ
จำหนายไฟฟา ดวยการเขารวมการประมูลสิทธิในการจำหนายไฟฟาหรือโดยการยื่นขอเสนอจำหนายไฟฟาตามขั้นตอน
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยกอนการดำเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิในการจำหนายไฟฟา กลุมบริษัทฯ มีขั้นตอนการ
เตรียมความพรอมอยางละเอียด รอบคอบ และระมัดระวัง โดยกลุมบริษัทฯ จะจัดเตรียมขอมูลและประเมินความพรอม
ดานตางๆ ของโครงการที่จะลงทุน เชน ความเปนไปไดของโครงการ ความพรอมดานแหลงเงินทุน ความพรอมดาน
เทคโนโลยี ความพรอมดานวัตถุดิบ ความพรอมดานที่ดิน และความพรอมดานการไดมาซึ่งใบอนุญาตตางๆ เปนตน
โดยเมื่อโครงการโรงไฟฟาที่มีศักยภาพและเปนไปตามเกณฑที่บริษัทฯ กำหนดดังกลาวไดรับสิทธิในการจำหนายไฟฟา
จากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของแลว กลุม บริษทั ฯ จึงจะดำเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาตอไป โดยสามารถสรุปขัน้ ตอนในการ
พัฒนาโครงการโรงไฟฟาไดดังนี้
4.1.1 การขอใบอนุญาตสำหรับโครงการโรงไฟฟา
กลุม บริษทั ฯ ตองดำเนินการจัดหาเพือ่ ใหไดมาซึง่ ใบอนุญาตทีส่ ำคัญสำหรับผูป ระกอบกิจการพลังงานตามประกาศ กกพ.
เรื่องการกำหนดประเภทและอายุใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 และระเบียบ/
ประกาศของ กกพ. และ/หรือหนวยงานรัฐที่กำกับดูแล ไดแก
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การอนุมัติ/ใบอนุญาต/ ใบรับรอง
การเห็นชอบการจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)
(ไมใช ในกรณีของโครงการรับซื้อไฟฟา
จาก VSPP ประเภทพลังงานทดแทน)
ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)
ใบอนุญาตกอสรางอาคาร (แบบ อ.1) หรือ
แบบแจงการกอสรางอาคาร (ม.39 ทวิ)
ใบอนุญาตใหผลิตพลังงานควบคุม (พค. 2)
ใบรับรองการกอสรางอาคาร

บัตรสงเสริมการลงทุน

กฎหมายที่เกี่ยวของ
พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535

หนวยงานรัฐที่กำกับดูแล
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (“สผ.”)

พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน
พ.ศ. 2550
พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2522
พ.ร.บ. การพัฒนาและสงเสริมพลังงาน
พ.ศ. 2535
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2522
พ.ร.บ. สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน (“กกพ.”)
กกพ. / กรมโรงงานอุตสาหกรรม (“กรอ.”)
กกพ. / องคกรปกครองสวนทองถิ่น
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
(“กนอ.”)
กกพ. / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน (พพ.)
กกพ. / องคกรปกครองสวนทองถิ่น
กนอ.
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

4.1.2 การกอสรางโครงการโรงไฟฟา
(1) การจัดหาผูรับเหมากอสรางโรงไฟฟา
สำหรับการกอสรางโรงไฟฟาชีวมวลและโรงไฟฟาขยะชุมชนของกลุมบริษัทฯ ที่ผานมา กลุมบริษัทฯ ไดทำการ
วาจางบริษัท แอดวานซ เอ็นเนอรยี ดีเวลลอปเมนท จำกัด (“AED”) ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุนใหญ
ใหเปนผูร บั เหมากอสรางโรงไฟฟาของกลุม บริษทั ฯ มาโดยตลอด โดยทีก่ ารจัดซือ้ จัดจางจะใชวธิ กี ารเจรจาตอรอง
ราคาเปนหลัก อยางไรก็ดี เพื่อใหการกอสรางโรงไฟฟาในอนาคตมีแนวทางการดำเนินงานที่มีขั้นตอน และลด
โอกาสทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชนได กลุม บริษทั ฯ จึงไดกำหนดนโยบายจัดซือ้ จัดจางผูร บั เหมากอสราง
โรงไฟฟา (EPC Contractor) โดยกลุม บริษทั ฯ จะพยายามหลีกเลีย่ งการวาจางบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันซึง่ รวมถึง AED
ใหเปน EPC Contractor ในทุกกรณีเวนแตเพียงกรณีที่มีความจำเปนซึ่งไมอาจหลีกเลี่ยงได และกลุมบริษัทฯ
ไดพจิ ารณาแลววาสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสงู สุดตอบริษทั ฯ และผูถ อื หุน โดยรวม ทัง้ นี้ จะตองเปนไปตาม
หลักเกณฑของขัน้ ตอนการประมูลหรือคัดเลือก EPC Contactor ตามทีก่ ลุม บริษทั ฯ ใชกบั บุคคลภายนอก และ
รายการดังกลาวจะตองเปนไปตามนโยบายการเขาทำรายการทีเ่ กีย่ วโยงของบริษทั ฯ รวมทัง้ กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
โดยผูมีสวนไดเสียกับการทำรายการดังกลาวไมสามารถเปนผูอนุมัติหรือออกเสียงในเรื่องดังกลาวได
(2) การเลือกใชเทคโนโลยี
โครงการโรงไฟฟาตางๆ ของกลุมบริษัทฯ เลือกใชเครื่องจักรและอุปกรณหลักในการผลิตแยกตามประเภท
โครงการได ดังตอไปนี้
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1) โครงการโรงไฟฟาชีวมวล
บริษัทฯ ไดกำหนดรายละเอียดมาตรฐานและคุณลักษณะของเครื่องจักร อุปกรณ ที่มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ
และอายุการใชงานที่ยาวนาน เชน การใชเหล็กคุณภาพสูงจากประเทศเยอรมันเพื่อใช ในระบบทอในหมอไอน้ำ
ทั้งหมด (Boiler tube system) หรือการออกแบบเครื่องจักรโรงงานโดยวิศวกรชาวเยอรมัน ที่มีความชำนาญ
และเชีย่ วชาญในการออกแบบใหสามารถรับเชือ้ เพลิงชีวมวลทีห่ ลากหลาย และรองรับเชือ้ เพลิงทีม่ คี วามชืน้ สูงได
ทั้งนี้ สำหรับโรงไฟฟาชีวมวลของกลุมบริษัทฯ ที่จะกอสรางใหมในอนาคตไมวาจะเปนโรงไฟฟา SPP Hybrid
หรือโรงไฟฟา VSPP นั้น บริษัทฯ ไดมีแผนในการพัฒนาเครื่องจักรและกระบวนการผลิตใหโรงไฟฟาชีวมวล
ใหมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นกวาเดิม เชน การเลือกใชเครื่องจักรที่สามารถใชไอน้ำที่มีอุณหภูมิและความดันที่
สูงขึ้นกวาเดิม เปนตน เพื่อใหไดประสิทธิภาพตามวัฎจักรไอน้ำที่สูงขึ้น ซึ่งจะทำใหไดกำลังไฟฟามากขึ้นแตใช
เชื้อเพลิงนอยลง แตในขณะเดียวกัน กระบวนการผลิตดังกลาวจะมีมูลคาการลงทุนที่สูงขึ้นจากการตองใชวัสดุ
ที่มีความทนทานตอความดัน และอุณหภูมิที่สูงขึ้นเชนกัน
2) โครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติ
โรงไฟฟากาซธรรมชาติของกลุมบริษัทฯ เลือกใชเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกา และญี่ปุน เปนหลัก
3) โครงการโรงไฟฟาขยะชุมชน
ลักษณะขยะชุมชนในประเทศไทยไมมกี ารแยกขยะจากครัวเรือน ทำใหมขี ยะหลากหลายประเภทปะปนกันอยู เชน
เศษผักและผลไม หรือขยะมูลฝอย ซึ่งเปนขยะที่มีคาความชื้นสูง และมีคาความรอนต่ำ จึงทำใหมีความยากใน
การเผา กลุมบริษัทฯ จึงตองเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ควบคูกับการออกแบบทางวิศวกรรม ใหสามารถ
รองรับการเผาขยะที่มีคุณสมบัติดังกลาวได โดยเทคโนโลยีที่บริษัทเลือกใช สามารถรับขยะที่มีความชื้นสูงถึง
รอยละ 80 ไดโดยไมตอ งผานกระบวนการคัดแยกและทำใหแหงกอน ทำใหประหยัดคาใชจา ยในการบริหารจัดการ
ขยะกอนเขาโรงไฟฟา
4) โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา (“Solar Rooftop”) แตละโครงการประกอบดวยชุด
แผงพลังงานแสงอาทิตยติดตั้งบนหลังคา อุปกรณแปลงผันไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับ (“Inverter”)
และหมอแปลงไฟฟา (“Transformer”) โดยแผงพลังงานแสงอาทิตยผลิตไฟฟากระแสตรงแรงดันต่ำหลังจากได
รับแสงอาทิตย ในตอนกลางวัน และใช Inverter แปลงไฟฟากระแสตรงแรงดันต่ำเปนไฟฟากระแสสลับแรงดันต่ำ
ไฟฟาที่ผลิตไดจากแผงพลังงานแสงอาทิตยจะถูกแปลงดวยหมอแปลงไฟฟาเพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟาใหเปน
22.0 กิโลโวลต จากนั้นจึงจำหนายไฟฟาที่ผลิตได ใหแกลูกคา
4.2 ชวงโครงการโรงไฟฟาดำเนินโครงการ
4.2.1 การจัดหาวัตถุดิบ
(1) เชื้อเพลิงชีวมวล
เชือ้ เพลิงชีวมวลถือเปนวัตถุดบิ หลักที่ใช ในกระบวนการผลิตของโครงการโรงไฟฟาชีวมวล โดยเชือ้ เพลิงชีวมวล
หมายถึง กากหรือเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เชน ตนไมที่ปลูกเปนเชื้อเพลิง เปลือกไม ไมเชื้อเพลิงสับ
แกลบ ทะลายปาลม ซัง/เปลือกขาวโพด และเศษไม เปนตน โดยสามารถจำแนกตามแหลงที่มาได 3 ประเภท
ไดแก
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1) เชื้อเพลิงชีวมวลที่รวบรวมไดจากโรงงานแปรรูปสินคาทางการเกษตร เชน แกลบจากโรงสีขาว เปลือกไมจาก
โรงงานผลิตไมสบั ปกไม เศษไม และขีเ้ ลือ่ ยจากโรงเลือ่ ยไม และทะลายปาลมจากโรงงานผลิตน้ำมันปาลม เปนตน
2) เชือ้ เพลิงชีวมวลทีร่ วบรวมไดจากสวน ไร และนาขาว เชน ฟางขาวทีอ่ ยูในนาขาว ปลายไมและรากไมทอ่ี ยูในสวน
และซังขาวโพดที่ไดจากไรขาวโพด เปนตน
3) เชื้อเพลิงชีวมวลที่เปนพืชพลังงานที่เกษตรกรปลูกและสงขายใหโครงการ เชน ตนยูคาลิปตัส พืชตระกูลกระถิน
หญาเนเปยร และพืชพลังงานตระกูลออ เชน ตนออรันโด เปนตน
โดยกลุมบริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลจากแหลงที่มาตางๆ โดยแบงไดเปน 2 วิธีหลัก ดังนี้
1) การประกาศรับซื้อเชื้อเพลิงประเภทชีวมวลใหแกเกษตรกรรายยอยทราบเปนวงกวาง โดยฝายจัดซื้อเชื้อเพลิง
จะเปนผูเจรจาเงื่อนไขและราคา ตามประเภทเชื้อเพลิง คาความรอน และคาความชื้น ตามที่บริษัทกำหนด
2) การติดตอโรงงานแปรรูปสินคาทางการเกษตรโดยตรง เพื่อเจรจาขอซื้อเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรจาก
ขั้นตอนการผลิตตางๆ ของเจาของโรงงาน
ทั้งนี้ สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทฯ ใชเชื้อเพลิงชีวมวลหลัก 4 ประเภท ไดแก
1) เปลือกไม คือ เศษวัสดุเหลือใชจากกระบวนการผลิตชิ้นไมสับจากไมปลูกโตเร็ว เชน ยูคาลิปตัส ซึ่งเปลือกไม
ที่ไดเกิดจากขั้นตอนการปอกเปลือกไมออกจากไมทอน
2) ไมเชื้อเพลิง คือ ไมเบญจพรรณที่เหลือจากการตัดแตงตนไม ใหญจากสวนไรนาหรือสวนผลไม ซึ่งไมเชื้อเพลิง
เหลานี้จะมีอยูโดยทั่วไป
3) ทะลายปาลม คือ เศษวัสดุเหลือใชจากกระบวนการสกัดน้ำมันปาลมจากปาลมน้ำมัน ในรูปทะลายปาลมเปลา
เสนใย และกะลา ที่สามารถนำไปทำเชื้อเพลิงได
4) แกลบ คือ เปลือกแข็งของเมล็ดขาว ซึง่ เปนเศษวัสดุเหลือใชจากกระบวนการผลิตขาวสารของโรงสีขา ว โดยกลุม
บริษัทฯ มีการใชแกลบเปนเชื้อเพลิงในโครงการโรงไฟฟาชีวมวล
5) เชื้อเพลิงอื่นๆ ประกอบไปดวย ซัง/เปลือกขาวโพด ใบ/กากออย เหงามัน ขี้เลื่อย เศษไม เปนตน
• รูปภาพเปลือกไม และไมเชือ้ เพลิง
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• รูปภาพตนพลังงาน และใบออย

• รูปภาพเปลือกขาวโพด และซังขาวโพด

• รูปภาพฟางขาว และแกลบ

• รูปภาพทะลายปาลม และเหงามัน
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(2) กาซธรรมชาติ
โครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติของกลุม บริษทั ฯ ไดเขาทำสัญญาซือ้ ขายกาซธรรมชาติระยะยาวกับ บริษทั ปตท.
จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) ซึ่งเปนผูประกอบการรายเดียวที่สามารถจัดหากาซธรรมชาติใหแกโครงการโรงไฟฟา
ที่ ใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติในประเทศได โดยมีอายุสัญญาเทากับระยะเวลาตามสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA)
กับ กฟผ.
(3) ขยะชุมชน
ขยะชุมชน ถือเปนวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตไฟฟาของโครงการโรงไฟฟาขยะชุมชนของกลุมบริษัทฯ โดย
โครงการโรงไฟฟาขยะชุมชนของกลุม บริษทั ฯ ไดเขาทำสัญญาจางกำจัดขยะกับหนวยงานตางๆ ในพืน้ ที่ใกลเคียง
โครงการ สามารถแบงประเภทตามที่มาของขยะ ไดดังนี้
1) สัญญาจางกำจัดขยะเกา ณ หลุมฝงกลบขยะของเทศบาลนครขอนแกน ซึ่งเปนเขตเทศบาลที่โครงการตั้งอยู
โดยไมมีคาตอบแทน มีกำหนดแลวเสร็จภายในวันที่ 28 กันยายน 2566
2) สัญญาจางกำจัดขยะใหม โครงการโรงไฟฟาขยะชุมชนของกลุมบริษัทฯ ไดเขาทำสัญญาจางกำจัดขยะกับ
เทศบาลตำบลขางเคียงโรงไฟฟา และบริษทั เอกชน โดยโครงการไดรบั คาตอบแทนในลักษณะคาบริการกำจัดขยะ
มีระยะเวลาตั้งแต 1 ถึง 25 ป แลวแตกรณี
นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ ยังไดเขาทำสัญญากอสรางและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนกับเทศบาล
เมืองกระบี่ ตามสัญญาฉบับลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 โดยมีเงื่อนไขใหกำจัดขยะไดไมนอยกวาจำนวนที่
กำหนดไว ในสัญญา และไดรับสิทธิดำเนินการบริหารจัดการระบบเปนเวลา 25 ป นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
(4) น้ำดิบ
กลุมบริษัทฯ จำเปนตองใชน้ำดิบในกระบวนการผลิตไฟฟา เพื่อใช ในการผลิตไอน้ำสำหรับการผลิตกระแสไฟฟา
และใชเพื่อลดอุณหภูมิของเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ โดยในการจัดหาน้ำดิบของกลุมบริษัทฯ จะใชวิธีการให
โครงการโรงไฟฟาของกลุม บริษทั ฯ ทุกโครงการ มีพน้ื ทีก่ กั เก็บน้ำทีม่ คี วามจุเพียงพอตอความตองการใชนำ้ ของ
แตละโครงการตลอดทั้งป เพื่อเปนการลดความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำดิบไว ใช ในกระบวนการผลิตและชวยลด
คาใชจายในการซื้อน้ำดิบหรือน้ำอุตสาหกรรม โดยน้ำดิบสวนใหญในพื้นที่กักเก็บน้ำมาจากการเก็บน้ำฝนที่ตก
ตามธรรมชาติ หรือมาจากการสูบน้ำจากแหลงน้ำใกลเคียงในชวงฤดูน้ำหลากตามที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
อยางไรก็ดี สำหรับโครงการทีม่ ขี อ จำกัดดานพืน้ ทีซ่ ง่ึ ทำใหไมสามารถมีพน้ื ทีก่ กั เก็กน้ำภายในบริเวณโครงการได
ไดแก โครงการโรงไฟฟาขยะชุมชน จ. ขอนแกน กลุม บริษทั ฯ ได ใชวธิ จี ดั ทำสัญญาซือ้ ขายน้ำดิบกับผูข าย 1 ราย
ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ มีระยะเวลา 10 ปนับจากวันที่เปดดำเนินการเชิงพาณิชย (COD) โดยกอน
ครบกำหนดสัญญาไมนอยกวา 30 วัน หากคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดไมทำหนังสือแจงขอยกเลิกสัญญาใหอีก
ฝายหนึ่งทราบ ใหถือวาคูสัญญาตกลงใหสัญญามีผลใชบังคับตอไปอีกครั้งละ 1 ป โดยโครงการโรงไฟฟาขยะ
ชุมชน ชำระคาบริการใหแกผูขายรายดังกลาว เปนรายเดือน ตามอัตราที่กำหนดไว ในสัญญา
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5. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
กลุมบริษัทฯ มีมาตรการในการควบคุมเรื่องผลกระกระทบตอสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม หรือประกาศ/กฎหมายที่เกี่ยวของอื่นๆ โดยโครงการ
โรงไฟฟาทุกโครงการของกลุมบริษัทฯ ไดจัดทำรายงานการศึกษามาตรการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและ
ความปลอดภัย (ESA) และ ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice “CoP”) หรือรายงานการประเมินผลกระทบ
สิง่ แวดลอม (EIA) แลวแตกรณี ไดอยางครบถวน โดย กลุม บริษทั ฯ ไดดำเนินการวาจางบริษทั จากภายนอกที่ไดรบั อนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมใหมาตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในบริเวณโรงไฟฟาและชุมชนขางเคียงตามที่กฎหมาย
กำหนด ซึ่งผลลัพธจากการตรวจสอบอยูในเกณฑมาตรฐานที่กำหนดของหนวยงานที่กำกับดูแล
ทัง้ นี้ รายละเอียดของผลกระทบตอสิง่ แวดลอมทีส่ ำคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอสิง่ แวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ของโครงการโรงไฟฟาตางๆ ของกลุมบริษัทฯ พอสรุปไดดังนี้
5.1 การลดมลพิษทางอากาศ
แหลงมลพิษทางอากาศที่สําคัญ คือ หองเผาไหมของหมอไอนํ้า โดยสารมลพิษหลักที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม ไดแก
ฝุนละออง กาซซัลเฟอรไดออกไซด (“SO2 “) และกาซออกไซดของไนโตรเจน (“NOx “) เปนตน อยางไรก็ตาม กลุม
บริษัทฯ ออกแบบและติดตั้งเครื่องดักฝุน และระบบบำบัดกาซไอเสียเพื่อควบคุมการระบายฝุนละออง SO2 และ NOx
ที่เกิดขึ้นกอนระบายออกปลองตอไป โดยในแตละโรงไฟฟาจะทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง ปละ 1 - 2 ครั้ง
ซึ่งคาที่วัดไดจะถูกมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามเกณฑตางๆ ของหนวยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ เพื่อเปนการควบคุม
และลดมลพิษทางอากาศใหอยูในเกณฑมาตรฐาน กลุมบริษัทฯ มีมาตรการดําเนินการเพื่อลดผลกระทบ ดังนี้
1) ควบคุมสภาวะภายในหองเผาไหมโดยใชเครือ่ งมือตรวจวัดทีเ่ หมาะสม เพือ่ ใหสามารถปรับอัตราการปอนเชือ้ เพลิง
และปริมาณอากาศใหเกิดกระบวนการเผาไหมอยางสมบูรณ
2) เพิ่มกําลังของระบบดักฝุนและระบบบำบัดกาซไอเสีย ในบางกรณี ใหสามารถดักจับฝุนไดมากขึ้น
3) กรณีทย่ี งั ไมสามารถทําใหคา การระบายมลพิษทางอากาศลดลงได บริษทั ฯ จะทําการลดกำลังของ เครือ่ งกำเนิด
ไอน้ำลง เพื่อใหปริมาณการเผาไหมลดลง และคาความเขมขนของมลพิษที่ระบายออกมาไมเกินคาควบคุมการ
ระบายมลพิษทางอากาศจากปลองของโครงการ
4) ในกรณีทล่ี ดกำลังของเครือ่ งกำเนิดไอน้ำลงแลวแตคา ความเขมขนของมลพิษทีร่ ะบายออกมายังสูงเกินคาควบคุม
ของโครงการ โครงการจะทําการหยุดเดินเครื่องเพื่อทําการซอมแซมตอไป
5) ใชเทคโนโลยีการควบคุมหรือบำบัดมลพิษทางอากาศจากการเผาไหมเชือ้ เพลิงมูลฝอยเปนแบบกึง่ แหง (Semi-Dry)
ดวยการสเปรยปูนขาว และถานกัมมันต (Activated Carbon) เพื่อกำจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซค (SO2), กาซ
ไฮโดรเจนคลอไรค (HCl), สารประกอบไดออกซิน (Dioxin) และโลหะหนัก และใชระบบถุงกรองอากาศในระบบ
เพื่อกำจัดฝุนละอองขนาดเล็กมาก ซึ่งเปนระบบที่ใชกันอยางแพรหลายในโรงงานไฟฟาที่เผาขยะโดยตรง
6) ใชระบบ SNCR (Selective Non-catalytic Reduction) หรือการเติมแอมโมเนียเขาสูหองเผาไหมเพื่อกำจัด
กาซออกไซคของไนโตรเจน (NOx)
7) ติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบตอเนื่องหรือระบบ OPMS เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศกอนระบาย
ออกนอกโรงงาน พรอมยังเชื่อมตอกับระบบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมควบคุมมลพิษอีกดวย
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5.2 การลดมลพิษทางเสียง
แหลงกําเนิดเสียงที่สําคัญ ไดแก เครื่องกำเนิดไอน้ำ เครื่องกําเนิดไฟฟาแบบกังหันไอนํ้า และเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบ
กังหันกาซ ซึ่งระดับเสียงจากเครื่องจักรดังกลาวอาจสงผลกระทบตอชุมชนรอบขาง มากหรือนอยขึ้นอยูกับปจจัยหลัก
2 ประการ คือ ระยะหางของชุมชนกับแหลงกําเนิดเสียง และเครือ่ งมือในการควบคุมระดับเสียง โดยโครงการมีมาตรการ
ดําเนินการเพื่อลดผลกระทบ ดังนี้
1) จัดใหมีการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณริมรั้วโครงการเปนประจำอยางนอยปละ 1 ครั้ง
2) ตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณ/เครื่องจักรใหอยูในสภาพดีอยางสมํ่าเสมอเพื่อปองกันเสียงดังที่อาจเกิดขึ้น
3) ปลูกตนไมที่มีใบทึบตามแนวรั้วโครงการเพื่อเปนแนวกันเสียงตามธรรมชาติ
4) งดกิจกรรมการกอสรางที่กอใหเกิดเสียงดังในชวงเวลา 18.00 - 07.00 น.
5.3 การลดมลพิษทางกลิ่น
แหลงกําเนิดกลิน่ ทีส่ าํ คัญ ไดแก พืน้ ทีจ่ ดั เก็บขยะมูลฝอยชุมชนของโครงการโรงไฟฟาขยะชุมชน ซึง่ ตัง้ อยูบ นพืน้ ทีฝ่ ง กลบ
ขยะมูลฝอยชุมชนเดิมของเทศบาลตำบลโนนทอน จังหวัดขอนแกน ทัง้ นี้ กลุม บริษทั ฯ ไดตระหนักถึงผลกระทบตอชุมชน
รอบขาง โดยโครงการมีมาตรการดําเนินการจัดการปญหาเรื่องมลพิษทางกลิ่นของขยะใหมเพื่อลดผลกระทบ ดังนี้
1) ออกแบบใหหองรับขยะมูลฝอยชุมชนเปนหองระบบปด โดยมีประตูปดกั้นระหวางบอรับขยะมูลฝอยชุมชนกับ
ลานที่รถวิ่งเขาเทขยะมูลฝอยลงบอรับมูลฝอย ซึ่งจะเปดใหเฉพาะรถขนขยะมูลฝอยชุมชนวิ่งเขาเพื่อเทขยะ
มูลฝอยชุมชนลงสูบอขยะที่อยูภายในหองและวิ่งกลับออกไปเทานั้น
2) ติดตั้งพัดลมเพื่อดูดอากาศจากภายในหองรับขยะ บริเวณเหนือบอรับขยะและเหนือกรวยปอนขยะเขาสูหอง
เผาไหม เพือ่ ใชเปนอากาศสำหรับการเผาไหม ในหองเผาไหม ซึง่ มาตรการดังกลาวจะทำใหความดันอากาศภายใน
และเหนือบริเวณดังกลาวนอยกวาความดันบรรยากาศ และสงผลใหกลิ่นและฝุนละอองไมแพรกระจายออกสู
ภายนอก เพื่อชวยลดปญหากลิ่นเหม็นภายในหองรับขยะมูลฝอยชุมชนและที่จะเล็ดลอดจากหองรับขยะมูลฝอย
ชุมชนออกสูภายนอก
3) รถขนขยะมูลฝอยชุมชนเขาสูพื้นที่โครงการตองออกแบบใหไมมีน้ำชะขยะรั่วไหลลงสูพื้น ในกรณีที่มีน้ำชะขยะ
รั่วไหลจากรถขนขยะลงบนถนนหรือบริเวณตางๆ ภายในพื้นที่โครงการตองทำความสะอาด/ลางพื้นที่ดังกลาว
โดยทันที เพื่อปองกันกลิ่นเหม็นรบกวน
5.4 การลดมลพิษทางน้ำ
กิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพนํ้าผิวดินที่สําคัญ คือ 1) น้ำเสียจากสำนักงาน 2) น้ำทิ้งจากหมอไอน้ำ
3) น้ำทิ้งจากหอหลอเย็น และ 4) นํ้าที่มีตะกอนจากระบบผลิตนํ้าปราศจากแรธาตุ โดยแตละโครงการจะทำการรวบรวม
นํา้ เสียจากสวนตางๆ เขาบอพักน้ำเสีย และนำไปบำบัดดวยระบบบำบัดน้ำเสีย เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพนํา้ ใหไดตามมาตรฐาน
กอนนําไปใชประโยชนภายในพืน้ ทีโ่ ครงการ เชน ใชรดพืน้ ทีส่ เี ขียวของโครงการ เปนตน โดยไมมกี ารระบายออกสูแ หลงนํา้
สาธารณะ หรือ Zero Discharge
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5.5 การกำจัดของเสีย
ของเสียในของโครงการแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก ของเสียจากอาคารสำนักงาน/โรงอาหาร และของเสียจากกระบวน
การผลิต มีรายละเอียดดังนี้
5.5.1 ของเสียจากอาคารสํานักงาน/โรงอาหาร
โครงการจะจัดเตรียมถังรองรับของเสียแยกประเภทไว 3 ประเภท คือ ของเสียทั่วไป ของเสียรีไซเคิล และของเสีย
อันตราย โดยจะนําภาชนะสำหรับแยกประเภทขยะไปวางตามสถานที่ตางๆ ภายในพื้นที่โครงการอยางเพียงพอ โดย
โครงการมีนโยบายในการคัดแยกเพือ่ นําขยะมูลฝอยชุมชนกลับมาใชประโยชน ใหไดมากทีส่ ดุ ของเสียสวนทีเ่ หลือจาก
การคัดแยกจะรวบรวมสงใหหนวยงานที่ไดรบั อนุญาตจากหนวยงานราชการรับไปกําจัดตอไป
5.5.2 ของเสียจากกระบวนการผลิต
ของเสียจากการผลิตของโครงการจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการของเสียทุกประเภท โดยของเสีย
จะถูกรวบรวมใสภาชนะจัดเก็บที่มีลักษณะและขนาดตามความเหมาะสมกับของเสียที่แยกแตละประเภท กอนติดตอ
ใหหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนําไปกําจัดดวยวิธีการที่เหมาะสม ทั้งนี้โครงการจะแจง
รายละเอียดเกีย่ วกับชนิด ปริมาณ และชือ่ ผูบ าํ บัด พรอมทัง้ แสดงวิธกี าํ จัด เพือ่ ขออนุญาตนำสิง่ ปฏิกลู หรือวัสดุท่ไี มใช
แลวออกนอกบริเวณโรงงาน หรือ ใบอนุญาต สก.2 โดยจะตองไดรบั ความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกอน
ทีจ่ ะนําของเสียออกจากพืน้ ทีโ่ ครงการ
(1) เถาจากการเผาไหมเชือ้ เพลิงของหมอไอนํา้
แบงออกเปน 2 สวน คือ เถาหนัก (Bottom Ash) และเถาลอย (Fly Ash) บริษทั ฯ จะสงเถาไปวิเคราะหองคประกอบ
เพือ่ แบงประเภทของเสียเพือ่ ใหการจัดการเถาทีเ่ กิดขึน้ เปนไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง การกําจัด
สิง่ ปฏิกลู หรือวัสดุท่ีไมใชแลว พ.ศ. 2548
โดยหากผลการวิเคราะหองคประกอบของเถาดีกวาคามาตรฐานที่กำหนด โครงการจะดำเนินการรวบรวมเพื่อนำ
ไปเปนสารปรับปรุงดินหรือวัสดุทดแทนดิน หรือนำไปเปนวัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนตและวัสดุทดแทนอื่น
แตหากผลวิเคราะหเถามีคุณภาพต่ำกวามาตรฐานที่กำหนด บริษัทฯ โครงการจะดำเนินการนำสงใหหนวยงาน
ที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดตอไป
(2) นํา้ มันหลอลืน่ ที่ใชแลว
สวนใหญเกิดจากงานซอมบํารุงเครื่องจักร ซึ่งตองมีการเปลี่ยนถายนํ้ามันหลอลื่นตามระยะเวลาการใชงาน
โดยนํ้ามันเหลานี้จะถูกรวบรวมเก็บไว ในถัง เก็บพักไว ในอาคารที่มีหลังคาปกคลุม และติดตอใหหนวยงานที่
ไดรบั อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกําจัด

6. งานทีย่ งั ไมไดสง มอบ
- ไมมี -
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ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว
1.1 บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯ มีทนุ จดทะเบียนจำนวน 5,487,999,980 บาท โดยเปนหุน ทีเ่ รียกชำระแลวจำนวนทัง้ สิน้
5,087,999,980 บาท ประกอบดวยหุนสามัญจำนวน 10,975,999,960 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท
1.2 บริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีบริษัทยอย 12 บริษัท ประกอบดวย บริษัทยอยโดยตรง 1 บริษัท และบริษัทยอย
โดยออม 11 บริษัท โดยมีรายละเอียดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแลวของแตละบริษัทยอย ดังนี้
บริษัท
1. ASCE
2. ACP
3. ALCP
4. AAPP
5. AAP
6. ABA
7. AFT
8. BPP
9. ACE SOLAR
10. PSPR
11. AAA
12. PSMS

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)
9,000,000,000
2,000,000,000
1,970,000,000
1,000,000,000
500,000,000
750,000,000
10,000,000
150,000,000
320,000,000
200,000,000
1,500,000,000
30,000,000

ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแลว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)
8,840,000,000
1,654,200,000
1,887,080,000
955,045,000
500,000,000
690,500,000
5,500,000
130,779,000
250,760,000
95,923,000
1,463,500,000
22,500,000
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2. ผูถือหุน
2.1 กลุมรายชื่อผูถือหุนของบริษัทฯ 10 อันดับแรก
โครงสรางผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
รายชื่อผูถือหุน
กลุมทรงเมตตา 1
1. นายวิระชัย ทรงเมตตา
2. นายพรเมตต ทรงเมตตา
3. นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา
4. นายณัฏฐ ทรงเมตตา
- นายธนวิจิตร อังคพิพัฒนชัย 2
รวม
5. ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) 3
6. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
7. บริษัท บรุคเคอร กรุป จำกัด (มหาชน) 3
8. นางชไมมาศ ชาติเมธากุล
9. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
10. นายอิศเรศ จิราธิวัฒน
รวมผูถือหุนใหญ 10 อันดับ
11. ผูถือหุนอื่น
รวม

จำนวนหุน (หุน)

รอยละ

2,282,528,920
2,203,977,400
1,884,014,820
1,619,184,080
20
7,990,053,520
379,103,940
161,000,000
140,441,560
118,892,900
100,000,000
75,820,800
8,964,964,440
1,211,035,520
10,175,999,960

22.4
21.7
18.5
15.9
0.0
78.5
3.7
1.6
1.4
1.2
1.0
0.7
88.1
11.9
100.0

1 เปนการจัดกลุมตามนิยามผูเกี่ยวของหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 มิใช
การจัดกลุมบุคคลตามมาตรา 258 หรือบุคคลที่มีการกระทำรวมกัน (Acting in concert) และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และ 247
2 การถือหุนของนายธนวิจิตร อังคพิพัฒนชัย ถูกนับรวมหุนในกลุมทรงเมตตา ตามนิยามผูเกี่ยวของหรือบุคคลที่ อาจมีความขัดแยง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยท่ี กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 โดยจำนวนหุน ทีถ่ อื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไมเปนผูถ อื หุน 10 อันดับแรกของบริษทั ฯ
3 ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) บริษท
ั บรุค เคอร กรุป จำกัด (มหาชน) เปนผูถ อื หุน ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง ตามปกติและเปนไปอยางอิสระ ซึง่ ไมมสี ว นรวมในการบริหารและไมมตี วั แทน
ในคณะกรรมการบริษทั ฯ

2.2 รายชื่อผูถือหุนของบริษัทยอย
บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (“ASCE”) เปนบริษัทยอยโดยตรงของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัทฯ ถือหุน ASCE จำนวน 899,999,998 หุน (คิดเปนรอยละ 100.0 ของหุนที่ออกและชำระแลวทั้งหมด) รวมกับ
นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา และนายพรเมตต ทรงเมตตา ที่ถือหุนรายละ 1 หุน
ASCE ไดเขาถือหุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟาจำนวน 10 บริษัท (บริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลัก) และบริษัทที่
ประกอบธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่อง จำนวน 1 บริษัท ไดแก PSMS รวมจำนวนทั้งหมด 11 บริษัท ในสัดสวน
รอยละ 100.0 ซึ่งทำใหบริษัทเหลานี้เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โดยสามารถแสดงรายละเอียดโครงสรางการ
ถือหุนของแตละบริษัทไดดังนี้
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รายชื่อ
บริษัทยอย
โดยออม
1. ACP
2. ALCP
3. AAPP
4. AAP
5. ABA
6. AFT
7. BPP
8. ACE SOLAR
9. PSPR
10. AAA
11. PSMS
หมายเหตุ:

ASCE
จำนวนหุน
สัดสวน
(หุน)
(รอยละ)
199,999,998
100.0
196,999,998
100.0
99,999,997
100.0
49,999,998
100.0
74,999,998
100.0
999,993
100.0
14,999,998
100.0
31,999,998
100.0
19,999,998
100.0
149,999,997
100.0
2,999,997
100.0

นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา
จำนวนหุน สัดสวน
(หุน)
(รอยละ)
1
0.0
1
0.0
2
0.0
1
0.0
1
0.0
2
0.0
1
0.0
1
0.0
1
0.0
1
0.0
1
0.0

นายพรเมตต ทรงเมตตา
จำนวนหุน สัดสวน
(หุน)
(รอยละ)
1
0.0
1
0.0
1
0.0
1
0.0
1
0.0
1
0.0
1
0.0
1
0.0

ผูถือหุนอื่น 1
จำนวนหุน สัดสวน
(หุน)
(รอยละ)
5
0.0
1
0.0
1
0.0
1
0.0
1
0.0

1 ผูถือหุนอื่น ไดแก
1. นายณัฏฐ ทรงเมตตา ถือหุนจำนวน 1 หุน ของ AAA
2. นายธนวิจิตร อังคพิพัฒนชัย ถือหุนจำนวน 5 หุนของ AFT และถือหุนจำนวน 1 หุนของ BPP ACE SOLAR และ PSMS

ขอตกลงระหวางผูถือหุนใหญ (Shareholder’s Agreement)
บริษัทฯ ไมมีขอตกลงระหวางผูถือหุนใหญในเรื่องที่มีผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพย หรือการบริหารงาน
ของบริษัทฯ โดยที่ขอตกลงดังกลาวมีบริษัทฯ เปนผูรวมลงนามดวย

3. การออกหลักทรัพยอื่น
3.1 หุนกู
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไมมีการออกหลักทรัพยอื่น โดยในระหวางป 2562 ไดทำการไถถอนหุนกูกอนครบ
กำหนด จำนวน 1,500,000 หนวย ในราคาหนวยละ 1,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิน 1,500,000,000 บาท ทั้งนี้ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ อยูระหวางการปลดหลักประกันหุนกูดังกลาว
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นโยบายการจายปนผลของบริษัทฯ และบริษัทยอย
นโยบายการจายปนผลของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและทุนสำรองตางๆ ตามที่กฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ ไดกำหนดไว ทั้งนี้ อัตราการ
จายเงินปนผลดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว โดยขึ้นอยูกับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแส
เงินสด สภาพคลอง แผนการลงทุน เงื่อนไขและขอกำหนดในสัญญาตางๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ
ความจำเปน และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจายเงินปนผลประจำปจะตอง
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติใหจายเงิน
ปนผลระหวางกาลไดเปนครั้งคราวเมื่อเห็นวาบริษัทฯ มีกำไรพอที่จะทำเชนนั้นได และใหรายงานการจายเงินปนผล
ระหวางกาลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป
อนึง่ เนือ่ งจากบริษทั ฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน ในบริษทั อืน่ และไมมกี ารประกอบธุรกิจอยางมีนยั สำคัญเปนของตนเอง
(Holding Company) ดังนั้น ความสามารถในการจายเงินปนผลของบริษัทฯ จึงขึ้นอยูกับผลการดำเนินงานและการจาย
เงินปนผลของบริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัทฯ เปนหลัก
นโยบายการจายปนผลของบริษัทยอย
บริษัทยอยมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและทุนสำรองตางๆ ตามที่กฎหมายและขอบังคับของบริษัทยอยนั้นไดกำหนดไว
ทัง้ นี้ อัตราการจายเงินปนผลดังกลาวอาจเปลีย่ นแปลงไปจากทีก่ ำหนดไว โดยขึน้ อยูก บั ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน
กระแสเงินสด สภาพคลอง แผนการลงทุน เงื่อนไขและขอกำหนดในสัญญาตางๆ ที่บริษัทยอยผูกพันอยู รวมถึงภาวะ
เศรษฐกิจ ความจำเปน และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทยอยเห็นสมควร ทั้งนี้การจายเงินปนผล
ประจำปจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทของ
บริษัทยอยอาจอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลไดเปนครั้งคราวเมื่อเห็นวาบริษัทยอยมีกำไรพอที่จะทำเชนนั้นได และ
ใหรายงานการจายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป
อนึ่ง ในการพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลประจำปและเงินปนผลระหวางกาลของบริษัทยอย บริษัทยอยจะตองขออนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ กอนที่จะดำเนินการ ซึ่งเปนไปตามนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงาน
ของบริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัทฯ
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การวิเคราะหผลการดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน)
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมของบริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทยอย
(“กลุมกิจการ”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุมกิจการและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินที่ตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดวย
• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
• งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของเฉพาะกิจการสำหรับ
ปสิ้นสุดวันเดียวกัน
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
เกณฑ ในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไว ในสวนของความ
รับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขาพเจา ขาพเจามี
ความเปนอิสระจากกลุมกิจการและบริษัทตามขอกำหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ในสวนที่เกี่ยวของกับ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีก่ ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ และขาพเจา
ไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบ ดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกำหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑ ในการแสดงความเห็นของขาพเจา
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปจจุบนั ขาพเจาไดระบุเรือ่ งการพิจารณาการดอยคาของ
งานระหวางกอสรางและเครื่องจักรระหวางติดตั้งสำหรับโครงการโรงไฟฟาที่อยูระหวางการพิจารณายกเลิกการบอกเลิก
สัญญาซือ้ ขายไฟฟาและคืนสัญญาซือ้ ขายไฟฟา เปนเรือ่ งสำคัญในการตรวจสอบและไดนำเรือ่ งนีม้ าพิจารณาในบริษทั ของ
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การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจา
ไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสำหรับเรื่องเหลานี้
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

การพิจารณาการดอยคาของงานระหวางกอสรางและ
เครื่องจักรระหวางติดตั้งสำหรับโครงการโรงไฟฟา
ที่อยูระหวางการพิจารณายกเลิกการบอกเลิกสัญญา
ซื้อขายไฟฟาและคืนสัญญาซื้อขายไฟฟา
อางอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 ค) เรื่อง
การประมาณการการด อ ยค า ของที ่ ด ิ น อาคารและ
อุปกรณ ขอ 15 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และ
ขอ 40.11 เรื่องสัญญาซื้อขายไฟฟาที่อยูระหวางการ
พิจารณายกเลิกการบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟาและ
คืนสัญญาซือ้ ขายไฟฟาพรอมขยายวันกำหนดจายไฟฟา
เขาระบบเชิงพาณิชย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุมกิจการมีงาน
ระหวางกอสรางและเครื่องจักรระหวางติดตั้งตาม
ราคาทุนจำนวน 627.53 ลานบาท หักดวยคาเผื่อการ
ดอยคาจำนวน 28.67 ลานบาท ซึ่งมีราคาตามบัญชี
สุทธิทั้งสิ้น 598.86 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 4.23
ของมูลคาสินทรัพยรวม ทั้งนี้ งานระหวางกอสราง
และเครื่องจักรระหวางติดตั้งสวนใหญเกิดจากงาน
ระหวางกอสรางโรงไฟฟา 2 โครงการในประเทศไทย
ซึ ่ ง มี ร าคาตามบั ญ ชี ส ุ ท ธิ ท ั ้ ง สิ ้ น 552.73 ล า นบาท
เนื่องจากสัญญาซื้อขายไฟฟาของโรงไฟฟาดังกลาว
ยังอยูในระหวางการพิจารณาการยกเลิกการบอกเลิก
และคืนสัญญาซื้อขายไฟฟา ทำใหเกิดขอบงชี้วางาน
ระหวางกอสรางและเครื่องจักรระหวางติดตั้งของ
โรงไฟฟาของทัง้ 2 โครงการดังกลาวอาจจะไมกอ ใหเกิด
ประโยชน เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ในอนาคตแก ก ลุ  ม กิ จ การ
ผูบริหารไดวาจางผูประเมินอิสระในการประเมินมูลคา
ยุ ต ิ ธ รรมของงานระหว า งก อ สร า งและเครื ่ อ งจั ก ร
ระหวางติดตัง้ ของโครงการโรงไฟฟาทัง้ 2 แหงดังกลาว
ขางตน ถาหากวากลุมกิจการไมสามารถยกเลิก

ขาพเจาดำเนินงานตามวิธปี ฏิบตั ดิ งั ตอไปนีเ้ พือ่ ประเมิน
การทดสอบการดอยคาของโรงไฟฟาที่อยูระหวาง
กอสรางที่สัญญาซื้อขายไฟฟาอยูระหวางการพิจารณา
ยกเลิกการบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟาและคืนสัญญา
ซื้อขายไฟฟาพรอมขยายวันกำหนดจายไฟฟาเขาระบบ
เชิงพาณิชย
- สอบถามผูบริหารในเชิงทดสอบเกี่ยวกับลักษณะ
สินทรัพย คุณภาพการใชงาน ลักษณะพื้นที่ตั้งของ
สินทรัพย
- สอบถามผูบ ริหารเกีย่ วกับโอกาสทีจ่ ะไดรบั คืนสัญญา
ซือ้ ขายไฟฟาทีอ่ ยูร ะหวางการพิจารณายกเลิกการบอก
เลิกสัญญาซื้อขายไฟฟาและคืนสัญญาซื้อขายไฟฟา
พรอมขยายวันกำหนดจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย
- ประเมินความรู ความสามารถและความเปนอิสระ
ของผูป ระเมินราคาอิสระ รวมไปถึงตรวจสอบเงือ่ นไข
ของการจางงานเพื่อประเมินวามีขอกำหนดที่อาจ
สงผลกระทบตอความเปนกลางและนำมาซึง่ การจำกัด
ขอบเขตในการทำงานของผูประเมินอิสระหรือไม
- อานรายงานผูประเมินอิสระ ทำความเขาใจวิธีการ
ประเมิ น ของผู  ป ระเมิ น อิ ส ระ และประเมิ น ความ
เหมาะสมของวิธกี ารประเมินทีผ่ บู ริหารและผูป ระเมิน
อิสระใช ในการประเมินความเหมาะสมของเงินที่จาย
ตามสัญญากับขัน้ ความสำเร็จของเครือ่ งจักรระหวาง
ติดตั้งที่ตั้งอยูที่โรงงานของผูผลิต
- ทดสอบความถูกตอง ความมีตัวตนและความเกี่ยว
เนื่องของขอมูลที่ ใช ในการประเมินซึ่งจัดทำโดย
ผูบริหารในรูปแบบการสุมตัวอยาง
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 76 I

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

การบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟาและคืนสัญญาซื้อขาย
ไฟฟาของโครงการโรงไฟฟาดังกลาวได และพิจารณา
ตั้งคาเผื่อการดอยคาเปนจำนวน 28.67 ลานบาท ซึ่ง
ผูบริหารเชื่อมั่นวาคาเผื่อการดอยคาที่อาจเกิดขึ้น
เพิ่มเติมจากที่บันทึกไวแลวนั้นจะไมมีผลกระทบตอ
งบการเงินที่นำเสนออยางมีสาระสำคัญ

จากการปฏิบัติงานดังกลาวของขาพเจา ขาพเจาพบวา
ขอสมมติฐานสำคัญที่ผูบริหารใช ในการประเมินการ
ดอยคาของสินทรัพยมีความเหมาะสม

ข า พเจ า ให ค วามสนใจในการพิ จ ารณาการด อ ยค า
เนื่องจากมูลคาคงเหลือของงานระหวางกอสรางและ
เครือ่ งจักรระหวางติดตัง้ ของโครงการโรงไฟฟาดังกลาว
มี ม ู ล ค า เป น จำนวนที ่ ม ี ส าระสำคั ญ และต อ งอาศั ย
ดุลยพินจิ และขอสมมติฐานทีส่ ำคัญของผูบ ริหาร ไดแก
ลักษณะสภาพการใชงานของสินทรัพยและ โอกาสทีจ่ ะ
ไดรับคืนสัญญาซื้อขายไฟฟาพรอมขยายวันกำหนด
จายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย
ขอมูลอื่น
กรรมการเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจำป แตไมรวมถึงงบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส อบบัญชีทอ่ี ยูในรายงานนัน้ ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรบั รายงาน
ประจำปภายหลังวันที่ ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่น และขาพเจาไมได ใหความ
เชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอานและ
พิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรูที่ไดรับ
จากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม
เมือ่ ขาพเจาไดอา นรายงานประจำป หากขาพเจาสรุปไดวา มีการแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ ขาพเจา
ตองสื่อสารเรื่องดังกลาวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
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ความรับผิดชอบของกรรมการตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กรรมการมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้ โดยถูกตอง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาวาจำเปน
เพื่อใหสามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม กิจการ
และบริษัทในการดำเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช
เกณฑการบัญชีสำหรับการดำเนินงานตอเนื่อง เวนแตกรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมกิจการและบริษัท หรือหยุด
ดำเนินงาน หรือไมสามารถดำเนินงานตอเนื่องตอไปได
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ชวยกรรมการในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุม
กิจการและบริษัท
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล
คือความเชื่อมั่นในระดับสูง แตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอผิดพลาด และถือวามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู ใชงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาได ใชดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพและการสังเกต
และสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑ ในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยง
ที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจ
ละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงค ในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุม
กิจการและบริษัท
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 78 I

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ
การเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสำหรับการดำเนินงานตอเนื่องของกรรมการและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีท่ีไดรบั สรุปวามีความไมแนนอนทีม่ สี าระสำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณหรือสถานการณทอ่ี าจเปนเหตุใหเกิด
ขอสงสัยอยางมีนัยสำคัญตอความสามารถของกลุมกิจการและบริษัทในการดำเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจา
ไดขอ สรุปวามีความไมแนนอนทีม่ สี าระสำคัญ ขาพเจาตองกลาวไว ในรายงานของผูส อบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผย
ทีเ่ กีย่ วของในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจา
จะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ ในรายงานของผูสอบบัญชี
ของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณ ในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมกิจการและบริษัทตองหยุดการ
ดำเนินงานตอเนื่อง
• ประเมินการนำเสนอ โครงสรางและเนือ้ หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปดเผยวา
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ ในรูปแบบที่ทำใหมีการนำเสนอขอมูลโดย
ถูกตองตามที่ควร
• ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุมหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุมกิจการเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกำหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมกิจการ ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาไดสอ่ื สารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็น
ที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน ถาหากขาพเจาไดพบใน
ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาได ใหคำรับรองแกคณะกรรมการตรวจสอบวา ขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความ
เปนอิสระและไดสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวา
มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกัน
ไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตางๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปจจุบันและกำหนดเปนเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบาย
เรื่องเหลานี้ ในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว
หรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการ
กระทำดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสีย
สาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว
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บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จำกัด

สุดวิณ ปญญาวงศขันติ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534
กรุงเทพมหานคร
24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 80 I

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
7

71,920,411

104,496,224

13,881,505

4,157,108

8
9

250,265,060
819,986,032

829,130,975

1,217,120

8,040,518

10
36 ข)
11
12

96,169,495
185,213,817
11,058,924

97,940,417
95,509,275
4,541,998

4,744,431

700,000
1,024,942

1,434,613,739

1,131,618,889

19,843,056

13,922,568

248,378,851
3,197,149,598
124,188,475
8,059,367,762
153,178,428
811,668,380
48,284,366
56,055,686
12,291,714

324,983,359
3,324,323,137
100,671,875
8,129,424,177
19,692,394
760,982,804
50,718,812
43,806,330
518,852

8,839,999,980
1,241,660
2,179,000
203,383
257,005

6,067,999,980
1,401,587
895,050
-

รวมสินทรัพย ไมหมุนเวียน

12,710,563,260

12,755,121,740

8,843,881,028

6,070,296,617

รวมสินทรัพย

14,145,176,999

13,886,740,629

8,863,724,084

6,084,219,185

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
ที่ถึงกำหนดไถถอนภายในหนึ่งป
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้สัญญาเชาการเงิน
ที่ถึงกำหนดรับชำระภายในหนึ่งป (สุทธิ)
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยโดยออม
สินคาคงเหลือ
ภาษีมูลคาเพิ่ม (สุทธิ)
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพย ไมหมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน (สุทธิ)
เงินลงทุนในบริษัทยอย
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (สุทธิ)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)
เงินจายลวงหนาคากอสรางและซื้อสินทรัพยถาวร
สิทธิในการใหบริการจากขอตกลงสัมปทาน (สุทธิ)
สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (สุทธิ)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
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8
10
13
14
15
16
17
18
19

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สินหมุนเวียน
20
36 ค)
21

227,400,011
249,419,046

369,047,020
412,137,810

9,712,733

14,000,000
18,838,480

24
25
26
12

390,720
856,178,343
30,729,209
1,199,203
7,895,600

377,931
747,059,404
49,216,871
41,412,118
618,987
4,352,601

4,002,778

49,216,871
1,287,986

1,373,212,132

1,624,222,742

13,715,511

83,343,337

25,220,655
166,684
1,911,321,338
38,538,366
3,678,205

17,292,000
557,404
5,204,394,322
1,427,289,264
37,476,767
3,869,889

1,016,915

1,427,289,264
4,591,272
537,505

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

1,978,925,248

6,690,879,646

1,016,915

1,432,418,041

รวมหนี้สิน

3,352,137,380

8,315,102,388

14,732,426

1,515,761,378

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอยโดยออม
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปของ
- หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (สุทธิ)
- เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (สุทธิ)
- หุนกู (สุทธิ)
ภาษีมูลคาเพิ่ม (สุทธิ)
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

22

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
ประมาณการคาซอมบำรุงโรงไฟฟา
ตามขอตกลงสัมปทาน
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (สุทธิ)
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (สุทธิ)
หุนกู (สุทธิ)
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (สุทธิ)
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

23
24
25
26
18
27
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

หนี้สินและสวนของเจาของ (ตอ)
สวนของเจาของ
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 10,975,999,960 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท

28

5,487,999,980

5,487,999,980

5,487,999,980

5,487,999,980

5,087,999,980
3,896,006,978

4,578,999,980
-

5,087,999,980
3,896,006,978

4,578,999,980
-

1,831,919,622

1,015,525,222

(135,015,300)

(10,542,173)

(22,886,961)

(22,886,961)

รวมสวนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ

10,793,039,619

5,571,638,241

8,848,991,658

4,568,457,807

รวมสวนของเจาของ

10,793,039,619

5,571,638,241

8,848,991,658

4,568,457,807

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

14,145,176,999

13,886,740,629

8,863,724,084

6,084,219,185

ทุนที่ออกและชำระ
หุนสามัญ 10,175,999,960 หุน
(พ.ศ. 2561 : 9,157,999,960 หุน)
มูลคาที่ชำระแลวหุนละ 0.50 บาท
สวนเกินมูลคาหุน
กำไร(ขาดทุน)สะสม
- ยังไมไดจัดสรร
สวนต่ำกวาทุนจากการรวมธุรกิจ
ภายใตการควบคุมเดียวกัน
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13

-

-

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

4,540,252,115
410,384,524
104,636,084
(3,324,700,552)
(104,636,084)

4,416,185,488
417,023,646
(3,415,747,495)
-

72,483,000
(55,615,848)
-

68,326,000
(51,823,664)
-

31

1,625,936,087
(103,507,119)
32,899,176

1,417,461,639
(10,037,793)
15,728,142

16,867,152
14,387
2,957,728

16,502,336
10,552
45,897

33

1,555,328,144
(330,364,776)
(412,570,690)

1,423,151,988
(378,530,506)
(482,526,097)

19,839,267
(25,695,321)
(120,816,784)

16,558,785
(19,532,072)
(3,783,481)

34

812,392,678
2,913,009

562,095,385
(15,529,804)

(126,672,838)
2,396,070

(6,756,768)
(7,029,861)

815,305,687

546,565,581

(124,276,768)

(13,786,629)

27

1,360,891

6,280,722

(245,449)

(446,795)

18

(272,178)

(830,293)

49,090

89,359

รวมรายการที่จะไมจัดประเภทรายการใหมไปยัง
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

1,088,713

5,450,429

(196,359)

(357,436)

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป - สุทธิจากภาษี

1,088,713

5,450,429

(196,359)

(357,436)

816,394,400

552,016,010

(124,473,127)

(14,144,065)

รายไดจากการขายและบริการ
รายไดจากสัญญาเชาการเงินภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา
รายไดคากอสรางภายใตขอตกลงสัมปทาน
ตนทุนขายและบริการ
ตนทุนคากอสรางภายใตขอตกลงสัมปทาน
กำไรขั้นตน
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายไดอื่น
กำไรกอนคาใชจาย
คาใชจายในการบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
กำไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได

30
10
30

กำไร(ขาดทุน)สำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไมจัดประเภทรายการใหมไปยัง
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- การวัดมูลคาใหมของภาระผูกพันผลประโยชน
หลังออกจากงาน
- ภาษีเงินไดของรายการที่จะไมจัดประเภท
รายการใหมไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 84 I

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ
การแบงปนกำไร(ขาดทุน)
สวนที่เปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

การแบงปนกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

815,305,687
-

546,565,581
-

(124,276,768)
-

(13,786,629)
-

815,305,687

546,565,581

(124,276,768)

(13,786,629)

816,394,400
-

552,016,010
-

(124,473,127)
-

(14,144,065)
-

816,394,400

552,016,010

(124,473,127)

(14,144,065)

0.09

0.06

(0.01)

(0.00)

กำไร(ขาดทุน)ตอหุน
- สวนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ
กำไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
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35

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 86 I

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

4,578,999,980

4,578,999,980
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 - ปรับปรุงใหม
สวนต่ำกวาทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

ทุนจดทะเบียน
ที่ออกและชำระ
เต็มมูลคาแลว

5,087,999,980

4,578,999,980
509,000,000
-

4,578,999,980
13

28

หมายเหตุ

ทุนจดทะเบียน
ที่ออกและชำระ
เต็มมูลคาแลว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 (ตามที่รายงานไวเดิม)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการบัญชี

ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
เรียกชำระคาหุนเพิ่มระหวางป
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

-

-

-

สวนเกิน
มูลคาหุน

3,896,006,978

3,896,006,978
-

สวนเกิน
มูลคาหุน

1,015,525,222

463,509,212
552,016,010

554,905,751
(91,396,539)

(22,886,961)

(20,311,832)
(2,575,129)
-

(20,311,832)
-

5,571,638,241

5,022,197,360
(2,575,129)
552,016,010

5,113,593,899
(91,396,539)

รวมสวน
ของผูเปนเจาของ
ของบริษัทใหญ

งบการเงินรวม (บาท)
สวนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ
สวนต่ำกวาทุนจาก
กำไรสะสม การรวมธุรกิจภายใต
- ยังไมไดจัดสรร การควบคุมเดียวกัน

5,571,638,241
4,405,006,978
816,394,400
10,793,039,619

(22,886,961)
-

รวมสวน
ของผูเปนเจาของ
ของบริษัทใหญ

(22,886,961)

1,831,919,622

1,015,525,222
816,394,400

งบการเงินรวม (บาท)
สวนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ
สวนต่ำกวาทุนจาก
กำไรสะสม การรวมธุรกิจภายใต
- ยังไมไดจัดสรร การควบคุมเดียวกัน

5,571,638,241

5,022,197,360
(2,575,129)
552,016,010

5,113,593,899
(91,396,539)

รวมสวนของ
เจาของ

10,793,039,619

5,571,638,241
4,405,006,978
816,394,400

รวมสวนของ
เจาของ
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของสำหรับป พ.ศ. 2561
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
เรียกชำระคาหุนเพิ่มระหวางป
การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของสำหรับป พ.ศ. 2562
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

28

หมายเหตุ

4,578,999,980

-

4,578,999,980

ทุนจดทะเบียน
ที่ออกและชำระ
เต็มมูลคาแลว

5,087,999,980

-

4,578,999,980
509,000,000

ทุนจดทะเบียน
ที่ออกและชำระ
เต็มมูลคาแลว

(135,015,300)

(124,473,127)

(10,542,173)
-

ขาดทุนสะสม
- ยังไมไดจัดสรร

-

-

-

สวนเกิน
มูลคาหุน

(10,542,173)

(14,144,065)

3,601,892

กำไร(ขาดทุน)สะสม
- ยังไมไดจัดสรร

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

3,896,006,978

-

3,896,006,978

สวนเกิน
มูลคาหุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

4,568,457,807

(14,144,065)

4,582,601,872

รวมสวนของ
เจาของ

8,848,991,658

(124,473,127)

4,568,457,807
4,405,006,978

รวมสวนของ
เจาของ

งบกระแสเงินสด
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได
รายการปรับปรุง
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นของลูกหนี้สัญญาเชาการเงิน
ขาดทุนจากการตัดจำหนายสินคาคงเหลือเนื่องจากไฟไหม
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการดอยคา - อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
- สินทรัพยถาวร
- สินทรัพยถาวรเนื่องจากไฟไหม
คาเสื่อมราคา
ขาดทุนจากการตัดจำหนาย - สินทรัพยถาวร
- สินทรัพยถาวรเนื่องจากไฟไหม
คาตัดจำหนาย
คาตัดจำหนายคาธรรมเนียมในการฟองรองจายลวงหนา
ประมาณการคาซอมบำรุงโรงไฟฟาตามขอตกลงสัมปทาน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
กำไรจากการจำหนายที่ดิน
กำไรจากการจำหนายเงินลงทุนชั่วคราว
ตนทุนทางการเงิน
- ดอกเบี้ยจายหุนกู
- ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม
- ดอกเบี้ยจายหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน
- ตัดจำหนายคาใชจายทางตรงหุนกูรอตัดจาย
- ตัดจำหนายคาใชจายทางตรงในการกูยืมรอตัดจาย

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

812,392,678

562,095,385

(126,672,838)

(6,756,768)

102,341,647
7,995,257
(4,185,600)
(11,992,250)
804,388
469,337,891
13,585,774
2,601,629
57,788,904
7,928,655
1,169,207
(6,354,152)
(1,128,221)

10,270,596
(84,763)
28,864,785
467,573,688
7,341,210
63,966,144
9,722,852
9,544,711
2,054,519
(3,229,424)
(5,396,000)
-

618,763
233,961
(2,957,728)
-

294,153
38,385
(45,897)
-

95,665,755
281,603,650
25,461
23,493,865
11,781,959

464,269,269
59,490
18,197,338

95,665,755
1,657,164
23,493,865
-

3,347,346
436,135

1,864,856,497

1,635,249,800

(7,961,058)

(2,686,646)

9,222,804
26,602,814
(97,699,799)
(17,199,835)
(11,772,862)
(157,265,268)
3,542,999

(57,322,394)
21,011,788
25,758,617
33,259,927
(278,407)
39,992,131
1,225,214

6,847,546
(3,719,489)
(257,005)
(5,778,401)
2,714,792

(6,329,623)
(1,548,489)
11,525,854
962,049

เงินสดไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดำเนินงานกอนดอกเบี้ยรับ
และภาษีเงินไดจาย
ดอกเบี้ยรับ
จายภาษีเงินได

1,620,287,350
6,307,514
(7,997,933)

1,698,896,676
3,216,456
(4,963,009)

(8,153,615)
2,964,803
(2,380,718)

1,923,145
38,141
(2,306,979)

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน

1,618,596,931

1,697,150,123

(7,569,530)

(345,693)

การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
- ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
- ลูกหนี้สัญญาเชาการเงิน
- สินคาคงเหลือ
- ภาษีมูลคาเพิ่ม
- สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
- เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น

10
11
14
15
15
15
15
15
16, 17
19
23
27
31
31
31
33

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 88 I

งบกระแสเงินสด
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินสดจายเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยโดยออม
เงินสดรับเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยโดยออม
เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายลงทุนเพิ่มในบริษัทยอยโดยตรง
เงินสดจายการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
เงินสดจายซื้อสินทรัพย ในบริษัทยอย
เงินสดรับจากการจำหนายสินทรัพยถาวร
เงินสดจายซื้อ
- อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
- สินทรัพยถาวร
- สิทธิในการใหบริการจากขอตกลงสัมปทาน
- โปรแกรมคอมพิวเตอร

8
36 ข)
36 ข)
36 ข)
13
15
14
17

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอยโดยออม
เงินสดจายเงินกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยโดยออม
เงินสดจายชำระหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายคาใชจายทางตรงในการกูยืม
เงินสดรับจากการจำหนายหุนกู
เงินสดจายไถถอนหุนกูกอนครบกำหนด
เงินสดจายคาใชจายทางตรงจากการจำหนายหุนกู
เงินสดจายตนทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจาย
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชำระคาหุนเพิ่ม

20
20
36 ค)
36 ค)
24
25
25
25
26
26
26
28

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
1,128,221
(173,660,552)
-

(45,220,383)
2,232,498
(700,000)
700,000
6,126,330
(2,772,000,000) (1,485,000,000)
(6,303,455)
(31,770,332)
10,730,000
-

(19,331,000)
(531,547,249)
(101,302,928)
(1,403,950)

(333,198,226)
(1,011,225)

(826,117,458)

(400,647,291) (2,773,042,786) (1,485,767,199)

(825,055,286) (1,197,271,803)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป

(32,575,813)
104,496,224
71,920,411
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7

(458,836)
(1,283,950)

75,143,020
(141,647,009)
133,100,000
(147,100,000)
(403,392)
(1,640,502)
124,360,577
307,289,423
(3,310,984,335) (2,595,179,522)
(2,140,000)
(5,000,000)
1,500,000,000
(1,500,000,000)
(1,500,000,000)
(23,730,000)
(399,248,105) (454,154,222) (100,670,265)
4,405,006,978
4,405,006,978

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

(1,583,657)
(716,040)

14,000,000
1,500,000,000
(23,730,000)
-

2,790,336,713

1,490,270,000

99,231,029
5,265,195

9,724,397
4,157,108

4,157,108
-

104,496,224

13,881,505

4,157,108

งบกระแสเงินสด
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

รายการที่ไมใชเงินสด
เจาหนี้จากการซื้อสินทรัพยถาวร

21

เงินประกันผลงาน
- สิทธิสัมปทาน
- สินทรัพยถาวร

21

เจาหนี้จากการซื้อสินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน

24

11,204,571

5,586,746

-

-

3,333,156
834,006

232,029

-

-

4,167,162

232,029

-

-

571,472

974,864

-

-
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจ
1. ขอมูลทั่วไป
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งภายใต
กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริษัทมีที่อยูตามที่ไดจดทะเบียน เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร ชั้นที่ 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
ตามหนังสือของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ไดสั่งรับหุนสามัญของบริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) เปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยจัดอยูในกลุมทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค และใชชื่อยอในการซื้อขาย
หลักทรัพยวา “ACE”
เพื่อวัตถุประสงค ในการรายงานขอมูลจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทยอยวาเปน “กลุมกิจการ”
กลุมกิจการดำเนินธุรกิจหลักในการประกอบกิจการโรงไฟฟาทั้งจากเชื้อเพลิงชีวมวล กาซธรรมชาติ ขยะ และพลังงาน
แสงอาทิตย
บริษัทประกอบธุรกิจในการลงทุนในบริษัทเอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด โดยการลงทุนรอยละ 100 และบริษัท เอเชีย
คลีน เอ็นเนอรจ้ี จำกัด ลงทุนในบริษทั ยอยอีกจำนวน 11 บริษทั ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

2. นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สำคัญซึ่งใช ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดังตอไปนี้
2.1 เกณฑการจัดทำงบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจดั ทำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและขอกำหนดภายใต
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจัดทำขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของ
งบการเงิน ยกเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
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การจัดทำงบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกำหนดให ใชประมาณการทางบัญชีที่
สำคัญและการใชดุลยพินิจของผูบริหารซึ่งจัดทำขึ้นตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของกลุมกิจการไปถือ
ปฏิบัติ กิจการเปดเผยเรื่องการใชดุลยพินิจของผูบริหารหรือความซับซอนหรือเกี่ยวกับขอสมมติฐานและประมาณการ
ที่มีนัยสำคัญตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย
ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกัน ให ใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทย
เปนหลัก
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวของ
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2562
ก) มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทำกับลูกคา (TFRS 15)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินไดกำหนดหลักการ 5 ขั้นตอน ในการกำหนดและรับรูรายไดจากสัญญาที่ทำ
กับลูกคา ซึ่งกำหนดใหกลุมกิจการตองรับรูรายไดตามหลักการการโอนการควบคุม คือ รับรูรายไดเพื่อให
สะทอนถึงการโอนการควบคุมในสินคาหรือบริการไปยังลูกคาดวยจำนวนเงินที่สะทอนถึงจำนวนเงินที่กลุม
กิจการคาดวาจะไดรับจากสินคาและบริการที่ไดโอนไป แทนหลักการรับรูรายไดตามหลักการโอนความเสี่ยง
และผลตอบแทนในสินคาและบริการไปยังผูซื้อตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (TAS 11) เรื่อง รายไดจาก
สัญญากอสราง และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (TAS 18) เรื่อง รายได และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ
ข) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 ไดปรับปรุงเพื่ออธิบายใหชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการโอนจากหรือโอนมาเปน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน จะทำไดก็ตอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใชงานของอสังหาริมทรัพยซึ่งตองมี
หลักฐานการเปลี่ยนแปลงการใชงานสนับสนุน โดยการเปลี่ยนแปลงการใชงานจะเกิดขึ้นเมื่ออสังหาริมทรัพย
นั้นเขานิยามหรือสิ้นสุดการเปนไปตามนิยามของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน การเปลี่ยนแปลงความตั้งใจ
ของฝายบริหารเพียงอยางเดียวไมได ใหหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการใชงาน โดยการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตอกลุมกิจการ
ค) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 22 เรือ่ ง รายการทีเ่ ปนเงินตราตางประเทศและสิง่ ตอบแทน
จายลวงหนา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 22 ไดอธิบายใหชัดเจนในกรณีที่กิจการไดจายหรือรับ
ลวงหนาเปนเงินตราตางประเทศ เกี่ยวกับวันที่รับรูรายการซึ่งกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่นำมาใช ในการรับรู
รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย คาใชจาย หรือรายได โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตอกลุมกิจการ
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โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตอกลุมกิจการ
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมที่มีผลบังคับใช
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
กลุม กิจการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมและฉบับปรับปรุง ซึง่ ยังไมมผี ลบังคับใช
ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้
ก) เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน ไดแก
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 19

เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน
หนวยงานตางประเทศ
เรื่อง การชำระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกีย่ วกับเครือ่ งมือทางการเงินกลุม นีก้ ลาวถึงการจัดประเภทรายการ การวัดมูลคา
และการตัดรายการสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน การบัญชี
ปองกันความเสี่ยง การแสดงรายการ และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา สงผลใหกลุมกิจการในฐานะผูเชารับรูสัญญาเชา
เกือบทั้งหมดในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไมตองจัดประเภทเปนสัญญาเชาดำเนินงานและสัญญาเชาการเงิน
อีกตอไป กลุมกิจการตองรับรูสินทรัพยสิทธิการใช และหนี้สินตามสัญญาเชา เวนแตเปนสัญญาเชาระยะสั้นและ
สัญญาเชาซึ่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ำ
ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมและฉบับปรับปรุงใหมฉบับอื่นๆ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมและฉบับปรับปรุงใหม ซึ่งจะมีผลกระทบอยางมีสาระสำคัญตอกลุม
กิจการ ไดแก
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 23
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เรื่อง ภาษีเงินได
เรื่อง ผลประโยชนพนักงาน
เรื่อง ตนทุนการกูยืม
เรื่อง การรวมธุรกิจ
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง ความไมแนนอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษี
เงินได

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได ไดอธิบายใหชัดเจนวาการรับรูผลกระทบทางภาษี
เงินไดของเงินปนผลจากตราสารทุน ใหรับรูภาษีเงินไดโดยใหสอดคลองกับการรับรูรายการหรือเหตุการณ ในอดีต
ที่ทำใหเกิดกำไรที่นำมาจัดสรรเงินปนผล
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน (การแกไขโครงการ การลดขนาด
โครงการ หรือการจายชำระผลประโยชน) ไดอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการบัญชีสำหรับกรณีที่มีการแกไข
โครงการ การลดขนาดโครงการ หรือการจายชำระผลประโยชนของโครงการผลประโยชนทก่ี ำหนดไว โดยเมือ่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงการไดเกิดขึ้น กิจการจะตองใชขอสมมติที่เปนปจจุบัน ณ วันที่ที่มีการแกไขโครงการ การลด
ขนาดโครงการ หรือการจายชำระผลประโยชน ในการคำนวณตนทุนบริการในปจจุบันและดอกเบี้ยสุทธิสำหรับ
ระยะเวลาที่เหลือของรอบระยะเวลารายงานภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 เรื่อง ตนทุนการกูยืม ไดอธิบายใหชัดเจนวาหากสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข
ที่เกิดจากเงินที่กูมาโดยเฉพาะนั้นอยูในสภาพพรอมใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะขาย ยอดคงเหลือของเงิน
ที่กูมาโดยเฉพาะดังกลาว กิจการตองนำมารวมเปนสวนหนึ่งของเงินกูยืมที่มีวัตถุประสงคทั่วไปดวย
การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ ไดอธิบายใหชัดเจนวา เมื่อกิจการ
ไดมาซึ่งการควบคุมของธุรกิจที่เปนการดำเนินงานรวมกัน ที่ถือเปนการรวมธุรกิจจากการทยอยซื้อ สวนไดเสีย
เดิมที่มีอยูกอนหนาจะถูกวัดมูลคาใหม
การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรือ่ ง เครือ่ งมือทางการเงิน (เงือ่ นไขการชำระกอนกำหนด
และคาชดเชยที่ติดลบ) การปรับปรุงทำใหกิจการสามารถวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินบางรายการที่มีเงื่อนไข
การชำระกอนกำหนด ทีม่ คี า ชดเชยในมูลคาทีต่ ดิ ลบ มีสทิ ธิทจ่ี ะวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจำหนายแทนการวัดมูลคา
ดวยวิธีมูลคายุติธรรมผานกำไรหรือขาดทุน ซึ่งสินทรัพยเหลานี้รวมถึงเงินใหกูยืมบางประเภทและตราสารหนี้
โดยการที่จะวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจำหนายไดนั้นคาชดเชยในมูลคาที่ติดลบจะตองเปนจำนวนเงินที่
สมเหตุสมผลสำหรับการยกเลิกสัญญากอนกำหนด และตามโมเดลธุรกิจกลุม กิจการถือสินทรัพยนน้ั เพือ่ รับกระแส
เงินสดตามสัญญา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 23 เรื่อง ความไมแนนอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได
ไดอธิบายวิธีการรับรูรายการและการวัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและสินทรัพยและ
หนี้สินภาษีเงินได ในงวดปจจุบันในกรณีที่มีความไมแนนอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได ในเรื่องดังตอไปนี้
- กิจการตองสมมติวา หนวยงานจัดเก็บภาษีจะตรวจสอบวิธกี ารทางภาษีทม่ี คี วามไมแนนอน และมีความรูเ กีย่ วกับ
ขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดอยางครบถวน โดยไมนำเหตุผลวาจะตรวจพบหรือไมมาเปนขอในการพิจารณา
- หากกิจการสรุปวาไมมีความเปนไปไดคอนขางแนที่หนวยงานจัดเก็บภาษีจะยอมรับวิธีการทางภาษีที่มีความไม
แนนอน กิจการตองสะทอนผลกระทบของความไมแนนอนในการคำนวณบัญชีภาษีเงินไดดวย
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- กิจการตองประเมินการใชดุลยพินิจหรือประมาณการใหม เมื่อขอเท็จจริงและสถานการณที่เคยอางอิงในการใช
ดุลยพินจิ หรือประมาณการมีการเปลีย่ นแปลงไป หรือขอมูลใหมทส่ี ง ผลกระทบตอการใชดลุ ยพินจิ หรือประมาณการ
กลุมกิจการไมไดนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง
ซึ่งมีผลบังคับใชวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบัติกอนวันบังคับใช ผูบริหารของกลุมกิจการอยูระหวาง
การประเมินผลกระทบของการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาใช
2.3 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ
ก) สกุลเงินที่ ใช ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใชนำเสนองบการเงิน
งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาทซึ่งเปนสกุลเงินที่ ใช ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ ใชนำเสนองบการเงินของ
กิจการและกลุมกิจการ
ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการทีเ่ ปนสกุลเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใช ในการดำเนินงานโดยใชอตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันที่
เกิดรายการหรือวันทีต่ รี าคาหากรายการนัน้ ถูกวัดมูลคาใหม รายการกำไรและรายการขาดทุนทีเ่ กิดจากการรับหรือ
จายชำระที่เปนเงินตราตางประเทศ และที่เกิดจากการแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งเปนเงินตรา
ตางประเทศดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นป ไดบันทึกไว ในกำไรหรือขาดทุน
เมือ่ มีการรับรูร ายการกำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไมเปนตัวเงินไว ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ องคประกอบของ
อัตราแลกเปลีย่ นทัง้ หมดของกำไรหรือขาดทุนนัน้ จะรับรูไว ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ดวย ในทางตรงขามการรับรู
กำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไมเปนตัวเงินไว ในกำไรหรือขาดทุน องคประกอบของอัตราแลกเปลีย่ นทัง้ หมดของ
กำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรูไว ในกำไรขาดทุนดวย
ค) กลุมกิจการ
การแปลงคาผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุมกิจการ (ที่มิใชสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะ
เงินเฟอรุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงินที่ ใช ในการดำเนินงานแตกตางจากสกุลเงินที่ ใชนำเสนองบการเงินไดถูกแปลงคา
เปนสกุลเงินที่ ใชนำเสนองบการเงินดังนี้
• สินทรัพยและหนี้สินที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงินแตละงวดแปลงคาดวยอัตราปด ณ วันที่ของแตละ
งบแสดงฐานะการเงินนั้น
• รายไดและคาใชจายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแปลงคาดวยอัตราถัวเฉลี่ย และ
• ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
คาความนิยมและการปรับมูลคายุตธิ รรมทีเ่ กิดจากการซือ้ หนวยงานในตางประเทศถือเปนสินทรัพยและหนีส้ นิ ของ
หนวยงานในตางประเทศนั้นและแปลงคาดวยอัตราปด
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2.4 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรวมถึง เงินสดในมือ
เช็คในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคลองสูงซึ่งมีอายุไมเกินสามเดือน
นับจากวันที่ไดมา และไมติดภาระค้ำประกัน
เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว ในสวนของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ
2.5 ลูกหนี้การคา
ลูกหนีก้ ารคารับรูเ ริม่ แรกดวยมูลคาตามใบแจงหนี้ และจะวัดมูลคาตอมาดวยจำนวนเงินทีเ่ หลืออยูห กั ดวยคาเผือ่ หนีส้ งสัย
จะสูญซึง่ ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ซึง่ โดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุ
ลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึง ผลตางระหวางราคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาเปรียบเทียบกับ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้การคา หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู ในกำไรหรือขาดทุนโดยถือเปนสวนหนึ่งของคาใชจาย
ในการบริหาร
2.6 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือประกอบดวยวัตถุดิบเชื้อเพลิง วัตถุดิบสิ้นเปลืองและชิ้นสวนอะไหล โดยแสดงดวยราคาทุนหักคาเผื่อ
การเคลื่อนไหวชาหรือเสื่อมคุณภาพ ราคาทุนของสินคาคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก ตนทุนของการซื้อประกอบ
ดวยราคาซือ้ และคาใชจา ยทีเ่ กีย่ วของโดยตรงกับการซือ้ สินคานัน้ เชน คาอากรขาเขาและคาขนสง หักดวยสวนลดทีย่ อม
ใหทง้ั หมด สวนยอมใหหรือเงินที่ไดรบั คืน กลุม กิจการบันทึกบัญชีคา เผือ่ การลดลงมูลคาของสินคาเกาลาสมัยคาเผือ่ การ
เคลื่อนไหวชาหรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาเปนกรณีตามเกณฑเฉพาะเจาะจง กลุมกิจการบันทึกคาเผื่อการเคลื่อนไหวชา
หรือเสื่อมคุณภาพเทาที่จำเปน และแสดงเปนเปนสวนหนึ่งของตนทุนขาย
2.7 บัญชีกลุมกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทยอย
ก) บริษัทยอย
บริษัทยอยหมายถึงกิจการ (ซึ่งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุมกิจการควบคุม กลุมกิจการควบคุมกิจการเมื่อ
กลุม กิจการมีการเปดรับหรือมีสทิ ธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกีย่ วของกับผูไดรบั การลงทุนและมีความสามารถ
ทำใหเกิดผลกระทบตอผลตอบแทนจากการใชอำนาจเหนือผูไดรับการควบคุม กลุมกิจการรวมงบการเงินของ
บริษัทยอยไว ในงบการเงินรวมตั้งแตวันที่กลุมกิจการมีอำนาจในการควบคุมบริษัทยอย กลุมกิจการจะไมนำ
งบการเงินของบริษทั ยอยมารวมไว ในงบการเงินรวมนับจากวันทีก่ ลุม กิจการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษทั ยอยนัน้
กลุมกิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจที่ไมใชการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ
สิ่งตอบแทนที่โอนใหสำหรับการซื้อบริษัทยอย ประกอบดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ผูซื้อโอนใหและหนี้สิน
ที่กอขึ้นเพื่อจายชำระใหแกเจาของเดิมของผูถูกซื้อและสวนไดเสียในสวนของเจาของที่ออกโดยกลุมกิจการ
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สิ่งตอบแทนที่โอนใหรวมถึงมูลคายุติธรรมของสินทรัพย หรือหนี้สินที่ผูซื้อคาดวาจะตองจายชำระตามขอตกลง
ตนทุนที่เกี่ยวของกับการซื้อจะรับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น มูลคาเริ่มแรกของสินทรัพยที่ระบุที่ไดมาและหนี้สิน
และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่รับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ในการรวมธุรกิจ
แตละครั้ง กลุมกิจการวัดมูลคาของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมในผูถูกซื้อดวยมูลคายุติธรรมหรือมูลคาของ
สินทรัพยสุทธิที่ระบุไดของผูถูกซื้อตามสัดสวนของหุนที่ถือโดยสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
ในการรวมธุรกิจทีด่ ำเนินการสำเร็จจากการทยอยซือ้ ผูซ อ้ื ตองวัดมูลคาสวนไดเสียทีผ่ ซู อ้ื ถืออยูในผูถ กู ซือ้ กอนหนา
การรวมธุรกิจใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อและรับรูผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลคาใหมนั้น
ในกำไรหรือขาดทุน
สิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายออกไปโดยกลุมกิจการ รับรูดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ การเปลี่ยนแปลง
ในมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายที่รับรูภายหลังวันที่ซื้อซึ่งจัดประเภทเปนสินทรัพยหรือหนี้สิน
ใหรับรู ในกำไรหรือขาดทุน สิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายซึ่งจัดประเภทเปนสวนของเจาของตองไมมีการวัด
มูลคาใหม และใหบันทึกการจายชำระในภายหลังไว ในสวนของเจาของ
สวนเกินของมูลคาสิ่งตอบแทนที่โอนให มูลคาสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมในผูถูกซื้อ และมูลคายุติธรรม
ณ วันซื้อธุรกิจของสวนไดเสียในสวนของเจาของของผูถูกซื้อที่ผูซื้อถืออยูกอนการรวมธุรกิจที่มากกวามูลคา
ยุติธรรมสุทธิ ณ วันที่ซื้อของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดที่ไดมาตองรับรูเปนคาความนิยม หากมูลคาของมูลคา
สิ่งตอบแทนที่โอนให มูลคาสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมในผูถูกซื้อ และมูลคายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของ
สวนไดเสียในสวนของเจาของของผูถูกซื้อที่ผูซื้อถืออยูกอนการรวมธุรกิจ นอยกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพย
สุทธิของบริษัทยอยที่ไดมาเนื่องจากการซื้อในราคาต่ำกวามูลคายุติธรรมจะรับรูสวนตางโดยตรงไปยังกำไรขาดทุน
กิจการจะตัดรายการบัญชีระหวางกัน ยอดคงเหลือ และกำไรที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงระหวางกันในกลุมกิจการ
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงก็จะตัดรายการในทำนองเดียวกัน เวนแตรายการนั้นมีหลักฐานวาสินทรัพยที่โอน
ระหวางกันเกิด
การดอยคา นโยบายการบัญชีของบริษทั ยอยไดถกู ปรับปรุงเพือ่ ใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีของกลุม กิจการ
รายชื่อของบริษัทยอยของกลุมกิจการไดแสดงไว ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13
ข) รายการกับสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
กลุมกิจการปฏิบัติตอรายการกับสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมเชนเดียวกันกับสวนที่เปนของเจาของของ
กลุมกิจการ สำหรับการซื้อสวนไดเสียที่ ไมมีอำนาจควบคุม ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนที่จายใหและมูลคา
ตามบัญชีของสินทรัพยสทุ ธิของหุน ทีซ่ อ้ื มาในบริษทั ยอยและกำไรหรือขาดทุนจากการขายสวนไดเสียที่ไมมอี ำนาจ
ควบคุมจะถูกบันทึกในสวนของเจาของ
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ค) การจำหนายบริษัทยอย
เมื่อกลุมกิจการสูญเสียการควบคุมตองหยุดรวมบริษัทยอยในการจัดทำงบการเงินรวม สวนไดเสียในกิจการที่
เหลืออยูจ ะวัดมูลคาใหมโดยใชมลู คายุตธิ รรม การเปลีย่ นแปลงในมูลคาจะรับรู ในกำไรหรือขาดทุน มูลคายุตธิ รรม
นั้นจะถือเปนมูลคาตามบัญชีเริ่มแรกของมูลคาของเงินลงทุนเพื่อวัตถุประสงค ในการวัดมูลคาในเวลาตอมาของ
เงินลงทุนที่เหลืออยูในรูปของบริษัทรวม การรวมคา หรือสินทรัพยทางการเงิน สำหรับทุกจำนวนที่เคยรับรู ใน
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ในสวนทีเ่ กีย่ วของกับกิจการนัน้ จะถูกปฏิบตั เิ สมือนวากลุม กิจการมีการจำหนายสินทรัพย
หรือหนี้สินที่เกี่ยวของนั้นออกไป
ง) การรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
กลุมกิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน โดยรับรูสินทรัพยและหนี้สินของกิจการที่ถูกนำ
มารวมดวยมูลคาตามบัญชีของกิจการที่ถูกนำมารวมเฉพาะสัดสวนที่เคยอยูภายใตการควบคุมเดียวกันตามมูลคา
ที่แสดงอยูในงบการเงินรวมของบริษัทใหญลำดับที่สูงสุดที่ตองจัดทำงบการเงินรวมกอนการรวมธุรกิจภายใต
การควบคุมเดียวกัน ณ วันที่มีการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน โดยกลุมกิจการตองปรับปรุงรายการ
เสมือนวาการรวมธุรกิจไดเกิดขึ้นตั้งแตวันตนงวดในงบการเงินงวดกอนที่นำมาเปรียบเทียบซึ่งเปนไปตามแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ตนทุนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน เปนผลรวมของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ ใหไป หนี้สินที่
เกิดขึน้ หรือรับมาและตราสารทุนทีอ่ อกโดยผูซ อ้ื ณ วันทีม่ กี ารแลกเปลีย่ นเพือ่ ใหไดมาซึง่ การควบคุม คาใชจา ยอืน่
ที่เกี่ยวของในการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน เชน คาธรรมเนียมวิชาชีพจายที่ปรึกษากฎหมาย และ
ทีป่ รึกษาอืน่ ในการรวมธุรกิจ คาธรรมเนียมในการจดทะเบียน รวมถึงรายจายในการจัดเตรียมขอมูลใหแกผถู อื หุน
รับรูเปนตนทุนของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ และรับรูเปนคาใชจายทันที ในงบการเงินรวมในงวดที่มี
การรวมธุรกิจเกิดขึ้น
สวนตางระหวางตนทุนของการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน กับสวนไดเสียของผูซื้อในมูลคาตามบัญชี
ของกิจการที่ถูกนำมารวม แสดงเปนรายการ “สวนต่ำ/เกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน”
ในสวนของเจาของ โดยกลุมกิจการจะตัดรายการนี้ออกเมื่อขายเงินลงทุนออกไปโดยโอนไปยังกำไรสะสม
จ) งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทั ยอยและบริษทั รวมจะบันทึกบัญชีดว ยราคาทุนหักคาเผือ่ การดอยคา
ตนทุนจะมีการปรับเพื่อสะทอนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของสิ่งตอบแทน
ที่คาดวาตองจาย ตนทุนจะรวมตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของจากการไดมาของเงินลงทุนนี้
2.8 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพยที่ถือครองโดยกลุมกิจการเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชา หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลคาของสินทรัพย
หรือทั้งสองอยาง และไมไดมีไว ใชงานโดยกิจการในกลุมกิจการ จะถูกจัดประเภทเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
รวมถึงอสังหาริมทรัพยที่อยูระหวางกอสรางหรือพัฒนาเพื่อเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในอนาคต
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อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของกลุมกิจการไดแก ที่ดินที่ถือครองไวเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชาและที่ดินที่
ถือครองไวโดยยังมิไดระบุวัตถุประสงคของการใช ในอนาคต
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกดวยวิธีราคาทุน รวมถึงตนทุนในการทำรายการ
หลังจากการรับรูเมื่อเริ่มแรก อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจะบันทึกดวยวิธีราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อ
ผลขาดทุนจากการดอยคา
ที่ดินไมมีการหักคาเสื่อมราคา
การรวมรายจายในภายหลังเขาเปนมูลคาบัญชีของสินทรัพยจะกระทำก็ตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กลุมกิจการ
จะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจายนั้น และตนทุนสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ คาซอมแซมและ
บำรุงรักษาทั้งหมดจะรับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิ้นสวนของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
จะตัดมูลคาตามบัญชีของสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก
2.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ วัดมูลคาดวยราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย ตนทุน
เริ่มแรกจะรวมราคาซื้อสินทรัพยทั้งที่เปนเงินสดและจำนวนเทียบเทาเงินสด และตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ซื้อสินทรัพยนั้นมาอยูในสถานที่หรือในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามที่ประสงคไว
ตนทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือรับรูแยกเปนอีกสินทรัพยหนึ่งตามความเหมาะสม
เมือ่ ตนทุนนัน้ เกิดขึน้ และคาดวาจะใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกกลุม กิจการและตนทุนดังกลาวสามารถวัดมูลคา
ไดอยางนาเชื่อถือ มูลคาตามบัญชีของชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออก สำหรับคาซอมแซมและบำรุงรักษา
อื่นๆ กลุมกิจการจะรับรูตนทุนดังกลาวเปนคาใชจายในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ที่ดินและที่ดินที่ยังไมได ใชดำเนินงานไมมีการคิดคาเสื่อมราคา คาเสื่อมราคาของสินทรัพยอื่นคำนวณโดยใชวิธีเสนตรง
เพื่อลดราคาทุนของสินทรัพยแตละชนิดตลอดอายุการใหประโยชนที่ประมาณการไวของสินทรัพยดังตอไปนี้
สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสวนปรับปรุงอาคารโรงไฟฟา
อาคารและสวนปรับปรุงอาคารสำนักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใช
เครื่องใชสำนักงาน เครื่องตกแตงและติดตั้ง
ยานพาหนะ
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5 - 25 ป
3 - 25 ป
5 - 20 ป
2 - 25 ป
3 - 10 ป
3 - 5 ป
5 ป

ทุกสิน้ รอบระยะเวลารายงานกลุม กิจการไดมกี ารทบทวนและปรับปรุงมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนของสินทรัพย
ใหเหมาะสม
ในกรณีทม่ี ลู คาตามบัญชีของสินทรัพยสงู กวามูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืน มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยดงั กลาวจะถูกปรับลด
ใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนทันที (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2.12)
ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ คำนวณโดยการเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับ
จากการจำหนายสินทรัพยกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย และรับรูบัญชีผลกำไรหรือขาดทุนอื่นสุทธิในกำไรหรือขาดทุน
2.10 ขอตกลงสัมปทานบริการ
ขอตกลงสัมปทานบริการ คือ ขอตกลงระหวางภาครัฐ (ผู ใหสัมปทาน) กับเอกชน (ผูประกอบการ) ที่ ใหผูประกอบการ
เปนผูกอสรางโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหบริการสาธารณะหรือเพื่อยกระดับโครงสรางพื้นฐาน การดำเนินการ และการบำรุง
รักษาโครงสรางพื้นฐานในชวงเวลาที่ระบุไว ซึ่งผูประกอบการจะไดรับคาบริการตลอดระยะเวลาของขอตกลง โดยผู ให
สัมปทานจะมีการควบคุมหรือกำกับดูแลประเภทของบริการที่ผูประกอบการตองดำเนินการในการใชโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อใหบริการ กลุมผูที่ไดรับบริการ และราคาการใหบริการ และผู ใหสัมปทานควบคุมสวนไดเสียคงเหลือที่สำคัญใน
โครงสรางพื้นฐานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของขอตกลงไมวาโดยการเปนเจาของ การไดรับประโยชน หรือวิธีอื่นใด
ในกรณีที่กลุมกิจการในฐานะผูประกอบการเปนผูดำเนินการกอสรางหรือยกระดับการใหบริการ จะบันทึกรายไดและ
ตนทุนที่เกี่ยวของกับการกอสรางหรือการยกระดับการใหบริการ โดยอางอิงกับขั้นความสำเร็จของงานกอสราง โดยรับรู
สิ่งตอบแทนที่ไดรับหรือคางรับสำหรับมูลคาเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินหรือสินทรัพยไมมีตัวตน
กลุมกิจการรับรูสินทรัพยทางการเงินหากกลุมกิจการสรางโครงสรางพื้นฐานและมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขตามสัญญา
ที่จะไดรับเงินสดหรือสินทรัพยทางการเงินอื่นจากผู ใหสัมปทาน และรับรูสินทรัพย ไมมีตัวตนหากกลุมกิจการสราง
โครงสรางพื้นฐานและไดรับสิทธิ (ใบอนุญาต) ในการเรียกเก็บคาบริการจากผู ใชบริการสาธารณะ ซึ่งสิทธิในการเรียกเก็บ
คาบริการจากผู ใชบริการสาธารณะไมใชสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขที่จะไดรับเงินสด เนื่องจากจำนวนเงินดังกลาวขึ้นอยูกับ
จำนวนการใชบริการสาธารณะ ในกรณีที่กลุมกิจการไดรับชำระคาบริการสำหรับการกอสรางบางสวนเปนสินทรัพยทาง
การเงินและบางสวนเปนสินทรัพยไมมีตัวตน กลุมกิจการบันทึกแตละองคประกอบของสิ่งตอบแทนที่ไดรับแยกจากกัน
สำหรับรายไดและตนทุนที่เกี่ยวของกับการดำเนินการใหบริการ จะรับรูเปนรายไดและตนทุนเมื่อได ใหบริการแลวตาม
เงื่อนไขสัญญา
ภาระผูกพันตามสัญญาในการบำรุงรักษาหรือปรับปรุงซอมแซมโครงสรางพื้นฐานที่ไมใชเปนการปรับปรุงเพื่อยกระดับ
จะรับรูแ ละวัดมูลคาดวยจำนวนประมาณการทีด่ ที ส่ี ดุ ของรายจายทีต่ อ งนำไปจายชำระภาระผูกพันในปจจุบนั ณ วันสิน้ งวด
บัญชี
ปจจุบันกลุมกิจการมีขอตกลงสัมปทานบริการที่รับรูสิทธิในการใหบริการขอตกลงสัมปทานเปนสินทรัพยไมมีตัวตน
ซึ่งไดแสดงเปดเผยแยกออกมา (ดูหมายเหตุขอ 2.11 และ หมายเหตุขอ 16)
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 100 I

2.11 สินทรัพย ไมมีตัวตน
สิทธิในการใหบริการจากขอตกลงสัมปทาน
สิทธิในการใหบริการจากขอตกลงสัมปทานเปนสิทธิท่ีไดมาจากขอตกลงสัมปทานในการใหบริการกำจัดขยะตามโครงการ
บริหารจัดการ และกำจัดขยะมูลฝอยดวยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเปนพลังงานไฟฟาจากภาครัฐ ตามนโยบายการบัญชี
ที่กลาวไว ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2.10 สิทธิในการใหบริการจากขอตกลงสัมปทานตัดจำหนายเปนคาใชจาย
ในกำไรขาดทุนตามวิธีเสนตรงตามระยะเวลาของสัญญาสัมปทาน 20 ป
สิทธิการใชระบบสายสงกระแสไฟฟา
สิทธิการใชระบบสายสงกระแสไฟฟาเปนตนทุนเพื่อใหไดสิทธิในการใชสายสงกระแสไฟฟา
สิทธิการใชระบบสายสงกระแสไฟฟาแสดงในราคาทุนหักคาตัดจำหนายสะสม และตัดจำหนายโดยวิธเี สนตรงตามอายุของ
สัญญาซื้อขายไฟฟาภายในระยะเวลา 20 ป ถึง 25 ป
สิทธิการใชทอกาซ
สิทธิการใชทอกาซเปนตนทุนเพื่อใหไดสิทธิในการใชทอสงกาซสำหรับไฟฟากาซธรรมชาติ
สิทธิการใชทอกาซแสดงในราคาทุนหักคาตัดจำหนายสะสม และตัดจำหนายโดยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญาซื้อขาย
ไฟฟาภายในระยะเวลา 25 ป
โปรแกรมคอมพิวเตอร
โปรแกรมคอมพิวเตอรจะรับรูเ ปนสินทรัพยไมมตี วั ตนและตัดจำหนายโดยใชวธิ เี สนตรงตลอดอายุประมาณการใหประโยชน
ในระยะเวลาไมเกิน 3 ถึง 10 ป
2.12 การดอยคาของสินทรัพย
สินทรัพยที่มีอายุการใหประโยชน ไมทราบแนชัด ซึ่งไมมีการตัดจำหนายจะถูกทดสอบการดอยคาเปนประจำทุกป
สินทรัพยอื่นที่มีการตัดจำหนายจะมีการทบทวนการดอยคา เมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณบงชี้วาราคาตามบัญชีอาจ
สูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาสุทธิ
ที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งหมายถึงจำนวนที่สูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายเทียบกับมูลคาจากการใช
สินทรัพยจะถูกจัดเปนหนวยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาไดเพื่อวัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา สินทรัพยที่
ไมใชสินทรัพยทางการเงินนอกเหนือจากคาความนิยมซึ่งรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาไปแลวจะถูกประเมินความ
เปนไปไดที่จะกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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2.13 การบัญชีสำหรับสัญญาเชาระยะยาว
กรณีที่กลุมกิจการเปนผูเชา - สัญญาเชาการเงิน
สัญญาเชาทีด่ นิ อาคารและอุปกรณซง่ึ ผูเ ชาเปนผูร บั ความเสีย่ งและผลตอบแทนของความเปนเจาของเกือบทัง้ หมดถือเปน
สัญญาเชาการเงิน ซึ่งจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของ
จำนวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตมูลคาใดจะต่ำกวา จำนวนเงินที่ตองจายดังกลาวจะปนสวนระหวางหนี้สินและ
คาใชจายทางการเงินเพื่อใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สินคงคางอยู โดยพิจารณาแยกแตละสัญญาภาระผูกพันตาม
สัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุ
ของสัญญาเชาเพือ่ ทำใหอตั ราดอกเบีย้ แตละงวดเปนอัตราคงทีส่ ำหรับยอดคงเหลือของหนีส้ นิ ทีเ่ หลืออยู สินทรัพยท่ีไดมา
ตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของสัญญาเชา แลวแตระยะ
เวลาใดจะนอยกวา
กรณีที่กลุมกิจการเปนผูเชา - สัญญาเชาดำเนินงาน
สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยซึ่งผู ใหเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเปนสวนใหญ
สัญญาเชานัน้ ถือเปนสัญญาเชาดำเนินงาน เงินทีต่ อ งจายภายใตสญ
ั ญาเชาดังกลาว (สุทธิจากสิง่ ตอบแทนจูงใจที่ไดรบั จาก
ผู ใหเชา) จะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น
กรณีที่กลุมกิจการเปนผู ใหเชา - สัญญาเชาการเงิน
สินทรัพยที่ ใหเชาตามสัญญาเชาทางการเงินบันทึกเปนลูกหนี้สัญญาเชาทางการเงินดวยมูลคาปจจุบันของจำนวนเงิน
ที่จายตามสัญญาเชา ผลตางระหวางยอดรวมของลูกหนี้เบื้องตนกับมูลคาปจจุบันของลูกหนี้บันทึกเปนรายไดทางการเงิน
คางรับ รายไดจากสัญญาเชาระยะยาวรับรูตลอดอายุของสัญญาเชาโดยใชวิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะทอนอัตราผลตอบแทน
คงทีท่ กุ งวด ตนทุนทางตรงเริม่ แรกทีร่ วมอยูในการวัดมูลคาลูกหนีส้ ญ
ั ญาเชาทางการเงินเริม่ แรกและจะทยอยรับรูโดยลด
จากรายไดตลอดอายุของสัญญาเชา
กรณีที่กลุมกิจการเปนผู ใหเชา - สัญญาเชาดำเนินงาน
สินทรัพยที่ ใหเชาภายใตสัญญาเชาดำเนินงานรวมแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงินในสวนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
และตัดคาเสือ่ มราคาตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยดว ยเกณฑเดียวกันกับรายการอสังหาริมทรัพยเพือ่ การลงทุน
ของกลุม กิจการ รายไดคา เชา (สุทธิจากสิง่ ตอบแทนจูงใจที่ไดจา ยใหกบั ผูเ ชา) รับรูด ว ยวิธเี สนตรงตลอดชวงเวลาการใหเชา
2.14 เงินกูยืม
เงินกูย มื รับรูเ ริม่ แรกดวยมูลคายุตธิ รรมของสิง่ ตอบแทนที่ไดรบั หักดวยตนทุนการจัดทำรายการทีเ่ กิดขึน้ เงินกูย มื วัดมูลคา
ในเวลาตอมาดวยวิธรี าคาทุนตัดจำหนายตามวิธอี ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ทจริง ผลตางระหวางเงินที่ไดรบั (หักดวยตนทุนการจัดทำ
รายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลคาที่จายคืนเพื่อชำระหนี้นั้นจะรับรู ในกำไรหรือขาดทุนตลอดชวงเวลาการกูยืม
คาธรรมเนียมทีจ่ า ยไปเพือ่ ใหไดเงินกูม าจะรับรูเ ปนตนทุนการจัดทำรายการเงินกู ในกรณีทม่ี คี วามเปนไปไดทจ่ี ะใชวงเงินกู
บางสวนหรือทั้งหมด ในกรณีนี้คาธรรมเนียมจะรอการรับรูจนกระทั่งมีการถอนเงิน หากไมมีหลักฐานที่มีความเปนไปได
ที่จะใชวงเงินบางสวนหรือทั้งหมด คาธรรมเนียมจะรับรูเปนคาใชจายจายลวงหนาสำหรับการใหบริการสภาพคลองและ
จะตัดจำหนายตามระยะเวลาของวงเงินกูที่เกี่ยวของ
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เงินกูยืมจัดประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุมกิจการไมมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขใหเลื่อนชำระหนี้ออกไปอีกเปน
เวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
2.15 ตนทุนการกูยืม
ตนทุนการกูยืมของเงินกูยืมที่กูมาทั่วไปและที่กูมาโดยเฉพาะที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา การกอสราง หรือการผลิต
สินทรัพยที่เขาเงื่อนไขตองนำมารวมเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยนั้น โดยสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขคือสินทรัพย
ที่จำเปนตองใชระยะเวลานานในการเตรียมสินทรัพยนั้นใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะขาย
การรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพยตองสิ้นสุดลงเมื่อการดำเนินการสวนใหญที่จำเปนในการเตรียม
สินทรัพยที่เขาเงื่อนไขใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะขายไดเสร็จสิ้นลง
รายไดจากการลงทุนที่เกิดจากการนำเงินกูยืมที่กูมาโดยเฉพาะ ที่ยังไมไดนำไปเปนรายจายของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข
ไปลงทุนเปนการชั่วคราวกอน ตองนำมาหักจากตนทุนการกูยืมที่สามารถตั้งขึ้นเปนตนทุนของสินทรัพย
ตนทุนการกูยืมอื่นๆ ตองถือเปนคาใชจายในงวดที่เกิดขึ้น
อัตราที่ใชคำนวณตนทุนการกูย มื ทีร่ วมเปนราคาทุนของสินทรัพย คือ อัตราดอกเบีย้ ถัวเฉลีย่ ของยอดเงินกูย มื ในระหวางป
ในกรณีที่เงินกูยืมเกิดขึ้นโดยเฉพาะเพื่อซื้อกอสรางหรือผลิตสินทรัพย จำนวนตนทุนการกูยืมที่รวมเปนราคาทุนของ
สินทรัพยจะเปนตนทุนการกูยืมที่เกิดจริงในระหวางปของเงินกูยืมนั้นหักดวยรายไดที่เกิดจากการนำเงินกูยืมดังกลาว
ไปลงทุนเปนการชั่วคราว
2.16 ภาษีเงินไดงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาใชจายภาษีเงินไดสำหรับงวดประกอบดวยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดจะรับรู
ในงบกำไรขาดทุน ยกเวนสวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับรายการที่รับรู ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรายการที่รับรู
โดยตรงไปยังสวนของเจาของ
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันคำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใชอยูหรือที่คาดไดคอนขางแนวาจะมีผล
บังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผูบริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเปนงวดๆ
ในกรณีที่มีสถานการณที่การนำกฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยูกับการตีความ กลุมกิจการจะตั้งประมาณการคาใชจายภาษี
ที่เหมาะสมจากจำนวนที่คาดวาจะตองจายชำระภาษีแกหนวยงานจัดเก็บภาษี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูเมื่อเกิดผลตางชั่วคราวระหวางฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สิน และราคาตามบัญชี
ที่แสดงอยูในงบการเงิน อยางไรก็ตามกลุมกิจการจะไมรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสำหรับผลตางชั่วคราวที่เกิดจาก
เหตุการณตอไปนี้
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- การรับรูเริ่มแรกของรายการสินทรัพยหรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไมใชการรวมธุรกิจ และไมมีผลกระทบตอ
กำไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีหรือทางภาษี
- ผลตางชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในการรวมคาที่กลุมกิจการสามารถควบคุม
จังหวะเวลาของการกลับรายการผลตางชั่วคราวและการกลับรายการผลตางชั่วคราวมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะไม
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดการณได ในอนาคต
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษีที่มีผลบังคับใชอยูหรือที่คาดไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับใชภายใน
สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดวาอัตราภาษีดังกลาวจะนำไปใชเมื่อสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของ
ได ใชประโยชน หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีไดมีการจายชำระ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะรับรูหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมกิจการจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอ
ที่จะนำจำนวนผลตางชั่วคราวนั้นมาใชประโยชน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ตอเมื่อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะนำสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และทั้งสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเกี่ยวของกับภาษีเงินไดที่ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บ
ภาษีหนวยงานเดียวกันซึ่งตั้งใจจะจายหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิ
2.17 ผลประโยชนพนักงาน
2.17.1 ผลประโยชนหลังออกจากงาน
กลุมกิจการไดจัดใหมีโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานในรูปแบบของโครงการผลประโยชนเมื่อ
เกษียณอายุ
โครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
โครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุคือโครงการผลประโยชนที่ไมใชโครงการสมทบเงิน ซึ่งจะกำหนด
จำนวนเงินผลประโยชนทพ่ี นักงานจะไดรบั เมือ่ เกษียณอายุ โดยสวนใหญจะขึน้ อยูก บั หลายปจจัย เชน อายุ
จำนวนปที่ ใหบริการ และคาตอบแทน เปนตน
ภาระผูกพันสำหรับโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุจะรับรู ในงบแสดงฐานะการเงินดวยมูลคาปจจุบัน
ของภาระผูกพัน ณ วันทีส่ น้ิ รอบระยะเวลารายงาน ภาระผูกพันนีค้ ำนวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยอิสระ
ดวยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว ซึ่งมูลคาปจจุบันของโครงการผลประโยชนจะประมาณโดยการ
คิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใชอัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเปนสกุลเงิน
เดียวกับสกุลเงิน
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กำไรและขาดทุนจากการวัดมูลคาใหมที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงจากประสบการณหรือการเปลี่ยนแปลงใน
ขอสมมติฐานจะตองรับรูผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไปยังสวนของเจาของในงวดที่เกิด
ตนทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูทันทีในกำไรหรือขาดทุน
2.17.2 ผลประโยชนเมื่อเลิกจาง
ผลประโยชนเมื่อเลิกจางจะจายเมื่อกลุมกิจการยกเลิกการจางงานกอนวันเกษียณตามปกติ หรือเสนอที่
จะใหผลประโยชนเมื่อเลิกจาง เพื่อสนับสนุนการออกจากงานดวยความสมัครใจของพนักงาน กลุมกิจการ
จะรับรูผ ลประโยชนเมือ่ เลิกจางเฉพาะเมือ่ วันใดวันหนึง่ เกิดขึน้ กอน 1) เมือ่ บริษทั ไมสามารถยกเลิกขอเสนอ
ใหประโยชนและ 2) เมื่อกลุมกิจการรับรูตนทุนสำหรับการปรับโครงสรางที่อยูในขอบเขตของมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 37 และเกีย่ วของกับการจายชำระผลประโยชนเมือ่ เลิกจาง ในสวนของการเสนอทีจ่ ะใหผล
ประโยชนเมื่อเลิกจางดวยความสมัครใจนั้นจะคำนวณจากจำนวนพนักงานที่คาดวาจะยอมรับขอเสนอ
ผลประโยชนที่มีกำหนดชำระเกินกวา 12 เดือนภายหลังรอบระยะเวลารายงานตองคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน
2.17.3 โครงการสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กลุมกิจการไดจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
และเขาเปนสมาชิกของกองทุนรวมแหงหนึ่งโดยไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังเรียบรอยแลวเมื่อวันที่
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยทีส่ นิ ทรัพยของกองทุนไดแยกออกจากสินทรัพยของกลุม กิจการและบริหาร
โดยผูจัดการกองทุน
ตามระเบียบกองทุน พนักงานตองจายเงินสะสมเขากองทุนในอัตรารอยละ 2 ของเงินเดือน และกลุม กิจการ
จายสมทบเขากองทุนนี้ ในอัตรารอยละ 2 ของเงินเดือนพนักงาน กลุมกิจการไดแตงตั้งผูจัดการกองทุน
รับอนุญาตแหงหนึ่ง เพื่อบริหารกองทุนใหเปนไปตามขอกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 2 ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
เงินจายสมทบเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกลุมกิจการ บันทึกเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวของ
2.18 ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการคาซอมบำรุงโรงไฟฟาตามสัญญาสัมปทานและประมาณการหนี้สินอื่นๆ จะรับรูก็ตอเมื่อ กลุมกิจการมีภาระ
ผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือตามขอตกลงที่จัดทำไว อันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ ในอดีตซึ่งการชำระภาระ
ผูกพันนั้นมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะสงผลใหกลุมกิจการตองสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจำนวนที่
ตองจายไดอยางนาเชื่อถือ
กลุมกิจการจะวัดมูลคาของจำนวนประมาณการหนี้สิน โดยใชมูลคาปจจุบันของรายจายที่คาดวาจะตองนำมาจายชำระ
ภาระผูกพัน การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลคาของเงินตามเวลา จะรับรูเปนดอกเบี้ยจาย
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ประมาณการหนี้สินนี้ไมไดรวมเรื่องภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน เนื่องจากกลุมกิจการไดกลาวถึงนโยบายการบัญชี
เรื่องผลประโยชนพนักงานไว ในหมายเหตุ 2.17
2.19 สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินที่สำคัญซึ่งไดแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้สัญญาเชาการเงิน เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยโดยออม รายการบางรายการของ
สินทรัพยหมุนเวียนอืน่ เงินฝากสถาบันการเงินทีต่ ดิ ภาระค้ำประกัน และรายการบางรายการของสินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่
หนี้สินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวย เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้จากการลดทุน เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน รายการบางรายการของหนิ้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน และเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสำหรับรายการ
แตละรายการไดเปดเผยแยกไว ในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ
2.20 ทุนเรือนหุน
หุนสามัญที่สามารถกำหนดเงินปนผลไดอยางอิสระจะจัดประเภทไวเปนสวนของเจาของ
ตนทุนสวนที่เพิ่มที่เกี่ยวกับการออกหุนใหมหรือสิทธิในการซื้อหุนที่จายออกไปโดยแสดงรายการดังกลาวดวยจำนวน
เงินสุทธิจากภาษีไวเปนรายการหักในสวนของเจาของ โดยนำไปหักจากสิ่งตอบแทนที่ไดรับจากการออกหุน
2.21 การรับรูรายได
กลุมกิจการรับรูรายไดสุทธิจากภาษีมูลคาเพิ่มซึ่งกลุมกิจการจะรับรูรายไดเมื่อคาดวามีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะ
ไดรับชำระเมื่อสงมอบสินคาหรือใหบริการ
สำหรับสัญญาที่มีหลายองคประกอบที่กลุมกิจการจะตองสงมอบสินคาหรือใหบริการหลายประเภท กลุมกิจการตองแยก
เปนแตละภาระที่ตองปฏิบัติที่แยกตางหากจากกัน และตองปนสวนราคาของรายการของสัญญาดังกลาวไปยังแตละภาระ
ที่ตองปฏิบัติตามสัดสวนของราคาขายแบบเอกเทศหรือประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุมกิจการจะรับรูรายไดของ
แตละภาระที่ตองปฏิบัติแยกตางหากจากกันเมื่อกลุมกิจการไดปฏิบัติตามภาระนั้นแลว ดังรายละเอียดตอไปนี้
รายไดจากการซื้อขายไฟฟา
(ก) รายไดจากสัญญาซื้อขายไฟฟาที่ไมไดจัดประเภทเปนสัญญาเชา
- กลุมกิจการรับรูรายไดคาพลังงานไฟฟา ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลาเมื่อไดโอนการควบคุมในสินคาใหแกลูกคา
ณ จุดสงมอบ ซึง่ การโอนการควบคุมในสินคาเกิดขึน้ เมือ่ กลุม กิจการไดนำสงสินคาไปยังจุดหมายทีล่ กู คาไดระบุไว
ตามสัญญา โดยรายไดจากการขายสินคาในลักษณะดังกลาวจะรับรูตามราคาของรายการซึ่งคาดวาจะมีสิทธิไดรับ
สุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและสวนลด
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(ข) รายไดจากสัญญาซื้อขายไฟฟาที่จัดประเภทเปนสัญญาเชา
- รายไดจากสัญญาเชาการเงินภายใตสญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟารับรูโดยวิธอี ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ทจริงตามระยะเวลาของสัญญา
ซึ่งสะทอนอัตราผลตอบแทนคงที่ ในแตละงวดของเงินลงทุนสุทธิ ปรับปรุงดวยการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
เนื่องจากกระแสเงินสดที่ลดลงซึ่งไมไดกำหนดไวอยางคงที่ตามระยะเวลาที่ผานไปแตกำหนดใหขึ้นอยูกับปจจัยอื่น
เชน ปริมาณการผลิต เปนตน
- รายไดจากการใหบริการภายใตสัญญาเชาการเงินที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาซื้อขายไฟฟารับรูเปนรายไดเมื่อได ให
บริการแกลกู คาแลวตามสัญญา โดยรายไดคา บริการประกอบดวยรายไดคา พลังงานไฟฟาที่ไดรบั จากลูกหนีส้ ญ
ั ญา
เชาการเงินที่เกี่ยวเนื่องกับการใชสินทรัพยภายใตสัญญาเชาดังกลาว
รายไดจากสัญญาซื้อขายไอน้ำ
กลุมกิจการรับรูรายไดคาขายไอน้ำ ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลาเมื่อไดโอนการควบคุมในสินคาใหแกลูกคา ณ จุดสงมอบ
ซึง่ การโอนการควบคุมในสินคาเกิดขึน้ เมือ่ กลุม กิจการไดนำสงสินคาไปยังจุดหมายทีล่ กู คาไดระบุไวตามสัญญา โดยรายได
จากการขายสินคาในลักษณะดังกลาวจะรับรูตามราคาของรายการซึ่งคาดวาจะมีสิทธิไดรับ สุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและ
สวนลด
รายไดจากการบริการ
- กลุมกิจการรับรูรายไดจากการใหบริการเมื่อได ใหบริการแกลูกคาแลว โดยกลุมกิจการเสร็จสิ้นการปฏิบัติตามภาระ
ที่ตองปฏิบัติ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งไดแกรายไดจากการบริการกำจัดขยะ
- กลุมกิจการรับรูรายไดจากการใหบริการเมื่อได ใหบริการแกลูกคาแลว โดยกลุมกิจการเสร็จสิ้นการปฏิบัติตามภาระ
ที่ตองปฏิบัติตลอดชวงเวลาหนึ่ง ซึ่งไดแกรายไดคากอสรางภายใตขอตกลงสัมปทาน
รายไดอื่นรับรูตามเกณฑ ดังนี้
- รายไดคาบริหารจัดการรับรูตามเกณฑคงคางซึ่งเปนไปตามเนื้อหาของสัญญาที่เกี่ยวของ
- รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
- รายไดคาเชารับรูตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
- รายไดเงินปนผลรับรูเมื่อกลุมกิจการมีสิทธิไดรับเงินปนผล
- รายไดอื่นรับรูเมื่อสิทธิที่จะไดรับเกิดขึ้น
2.22 ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงินประกอบดวย ดอกเบี้ยจายจากเงินกูยืมจากสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวของกัน คาตัดจำหนาย
คาใชจายทางตรงในการกูยืมรอตัดจาย ดอกเบี้ยจายหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน และคาธรรมเนียมในการรักษา
วงเงินกูที่ยังไมเบิกใช
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2.23 การจายเงินปนผล
เงินปนผลที่จายไปยังผูถือหุนของบริษัทจะรับรู ในดานหนี้สินในงบการเงินของกลุมกิจการในรอบระยะเวลาบัญชี
ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทไดอนุมัติการจายเงินปนผล เงินปนผลระหวางกาลจะรับรูเมื่อไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการ
2.24 ขอมูลจำแนกตามสวนงาน
สวนงานดำเนินงานไดถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำเสนอใหผูมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดดานการ
ดำเนินงาน ผูมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดดานการดำเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหนาที่ ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของสวนงานดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาวาคือกรรมการผูจัดการที่ทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ
กลุมกิจการดำเนินธุรกิจในสวนงานภูมิศาสตรเดียว คือ ในประเทศไทย ดังนั้นจึงไดมีการเสนอขอมูลจำแนกตาม
สวนงานธุรกิจเทานั้น

3. การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
3.1 ปจจัยความเสี่ยงทางการเงิน
การดำเนินงานของกลุมกิจการมีความเสี่ยงทางดานการเงินซึ่งรวมถึงความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงดานการให
สินเชือ่ และความเสีย่ งดานตลาด (รวมถึง อัตราแลกเปลีย่ น และความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ) แผนการจัดการความเสีย่ ง
โดยรวมของกลุม กิจการจึงมุง เนนความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธกี ารลดผลกระทบทีท่ ำใหเสียหายตอผลการ
ดำเนินงานทางการเงินของกลุมกิจการใหเหลือนอยที่สุดเทาที่เปนไปได
3.1.1 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
กลุมกิจการจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลอง โดยการรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดขั้นต่ำ
เพื่อใช ในการดำเนินงาน อีกทั้งกลุมกิจการยังจัดใหมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร กลุมกิจการพิจารณา
ความตองการกระแสเงินสดในอนาคตผานแผนการเงินประจำป รวมถึงแผนการเงินประจำปสำหรับปตอไป
ไดผานการพิจารณาใหเสร็จสิ้นแลว เพื่อใหความมั่นใจวาการประมาณการสำหรับความตองการในอนาคต
จะมีการจัดหาวงเงินสินเชื่ออยางเหมาะสม
ความเสี่ยงดานสภาพคลองอาจเพิ่มขึ้นถาลูกคาไมสามารถจายหนี้คืนใหกับกลุมกิจการภายใตระยะเวลาการ
ชำระหนี้ เพื่อจัดการกับความเสี่ยง กลุมกิจการมีการประเมินความสามารถดานการเงินของลูกคาเปนระยะๆ
3.1.2 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
กลุม กิจการบริหารความเสีย่ งดานการใหสนิ เชือ่ ตามหลักเกณฑของกลุม กิจการ โดยลูกคาหลักของกลุม กิจการ
เปนหนวยงานรัฐบาลซึ่งมีความเสี่ยงอยูในระดับต่ำ
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การประเมินความเสี่ยงของลูกคาไดดำเนินการภายในกลุมกิจการ โดยพิจารณาถึงสถานะทางการเงิน ตัวชี้วัด
ความสำเร็จทางธุรกิจ ประสบการณ ในอดีต และปจจัยอื่น ระดับความเสี่ยงของลูกคาแตละรายถูกกำหนด
โดยใชผลจากการประเมินภายในของกลุมกิจการซึ่งกำหนดโดยฝายบริหาร สำหรับลูกคาแตละรายจะถูกจัด
ประเภทความเสี่ยงภายใตแนวทางปฏิบัติที่กำหนดขึ้นภายในกลุมกิจการ ตั้งแตระดับความเสี่ยงต่ำมากถึง
ความเสี่ยงสูงมาก การจัดประเภทความเสี่ยงนั้นไดสะทอนถึงความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของลูกคา และ
เพื่อใหคลายคลึงกับการจัดประเภทความเสี่ยงที่กำหนดโดยองคกรภายนอก
3.1.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
การดำเนินงานของกลุมกิจการมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากหลายสกุลเงินซึ่งเกิดจากการซื้อและ
นำเขาเครือ่ งจักรจากตางประเทศ สวนใหญมรี ายการเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐ กลุม กิจการบริหารความเสีย่ ง
จากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (หมายเหตุ 37.3) สวนการขาย
ภายในประเทศสวนใหญเปนสกุลเงินบาทจึงไมไดรับผลกระทบจากความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ยกเวน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของลูกหนี้สัญญาเชาการเงิน กฟผ. (หมายเหตุ 10) ซึ่งมีองคประกอบ
บางสวนเปนเงินตราตางประเทศ โดยความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาวเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลีย่ นทีน่ ำมาใช ในการคำนวณคาพลังงานไฟฟาของแตละเดือนทีเ่ รียกเก็บจาก กฟผ. โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุมกิจการมีลูกหนี้สัญญาเชาการเงิน ซึ่งมีองคประกอบบางสวนเปนเงินตรา
ตางประเทศจำนวน 44.3 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐหรือเทียบเทา 1,329.2 ลานบาท (พ.ศ. 2561 : จำนวน
44.7 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐหรือเทียบเทา 1,444.4 ลานบาท)
3.1.4 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
เนื่องจากกลุมกิจการไมมีสินทรัพยที่มีดอกเบี้ย ซึ่งมีจำนวนเงินอันเปนสาระสำคัญ ดังนั้น รายไดและกระแส
เงินสดจากการดำเนินงานของกลุมกิจการจึงไมไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
อยางไรก็ตาม กลุมกิจการมีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
เนื่องจากกลุมกิจการมีเงินกูยืมจากสถาบันการเงินสวนใหญเปนเงินกูระยะยาว ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
ประเมินวาความเสี่ยงในเรื่องอัตราดอกเบี้ยจะไมกอใหเกิดความเสียหายแกกลุมกิจการ ประกอบกับการที่
กลุมกิจการจะมีการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการกูยืมหรือมีการหาแหลงเงินกู ใหม ที่มีภาระดอกเบี้ยต่ำ
มาทดแทนแหลงเงินกูเดิมอยางสม่ำเสมอ
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ยอดคงเหลือของสินทรัพยทางการเงินและหนีส้ นิ ทางการเงินทีส่ ำคัญและอัตราดอกเบีย้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
และ พ.ศ. 2561 สรุปไดดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
อัตราดอกเบีย้ คงที่
มากกวา 1
ภายใน 1 ป
ถึง 5 ป
บาท
บาท
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
ลูกหนี้สัญญาเชาการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (สุทธิ)
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (สุทธิ)

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
มากกวา 5 ป ตามราคาตลาด
บาท
บาท

ไมมอี ตั รา
ดอกเบีย้
บาท

2,276,455
69,643,956
794,242,167
498,643,911
96,169,495 121,607,888 3,075,541,710
96,169,495 121,607,888 3,075,541,710 568,287,867 796,518,622
390,720
-

166,684
-

-

390,720

166,684

-

รวม
บาท

อัตรา
ดอกเบีย้
รอยละ

71,920,411 0.38 ถึง 0.70
794,242,167
498,643,911 0.38 ถึง 0.70
12.60
3,293,319,093
4,658,125,582

MOR
11
11
227,400,000 MLR - 1.00
227,400,000
249,348,655 249,348,655
557,404 7.52 ถึง 8.36
MLR - 2.00 ถึง
2,767,499,681
2,767,499,681
MLR - 2.50
2,994,899,692 249,348,655 3,244,805,751
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561

อัตราดอกเบีย้ คงที่
มากกวา 1
ภายใน 1 ป
ถึง 5 ป
บาท
บาท
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
ลูกหนี้สัญญาเชาการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (สุทธิ)
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (สุทธิ)
หุนกู (สุทธิ)

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
มากกวา 5 ป ตามราคาตลาด
บาท
บาท

ไมมอี ตั รา
ดอกเบีย้
บาท

รวม
บาท

อัตรา
ดอกเบีย้
รอยละ

1,245,379 104,496,224 0.38 ถึง 0.75
103,250,845
810,119,443
810,119,443
324,983,359 0.38 ถึง 1.40
324,983,359
12.60
3,422,263,554
97,940,417 129,682,113 3,194,641,024
97,940,417 129,682,113 3,194,641,024 428,234,204 811,364,822 4,661,862,580
557,404
-

-

49,216,871 1,427,289,264
49,594,802 1,427,846,668

-

377,931
-

MOR
31,434,020
31,434,020
337,613,000 MLR - 1.00
337,613,000
412,067,498 412,067,498
7.52
ถึ
ง 8.36
935,335
5,951,453,726 MLR - 1.00 ถึง
5,951,453,726
MLR - 0.50
6.80
1,476,506,135
8,210,009,714
412,067,498
6,320,500,746
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ยอดคงเหลือของสินทรัพยทางการเงินและหนีส้ นิ ทางการเงินทีส่ ำคัญและอัตราดอกเบีย้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
และ พ.ศ. 2561 สรุปไดดังตอไปนี้ (ตอ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
อัตราดอกเบีย้ คงที่
มากกวา 1
ภายใน 1 ป
ถึง 5 ป
บาท
บาท
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
มากกวา 5 ป ตามราคาตลาด
บาท
บาท

-

-

-

-

-

-

ไมมอี ตั รา
ดอกเบีย้
บาท

รวม
บาท

364,481
364,481

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

9,712,733
9,712,733

9,712,733
9,712,733

13,881,505
13,881,505
-

อัตรา
ดอกเบีย้
รอยละ
0.38
-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
อัตราดอกเบีย้ คงที่
มากกวา 1
ภายใน 1 ป
ถึง 5 ป
บาท
บาท
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย
โดยออม
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย
โดยออม
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หุนกู (สุทธิ)

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
มากกวา 5 ป ตามราคาตลาด
บาท
บาท

ไมมอี ตั รา
ดอกเบีย้
บาท

รวม
บาท

อัตรา
ดอกเบีย้
รอยละ
0.38

-

-

-

4,157,108
-

6,658,656

4,157,108
6,658,656

700,000
700,000

-

-

4,157,108

6,658,656

700,000
11,515,764

1.25

14,000,000
18,838,480 18,838,480
1,476,506,135
18,838,480 1,509,344,615

MLR-0.50
6.80

14,000,000
49,216,871 1,427,289,264
63,216,871 1,427,289,264

-

-

-

3.2 การบัญชีสำหรับอนุพันธที่เปนเครื่องมือทางการเงินและกิจกรรมปองกันความเสี่ยง
กลุม กิจการเปนคูส ญ
ั ญาในอนุพนั ธทเ่ี ปนเครือ่ งมือทางการเงินซึง่ สวนมากจะประกอบดวยสัญญาอัตราแลกเปลีย่ นลวงหนา
เครื่องมือดังกลาวไมรับรู ในงบการเงินในวันเริ่มแรก
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาชวยปองกันกลุมกิจการจากความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งมีผลกระทบตอ
สินทรัพยและหนี้สินในสกุลเงินตางประเทศ กลุมกิจการไดทำสัญญาเพื่อกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่จะรับชำระสินทรัพย
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หรือจายชำระหนี้สินที่เปนสกุลเงินตางประเทศในอนาคต ซึ่งกลุมกิจการจะยังไมรับรูรายการสัญญาอัตราแลกเปลี่ยน
ลวงหนาในงบการเงินจนกวาจะไดชำระหรือรับชำระตามสัญญา โดยรายการกำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจริงจากการรับชำระ
หรือจายชำระสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาจะแสดงรวมอยู ในบัญชี “กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน”
ในกำไรหรือขาดทุน คาธรรมเนียมในการทำสัญญาแตละฉบับจะตัดจำหนายตามอายุของแตละสัญญา
รายละเอียดของอนุพนั ธทเ่ี ปนเครือ่ งมือทางการเงินทีก่ ลุม กิจการเปนคูส ญ
ั ญาไดเปดเผยไว ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 37.3
3.3 การประมาณมูลคายุติธรรม
การวิเคราะหเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาและเปดเผยดวยมูลคายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลคาความ
แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังนี้
• ขอมูลระดับ 1 ไดแก ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสำหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยาง
เดียวกัน
• ขอมูลระดับ 2 ไดแก ขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1 ทั้งที่สามารถสังเกตได
โดยตรง (ไดแก ขอมูลราคา) หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลที่คำนวณมาจากราคา) สำหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น
• ขอมูลระดับ 3 ไดแก ขอมูลสำหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซึ่งไมไดมาจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่ไม
สามารถสังเกตได)
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
มูลคายุติธรรม
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
ระดับ
บาท
บาท
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
14
2
128,261,000 104,703,450
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
25
2
2,686,782,611 5,771,860,672
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
37.3
2
(6,193,305)
(118,572)
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนา
เครื่องมือทางการเงินในระดับ 2
มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไมไดมีการซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองวัดมูลคาโดยใชเทคนิคการประเมิน
มูลคา ซึง่ ใชประโยชนสงู สุดจากขอมูลในตลาดทีส่ งั เกตไดทม่ี อี ยูแ ละอางอิงจากประมาณการของกลุม กิจการเองมาใชนอ ย
ที่สุดเทาที่เปนไปได ถาขอมูลที่เปนสาระสำคัญทั้งหมดในการวัดมูลคายุติธรรมไดมาจากขอมูลที่สังเกตได เครื่องมือนั้น
จะรวมอยูในระดับ 2
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กลุมกิจการมีนโยบายการบัญชีในการกำหนดการโอนระหวางลำดับของมูลคายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ในระหวางป พ.ศ. 2562 กลุมกิจการไมมีรายการโอนเปลี่ยนลำดับชั้นมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
(หมายเหตุ 14)

4. ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ
การประมาณการ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ ไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเนื่อง และอยูบนพื้นฐานของ
ประสบการณ ในอดีตและปจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณ ในอนาคตที่เชื่อวามีเหตุผลในสถานการณ
ขณะนั้น
การประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและขอสมมติฐาน
กลุมกิจการมีการประมาณการทางบัญชี และใชขอสมมติฐานที่เกี่ยวของกับเหตุการณ ในอนาคต ผลของประมาณการ
ทางบัญชี
อาจไมตรงกับผลทีเ่ กิดขึน้ จริง ประมาณการทางบัญชีทส่ี ำคัญ และขอสมมติฐานทีม่ คี วามเสีย่ งอยางเปนสาระสำคัญทีอ่ าจ
เปนเหตุใหเกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหนา มีดังนี้
ก) การดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงโดยใชวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ และปรับปรุงดวยคาเผื่อการดอยคาเนื่องจาก
ราคาทุนของเงินลงทุนในบริษัทยอยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนซึ่งประเมินจากมูลคาจากการใช โดยผูบริหารไดทำ
การประเมินและพิจารณาจากผลประกอบการในอดีต ความผันผวนของปจจัยภายนอกอื่นที่คาดวาจะมีผลกระทบตอการ
ดำเนินงาน และไดจัดทำและสอบทานประมาณการทางการเงินและประมาณการกระแสเงินสดของผลตอบแทนที่คาดวา
จะไดรับจากบริษัทยอยในอนาคตเพื่อประกอบการประเมิน บริษัทใชอัตราถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของตนทุนเงินทุนของ
บริษัทเปนอัตราคิดลดที่ ใช ในการประมาณมูลคาจากการใชสินทรัพย
ข) การดอยคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
กลุมกิจการไดสอบทานการดอยคาของที่ดินที่มีไว ใหเชา เมื่อมีขอบงชี้วา มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยอาจจะไมไดรับคืน
หรือเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเกินกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน โดยผูบริหารจะทำการประเมินจากรายไดคาเชา
และความผันผวนของราคาที่ดินในพื้นที่ที่ตั้งอยูอยางสม่ำเสมอ (หมายเหตุ 14)
ค) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ในการคำนวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจำเปนตองทำการประมาณอายุการใชงานและมูลคาซาก
เมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใชงานและมูลคาซากใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเชนนั้น
เกิดขึ้น
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ง) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเกิดจากผลแตกตางชั่วคราวบางรายการซึ่งมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะใชสิทธิ
ประโยชนทางภาษี โดยการประมาณการของผูบริหาร ซึ่งมีขอสมมติฐานจากการคาดการณผลกำไรที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ในอนาคต และปรับปรุงดวยปจจัยความผันผวนภายนอกอยางอืน่ ทีค่ าดวาจะกระทบตอประมาณผลกำไรทีค่ าดวาจะเกิดขึน้
รวมทั้งการพิจารณาการใชผลขาดทุนทางภาษีในอดีต ซึ่งผูบริหารไดพิจารณาดวยหลักความระมัดระวังรอบคอบ
จ) ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
มูลคาปจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานขึน้ อยูก บั หลายปจจัยที่ใช ในการคำนวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
โดยมีขอสมมติฐานหลายตัว รวมถึงขอสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของขอสมมติฐานเหลานี้จะสง
ผลกระทบตอมูลคาของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน กลุมกิจการไดพิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแตละป
ซึง่ ไดแกอตั ราดอกเบีย้ ทีค่ วรจะใช ในการกำหนดมูลคาปจจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดทีค่ าดวาจะตองจายภาระผูกพัน
ผลประโยชนพนักงาน ในการพิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสม
กลุมกิจการพิจารณาใชอัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเปนสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่ตองจายชำระ
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ และมีอายุครบกำหนดใกลเคียงกับระยะเวลาที่ตองจายชำระภาระผูกพันผลประโยชน
พนักงานที่เกี่ยวของ
ขอสมมติฐานหลักอื่นๆสำหรับภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานอางอิงกับสถานการณปจจุบันในตลาด ขอมูลเพิ่มเติม
เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 27
ช) การประมาณการหนี้สิน
กลุมกิจการมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกเรียกรองคาเสียหาย ฝายบริหารใชดุลยพินิจในการประเมินผลของคดี
ที่กลุมกิจการถูกฟองรอง ในกรณีที่ฝายบริหารพิจารณาวาอาจมีผลเสียหายเกิดขึ้น กลุมกิจการจะบันทึกประมาณการ
หนี้สินสำหรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นดังกลาว หากฝายบริหารพิจารณาแลวและเชื่อมั่นวากลุมกิจการจะไมมีความ
เสียหายเกิดขึ้น กลุมกิจการจะไมบันทึกประมาณการหนี้สินดังกลาว ณ วันสิ้นรอบบัญชี

5. การจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน
วัตถุประสงคของกลุมกิจการในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดำรงไวซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอยางตอเนื่อง
ของกลุมกิจการเพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพื่อดำรงไวซึ่งโครงสราง
ของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดตนทุนของเงินทุน
ในการดำรงไวหรือปรับโครงสรางของทุน กลุมกิจการอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน การคืนทุนใหแก
ผูถือหุนการออกหุนใหม การซื้อหุนทุนคืน หรือการขายทรัพยสินเพื่อลดภาระหนี้

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 114 I

I 115 I รายงานประจำป 2562

คาเสื่อมราคา (หมายเหตุ 15)
คาตัดจำหนาย (หมายเหตุ 16 และ 17)

ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายไดอื่น
คาใชจายในการบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได
กำไรสุทธิสำหรับป

รายไดจากการขายและบริการ
- จังหวะเวลาการรับรูรายได - เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ตอง
ปฏิบัติเสร็จสิ้น
รายไดจากสัญญาเชาการเงินภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา
รายไดคากอสรางภายใตขอตกลงสัมปทาน
- จังหวะเวลาการรับรูรายได - ตลอดชวงเวลาที่ตองปฏิบัติตาม
ภาระที่ตองปฏิบัติ
ตนทุนขายและบริการ
ตนทุนคากอสรางภายใตขอตกลงสัมปทาน
กำไรขั้นตนจากการดำเนินงานตามสวนงาน

467,573,688
63,966,144

469,337,891
57,788,904

206,541
43,398
127,817
358,199
358,199
60,212,328
53,950,508
3,352,219

3,352,380

546,565,581
815,305,687
2,845,109

(15,529,804)
2,913,009

19,442,408

(482,526,097)
(412,570,690)

21,063,429

(378,530,506)
(330,364,776)

3,829,774

15,728,142
32,899,176

4,699,323

(10,037,793)

1,417,461,639
1,625,936,087
1,623
498,008

(103,507,119)

(104,636,084)
-

444,094,965

567,139,069
576,808,830

113,836,624

136,132,822

736,484,323

912,496,427

104,636,084
-

(405,706) (3,324,652,552) (3,415,747,495)

417,023,646
410,384,524
-

-

(6,622,229)

4,416,185,488

พ.ศ. 2561

4,540,252,115
407,329

รวม
พ.ศ. 2562

440,730,030

-

-

(104,636,084)

-

-

(148,837,508) (1,491,040,419) (1,387,772,982)

-

-

-

104,636,084

-

(136,196,343)

-

417,023,646

410,384,524

-

-

-

-

(1,690,841,561) (1,878,731,299)

7,120,237

1,537,888,405

1,657,464,725

262,674,132

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562

272,329,165

โรงไฟฟากาซธรรมชาติ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562

2,615,215,622

โรงไฟฟาขยะ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562

2,603,337,988

โรงไฟฟาชีวมวล
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (บางสวน)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 (บาท)

กลุมกิจการดำเนินธุรกิจใน 4 สวนงาน คือสวนงานธุรกิจโรงไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล โรงไฟฟาจากเชื้อเพลิงขยะ โรงไฟฟาจากเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติและโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย และกลุมกิจการดำเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียว คือในประเทศไทย ดังนั้น ผูมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดดานการดำเนินงาน (คณะกรรมการบริหาร)
จึงพิจารณาขอมูลจำแนกตามสวนงานของกลุมกิจการสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ดังนี้

6. ขอมูลจำแนกตามสวนงาน

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 116 I

2,273,689,607

หนี้สินตามสวนงาน
หนี้สินที่ไมไดปนสวน
หนี้สินทั้งสิ้นตามงบการเงินรวม
4,644,128,550

8,255,787,895

400,363,006

952,235,342

468,689,247

836,190,719

โรงไฟฟาขยะ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

623,311,168

4,346,486,273

3,153,563,754

4,520,325,746

โรงไฟฟากาซธรรมชาติ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

2,904,821

220,383,142

รวม
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

1,467,258

148,821,406

8,315,102,388

47,253,579
51,868,778
3,352,137,380

8,267,848,809
3,300,268,602

14,145,176,999 13,886,740,629

140,267,811

125,614,863 14,004,909,188 13,737,919,223

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณานำเสนอขอมูลรายไดจำแนกสวนงานใหม โดยแยกจังหวะการรับรูรายไดเปนเมื่อปฏิบัติตามภาระที่ตองปฏิบัติเสร็จสิ้น (point in time) และ
ตลอดชวงเวลาที่ตองปฏิบัติตามภาระที่ตองปฏิบัติ (over time) สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 งบการเงินจำแนกสวนงานเปรียบเทียบไดมีการจัดทำใหมเพื่อ
ใหสอดคลองกับการนำเสนอในงบการเงินปปจจุบัน

กลุมกิจการมีลูกคาหลักสองรายที่มีรายไดรวมกันสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 รอยละ 98.26 ของรายไดของกลุมกิจการ (พ.ศ. 2561 : รอยละ 98.74)
ไดแก การไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาชีวมวล โรงไฟฟาขยะ และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซึ่งรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟากาซธรรมชาติ

8,485,804,431

สินทรัพยตามสวนงาน
สินทรัพยที่ไมไดปนสวน
สินทรัพยทั้งสิ้นตามงบการเงินรวม

โรงไฟฟาชีวมวล
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (บางสวน)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 (บาท)

กลุมกิจการดำเนินธุรกิจใน 4 สวนงาน คือสวนงานธุรกิจโรงไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล โรงไฟฟาจากเชื้อเพลิงขยะ โรงไฟฟาจากเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติและโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย และกลุมกิจการดำเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียว คือในประเทศไทย ดังนั้น ผูมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดดานการดำเนินงาน (คณะกรรมการบริหาร)
จึงพิจารณาขอมูลจำแนกตามสวนงานของกลุมกิจการสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ดังนี้ (ตอ)

7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน
- ประเภทออมทรัพย
เช็คในมือ

473,635
69,643,956
1,802,820
71,920,411

478,183
79,452
103,171,393
767,196
104,496,224

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
13,881,505
13,881,505

4,157,108
4,157,108

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 0.38 ถึง 0.70 ตอป
(พ.ศ. 2561 : รอยละ 0.38 ถึง 0.75 ตอป)

8. เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทออมทรัพยและบัตรเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ
พ.ศ. 2561 มีดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
498,643,911
หัก สวนที่ครบกำหนดไถถอนภายใน 1 ป
เพื่อค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย
ไฟฟากอนวันจายไฟฟาเขาระบบเชิง
พาณิชย
- เงินฝากธนาคาร
(250,265,060)
สวนที่ครบกำหนดไถถอนเกินกวา 1 ป
เพื่อค้ำประกันเงินกูยืมระยะยาว
กับสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 25)
- เงินฝากธนาคาร
247,578,851
เพื่อค้ำประกันการใชไฟฟา (หมายเหตุ 38.1)
- เงินฝากธนาคาร
800,000
- บัตรเงินฝากธนาคาร
248,378,851
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562

324,983,359

-

-

-

-

-

324,183,359

-

-

800,000
324,983,359

-

-

สวนที่ครบกำหนดไถถอนภายใน 1 ป
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยโดยตรงไดเขาทำสัญญา
มอบสิทธิในเงินฝากเปนหลักประกันทางธุรกิจ โดยนำบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยจำนวน 250,265,060 บาท
ไปค้ำประกันการออกหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟากอนวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชยของ
บริษัท ไบโอ เพาเวอร แพลนท จำกัด และบริษัท เอซีอี โซลาร จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยโดยออม โดยหนังสือค้ำประกัน
มีมูลคา 278,480,000 บาท และ 172,000,000 บาท ตามลำดับ (หมายเหตุ 38.1 และ 38.2) และหนังสือค้ำประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟาของบริษัท เอซีอี โซลาร จำกัด จำนวน 160,000,000 บาท ซึ่งบริษัทยอยโดยออม
ไดคืนหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟาใหแกสถาบันการเงินแลวในป พ.ศ. 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทยอยโดยตรงอยูระหวางการปลดภาระค้ำประกันสำหรับบัญชีเงินฝากดังกลาว
จำนวน 160,043,442 บาท
สวนที่ครบกำหนดไถถอนเกินกวา 1 ป
เงินฝากสถาบันการเงินทีต่ ดิ ภาระค้ำประกันของกลุม กิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จำนวน 247,578,851 บาท
(พ.ศ. 2561 : 324,183,359 บาท) เปนบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินทีเ่ ปดไวเพือ่ รับชำระเงินตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟาทีก่ ลุม
กิจการใชเพื่อเปนหลักทรัพยค้ำประกันตามที่ระบุไว ในสัญญาเงินกูยืมจากสถาบันการเงินสำหรับสำรองเงินไวเพื่อให
เพียงพอในการชำระคืนเงินตนและดอกเบี้ย และสำรองเพื่อการซอมแซมบำรุงรักษาโครงการ เงินสำรองดังกลาวกันจาก
รายไดคาขายไฟฟา อยางไรก็ตาม การเบิกถอนเงินฝากสถาบันการเงินดังกลาวสามารถเบิกใชไดหากไดรับอนุมัติจาก
สถาบันการเงิน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดอกเบี้ยดังนี้
อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย
บัตรเงินฝากธนาคาร

0.38 ถึง 0.70
-

0.38 ถึง 0.90
1.40

-

-
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9. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ลูกหนี้การคา
- ออกใบแจงหนี้แลว
- การไฟฟาสวนภูมิภาค
- กิจการอื่น
- กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 36 ก))
- ยังไมไดออกใบแจงหนี้
- การไฟฟาสวนภูมิภาค
- กิจการอื่น
- กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 36 ก))
ลูกหนี้การคาจากการใหบริการภายใต
สัญญาซื้อขายไฟฟา
- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
รวมลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
- กิจการอื่น
ดอกเบี้ยคางรับ
- กิจการอื่น
- กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 36 ก))
คาเชาที่ดินคางรับ
- กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 36 ก))
เงินทดรองจาย
- พนักงาน
- บุคคลที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 36 ก))
เงินจายลวงหนาคาซอมแซมและบำรุงรักษา
เครื่องจักร
- กิจการอื่น
- กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 36 ก))
เบี้ยประกันจายลวงหนา
คาเชาที่ดินจายลวงหนาที่จะถึงกำหนด
ภายในหนึ่งป
- บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
(หมายเหตุ 36 ก))
คาใชจายจายลวงหนา
เงินมัดจำที่จะไดรับคืนภายในหนึ่งป
รวม
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(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

363,800
363,800

247,390,698
5,661,416
7,598,611
260,650,725

260,000,018
2,659,999
620,477
263,280,494

257,500,774
708,701
4,128,767
262,338,242

254,540,809
3,284,883
2,953,454
260,779,146

-

267,835,671

277,152,779

-

790,824,638

801,212,419

2,725,390

7,408,415

-

98,084
-

51,446
-

-

54,925

76,459

-

-

235,779
-

463,534
200,000

-

-

4,958,505
1,548,391
12,858,570

6,219,328
8,878,649

266,992

-

515,552
5,627,068
539,130
819,986,032

3,250,021
1,370,704
829,130,975

585,647
1,217,120

1,381,862
8,040,518

6,420,000
6,420,000
226,000
226,000
-

363,800

6,646,000
4,900

681

934
6,822

ลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สามารถวิเคราะหตามอายุหนี้ที่คางชำระไดดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ลูกหนี้การคา
- การไฟฟาสวนภูมิภาค
- สวนที่ออกใบแจงหนี้แลว
สวนที่ยังไมถึงกำหนดชำระ
- สวนที่ยังไมไดออกใบแจงหนี้
- กิจการอื่น
- สวนที่ออกใบแจงหนี้แลว
สวนที่ยังไมถึงกำหนดชำระ
สวนที่เกินกำหนดนอยกวา 3 เดือน
- สวนที่ยังไมไดออกใบแจงหนี้
- กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 36 ก))
- สวนที่ออกใบแจงหนี้แลว
สวนที่ยังไมถึงกำหนดชำระ
สวนที่เกินกำหนดนอยกวา 3 เดือน
- สวนที่ยังไมไดออกใบแจงหนี้
ลูกหนี้การคาจากการใหบริการภายใต
สัญญาซื้อขายไฟฟา
- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
- สวนที่ออกใบแจงหนี้แลว
สวนที่ยังไมถึงกำหนดชำระ
- สวนที่ยังไมไดออกใบแจงหนี้
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

247,390,698
257,500,774
504,891,472

260,000,018
254,540,809
514,540,827

-

-

3,277,668
2,383,748
708,701
6,370,117

179,155
2,480,844
3,284,883
5,944,882

-

-

4,219,998
3,378,613
4,128,767
11,727,378

620,477
2,953,454
3,573,931

142,461,205
125,374,466
267,835,671

143,881,400
133,271,379
277,152,779

790,824,638

801,212,419

149,800
214,000
363,800

363,800

6,420,000
226,000
6,646,000

6,646,000

กลุมกิจการมีระยะเวลาชำระหนี้สำหรับลูกหนี้การคาที่ยังไมถึงกำหนดชำระตามปกติคือ 30 วัน
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10. ลูกหนี้สัญญาเชาการเงิน (สุทธิ)
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยโดยออม
ไดกอสรางโรงไฟฟากาซธรรมชาติที่จังหวัดฉะเชิงเทราเสร็จสิ้นและไดเริ่มขายไฟฟาตามสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย อยางไรก็ตามผูบริหารของกลุมกิจการไดพิจารณาสัญญาซื้อขายไฟฟาฉบับดังกลาวตามการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 “เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม” แลว
พบวาสัญญาซือ้ ขายไฟฟาฉบับดังกลาวมีลกั ษณะเปนสัญญาเชาการเงิน ดังนัน้ ผูบ ริหารของกลุม กิจการจึงบันทึกโอนอาคาร
และอุปกรณ มาเปนลูกหนีส้ ญ
ั ญาเชาการเงินและแสดงสุทธิดว ยรายไดทางการเงินรอการรับรู สวนรายไดจากการขายไฟฟา
ตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟาฉบับดังกลาวจะรับรูเ ปนรายไดจากสัญญาเชาการเงินภายใตสญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟาและรายไดจากการ
ใหบริการภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาโดยรวมอยูในรายไดจากการขายและบริการ
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ลูกหนี้สัญญาเชาการเงิน
หัก รายไดทางการเงินรอการรับรู

9,858,315,960
(6,564,996,867)
3,293,319,093
(96,169,495)
หัก สวนที่ถึงกำหนดรับชำระภายในหนึ่งป (สุทธิ)
3,197,149,598
หัก สวนที่ถึงกำหนดรับชำระเกินกวาหนึ่งป
แตไมเกิน 5 ป
(121,607,888)
สวนที่ถึงกำหนดรับชำระเกิน 5 ป
แตไมเกิน 25 ป
3,075,541,710

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562

10,638,854,505
(7,216,590,951)
3,422,263,554
(97,940,417)
3,324,323,137

-

-

(129,682,113)

-

-

3,194,641,024

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุม กิจการมีลกู หนีส้ ญ
ั ญาเชาการเงินคางชำระ 2 เดือน เปนจำนวนเงิน 71,337,604 บาท
(พ.ศ. 2561 : คางชำระ 2 เดือน เปนจำนวน 74,136,688 บาท)
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ลูกหนีส้ ญ
ั ญาเชาการเงินและรายไดทางการเงินรอการรับรูม รี ายการเคลือ่ นไหวสำหรับปสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
และ พ.ศ. 2561 ดังนี้
พ.ศ. 2562 (บาท)

ยอดคงเหลือตนป
รับเงินจากรายไดจากการขายไฟฟา

พ.ศ. 2561 (บาท)

ลูกหนี้

รายได

ลูกหนี้

รายได

สัญญาเชา

ทางการเงิน

สัญญาเชา

ทางการเงิน

การเงิน

รอการรับรู

รวม

การเงิน

รอการรับรู

รวม

10,638,854,505

(7,216,590,951)

3,422,263,554

11,117,638,320

(7,664,092,382)

3,453,545,938

-

(436,117,950)

(437,753,439)

410,412,230

410,412,230

(436,117,950)

-

(437,753,439)

-

421,701,994

421,701,994

รับรูเปนรายไดจากสัญญาเชาการเงิน
ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา

-

ปรับปรุงรายไดจากสัญญาเชาการเงิน
ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา
จากกระแสเงินสดรับที่ลดลงเนื่องจากการ
ผลิตไมถึงกำลังการผลิตขั้นต่ำ

(27,706)

-

(27,706)

(4,678,348)

-

(4,678,348)

(9,094,889)

8,225,501

(869,388)

(1,459,401)

1,177,406

(281,995)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (335,298,000)

232,956,353

(102,341,647)

(34,892,627)

24,622,031

(10,270,596)

(6,564,996,867)

3,293,319,093

10,638,854,505

(7,216,590,951)

3,422,263,554

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
ยอดคงเหลือปลายป

9,858,315,960

ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุมกิจการรับรูรายไดจากการใหบริการภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา
เปนจำนวน 1,628,017,072 บาท (พ.ศ. 2561 : 1,523,771,753 บาท) (หมายเหตุ 30) และรายไดจากสัญญาเชาการเงิน
ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาเปนจำนวน 410,384,524 บาท (พ.ศ. 2561 : 417,023,646 บาท)
จำนวนเงินขั้นต่ำที่จะไดรับทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาการเงินขางตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561
ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ครบกำหนดชำระภายใน 1 ป
ครบกำหนดชำระเกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป
ครบกำหนดชำระเกิน 5 ป แตไมเกิน 25 ป

498,617,213 516,578,149
1,495,478,630 1,769,765,835
7,864,220,117 8,352,510,521
9,858,315,960 10,638,854,505

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
-

-
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11. สินคาคงเหลือ

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562

วัตถุดิบเชื้อเพลิง
วัตถุดิบสิ้นเปลือง
ชิ้นสวนอะไหล

118,883,148
13,030,446
53,300,223
185,213,817

41,354,876
11,501,944
42,652,455
95,509,275

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
-

-

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2562 ไดเกิดเหตุเพลิงไหมพื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบเชื้อเพลิงของบริษัทยอยโดยออมแหงหนึ่ง คือ
บริษัทแอดวานซ ไบโอ เอเชีย จำกัด เนื่องจากมีสะเก็ดไฟจากไฟไหมพื้นที่ปาบริเวณใกลเคียงโรงไฟฟาของบริษัทยอย
โดยออมดังกลาวปลิวมาตกใสกองเชื้อเพลิง สงผลใหเกิดความเสียหายตอวัตถุดิบเชื้อเพลิงซึ่งบริษัทยอยโดยออมไดตัด
จำหนายวัตถุดิบเชื้อเพลิงเปนจำนวน 7.99 ลานบาท และอุปกรณบางสวน จำนวน 4.06 ลานบาท รวมมูลคาทั้งสิ้น
12.05 ลานบาท ทำใหตองหยุดการผลิตไฟฟาชั่วคราวในระหวางที่ทำการดับไฟ โดยสามารถควบคุมเพลิงได ในวันที่
4 มีนาคม พ.ศ. 2562 และหลังจากนั้นสามารถกลับมาดำเนินการผลิตไฟฟาไดตามปกติ ทั้งนี้บริษัทยอยโดยออม
ดังกลาวไดมีการทำประกันภัยครอบคลุมมูลคาความเสียหายของสินทรัพยดังกลาวขางตน ในระหวางป พ.ศ. 2562
โดยบริษัทยอยโดยออมดังกลาวไดรับเงินชดเชยคาความเสียหายทั้งสิ้นเปนจำนวน 12.35 ลานบาท
มูลคาของสินคาคงเหลือที่รับรูเปนคาใชจายในปบัญชีซึ่งรับรูเปนสวนหนึ่งของตนทุนขายมีจำนวน 2,211,493,779 บาท
(พ.ศ. 2561 : 2,282,259,893 บาท)

12. ภาษีมูลคาเพิ่ม (สุทธิ)

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

ภาษีมูลคาเพิ่มคางรับ
ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย
ภาษีซื้อยังไมถึงกำหนดชำระ
ภาษีขายยังไมถึงกำหนดชำระ
แสดงเปนสินทรัพย (สุทธิ)
แสดงเปนหนี้สิน (สุทธิ)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562

15,630,230
(9,274,264)
2,853,393
(28,879,644)
(19,670,285)

4,692,640
(21,967,850)
10,044,499
(29,639,409)
(36,870,120)

4,487,832
280,399
(23,800)
4,744,431

1,243,305
201,637
(420,000)
1,024,942

11,058,924

4,541,998

4,744,431

1,024,942

(30,729,209)

(41,412,118)

-

-
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สถานที่
ประกอบธุรกิจ/ประเทศ
ที่จดทะเบียนจัดตั้ง

ประเทศไทย

บริษัทยอยโดยตรง

บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด

ลงทุนในบริษัทตางๆ

ลักษณะธุรกิจ

ทุนที่ชำระแลว
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

9,000,000,000 6,500,000,000 8,840,000,000 6,068,000,000

ทุนจดทะเบียน
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้

13. เงินลงทุนในบริษัทยอย

100.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
100.00 8,839,999,980 6,067,999,980
8,839,999,980 6,067,999,980

สัดสวนการถือหุน
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
รอยละ
รอยละ

814,172,448 376,859,485
814,172,448 376,859,485

เงินปนผลรับ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

(หนวย : บาท)
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ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย
ประเทศไทย

ประเทศไทย
ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด

บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด
บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาเวอร
แพลนท จำกัด
บริษัท แอดวานซ ไบโอ เอเชีย จำกัด
บริษัท เอซีอี โซลาร จำกัด

บริษัท ไบโอ เพาเวอร แพลนท จำกัด

บริษัท เพาเวอร ซัพพลาย แอนด
เมนเทแนนซ เซอรวิส จำกัด
บริษัท ปราสาทพรรุงเรือง จำกัด

4,000,000

955,045,000
4,000,000

955,045,000
5,500,000

500,000,000
750,000,000

20,000,000
50,750,000

95,923,000

200,000,000

51,958,000

147,066,000

500,000,000
490,800,000

22,500,000

130,779,000

250,760,000

500,000,000
690,500,000

20,000,000

150,000,000

200,000,000

500,000,000
500,000,000

1,970,000,000 1,650,000,000 1,887,080,000 1,556,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000 1,463,500,000 1,463,500,000

10,000,000

1,000,000,000 1,000,000,000

100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00

100.00
100.00

50,158,000
19,999,970

128,979,000
22,499,970

91,954,980
46,781,980
7,613,788,860 6,816,045,870

157,706,000

501,370,000
452,800,000
249,460,000

501,370,000
652,500,000

100.00 1,888,780,000 1,557,700,000
100.00 1,463,500,000 1,463,500,000

100.00
100.00

3,999,970

5,499,960

100.00

100.00

955,044,970

100.00

955,044,970

-

-

-

-

814,172,448 376,859,485

-

79,000,000
-

160,999,993
-

205,849,998 135,554,000
60,003,499
-

-

134,661,341

252,657,617 162,305,485

100.00 1,654,199,980 1,606,984,980

100.00

100.00

เงินปนผลรับ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

สัดสวนการถือหุน
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
รอยละ
รอยละ

(หนวย : บาท)

หุนทั้งหมดของบริษัทยอยและบริษัทยอยโดยออมจำนวนทั้งสิ้น 7 บริษัท ไดนำไปเปนหลักทรัพยค้ำประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 20 และ 25)

ผูบริหารของกลุมกิจการมีการทบทวนคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย โดยพิจารณาคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนดังกลาวจากผลดำเนินงานที่ผานมาและคาดวาจะเกิดขึ้น
ในอนาคตของบริษัทยอย รวมทั้งปจจัยอื่นๆ (ถามี)

ประเทศไทย

โรงไฟฟาที่จังหวัดลำปาง
320,000,000
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ที่จังหวัดชลบุรี และนครราชสีมา
ถือครองที่ดินและสัญญาซื้อขายไฟฟา 150,000,000
ที่จังหวัดลพบุรี
30,000,000
ใหบริการดานวิศวกรรมซอมบำรุง
โรงไฟฟา
ถือครองที่ดินและสัญญาซื้อขายไฟฟา 200,000,000
ที่จังหวัดปราจีนบุรี

ประเทศไทย

บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร
แพลนท จำกัด
บริษัท แอดวานซ ฟารม ทรี จำกัด

ทุนที่ชำระแลว
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

2,000,000,000 2,000,000,000 1,654,200,000 1,606,985,000

โรงไฟฟาที่จังหวัดชลบุรี รอยเอ็ด
และกาญจนบุรี
โรงไฟฟาที่จังหวัดสุรินทร
และนครราชสีมา
ถือครองสัญญาซื้อขายไฟฟาที่
จังหวัดอำนาจเจริญ
โรงไฟฟาที่จังหวัดหนองคาย
อุบลราชธานี และขอนแกน
โรงไฟฟาที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงไฟฟาที่จังหวัดขอนแกน

ประเทศไทย

บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด

ทุนจดทะเบียน
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

บริษัทยอยโดยตรง
ลักษณะธุรกิจ

สถานที่
ประกอบธุรกิจ/ประเทศ
ที่จดทะเบียนจัดตั้ง

เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ (ตอ)
บริษัทยอยโดยออมทั้งหมดถือหุนโดยบริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด ตามรายละเอียดดังนี้

เกณฑ ในการจัดทำงบการเงินรวม
1) บริษัทนำขอมูลทางการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแตวันที่ไดมา (วันที่บริษัทมีอำนาจ
ในการควบคุมบริษัทยอย) จนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น
2) กลุมกิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน โดยรับรูสินทรัพยและหนี้สินของกิจการที่ถูกนำ
มารวมดวยมูลคาตามบัญชีของกิจการที่ถูกนำมารวมเฉพาะสัดสวนที่เคยอยูภายใตการควบคุมเดียวกันตามมูลคาที่แสดง
อยูในงบการเงินรวมของบริษทั ใหญลำดับทีส่ งู สุดทีต่ อ งจัดทำงบการเงินรวมกอนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
ณ วันที่มีการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน กลุมกิจการตองปรับปรุงรายการเสมือนวาการรวมธุรกิจไดเกิดขึ้น
ตั้งแตวันตนงวดในงบการเงินงวดกอนที่นำมาเปรียบเทียบซึ่งเปนไปตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจ
ภายใตการควบคุมเดียวกันที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี อยางไรก็ตามหากกลุมกิจการมีขอจำกัดในการจัดเตรียมขอมูล
เพือ่ ปรับปรุงขอมูลทางการเงินยอนหลังทำใหกลุม กิจการไมสามารถปรับปรุงรายการยอนหลังสำหรับการรวมธุรกิจภายใต
การควบคุมเดียวกัน กลุมกิจการจะปฏิบัติตามขอยกเวนที่กำหนดไว ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบาย
การบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด โดยปรับปรุงรายการไปขางหนาตามวิธกี ารเปลีย่ นทันที
3) รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทยอยสิ้นสุดวันเดียวกันกับของบริษัท ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีที่นำมาใช ในการจัดทำงบ
การเงินรวมเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ยกเวนบริษัท ปราสาทพรรุงเรือง
จำกัด ซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 อยางไรก็ตาม บริษัทยอยโดยออมดังกลาวไดเปลี่ยน
รอบระยะเวลาบัญชีเปนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และไดจัดทำขอมูลทางการเงินตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่อใช ในการจัดทำงบการเงินรวม
4) สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวนที่ไมไดเปนของ
กลุมกิจการ ไดแสดงไวเปนรายการแยกตางหากในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและสวนของเจาของในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุมกิจการมีสวนต่ำกวาทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุม
เดียวกันทั้งสิ้นจำนวน 22,886,961 บาท
การลงทุนใหมในบริษัทยอยในระหวางป พ.ศ. 2561 ซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
การจัดตั้งบริษัทยอยโดยออมและการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เพาเวอร ซัพพลาย
แอนด เมนเทแนนซ เซอรวสิ จำกัด บริษทั ยอยโดยออมดังกลาวจัดตัง้ เพือ่ ประกอบธุรกิจดานวิศวกรรมซอมบำรุงโรงไฟฟา
โดยมีทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท โดยแบงเปนหุนสามัญจำนวน 2,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท
บริษัทยอยโดยออมดังกลาวถือหุนโดย บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด จำนวน 1,999,997 หุน คิดเปนจำนวนเงิน
19,999,970 บาท โดยคิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 100.00
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การอนุมัติการซื้อและรับโอนหุนทั้งหมดของบริษัท ปราสาทพรรุงเรือง จำกัด จากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
เมื ่ อ วั น ที ่ 19 ตุ ล าคม พ.ศ. 2561 บริ ษ ั ท เอเชี ย คลี น เอ็ น เนอร จ ี ้ จำกั ด เข า ทำสั ญ ญาซื ้ อ ขายหุ  น ดั ง กล า วกั บ
นายสุเทพ ทรงเมตตา ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวของกัน และบริษัท ปราสาทพรรุงเรือง จำกัด เปนบริษัทยอยโดยออมของ
บริษัทตั้งแตวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยบริษัทไดจายชำระเงินจำนวน 31,781,980 บาทในป พ.ศ. 2561 ตอมา
ในระหวางป พ.ศ. 2562 บริษัทยอยโดยออมไดมีการชำระเงินเพิ่มอีกจำนวน 15,000,000 บาท รวมเปนจำนวนทั้งสิ้น
46,781,980 บาท
การออกหุนใหมและเรียกชำระคาหุนเพิ่มเติมซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทหรือที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท
บริษัทยอยโดยตรง - บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด ไดเรียกใหชำระคาหุนสามัญ
ที่ออกใหแกผูถือหุนจำนวน 450,000,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท) เพิ่มเติมจากเดิม 9.04 บาทตอหุน
เปน 10.00 บาทตอหุน คิดเปนจำนวนเงิน 432,000,000 บาท
นอกจากนี้บริษัทยอยโดยตรงไดเพิ่มทุนโดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน จำนวนเงิน 2,500,000,000 บาท แบงออกเปน
หุน สามัญจำนวน 250,000,000 หุน มูลคาหุน ละ 10 บาท ในระหวางป พ.ศ. 2562 บริษทั ยอยโดยตรงไดเรียกชำระคาหุน
เพิ่มทุนจำนวน 250,000,000 หุน มูลคาหุนละ 9.36 บาท คิดเปนจำนวนเงิน 2,340,000,000 บาท โดยบริษัท เอเชีย
คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด ไดรับชำระเงินลงทุนจำนวนทั้งสิ้น 2,772,000,000 บาทแลวในป พ.ศ. 2562 ทั้งนี้บริษัทยอย
โดยตรงไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลวในป พ.ศ. 2562
บริษัทยอยโดยออม - บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด ไดเรียกใหชำระคาหุนสามัญ
ที่ออกใหแกผูถือหุนจำนวน 95,000,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท) เพิ่มเติมจากเดิม 5.863 บาทตอหุน
เปน 6.36 บาทตอหุน คิดเปนจำนวนเงิน 47,215,000 บาท โดยบริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด ไดจายชำระ
เงินลงทุนดังกลาวแลวทั้งจำนวนในป พ.ศ. 2562
บริษัทยอยโดยออม - บริษัท แอดวานซ ฟารม ทรี จำกัด
บริษัท แอดวานซ ฟารม ทรี จำกัด ไดเพิ่มทุนโดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน จำนวนเงิน 6,000,000 บาท แบงออกเปน
หุนสามัญจำนวน 600,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท ในระหวางป พ.ศ. 2562 บริษัทยอยโดยออมไดเรียกชำระคาหุน
เพิม่ ทุนจำนวน 600,000 หุน มูลคาหุน ละ 2.50 บาท คิดเปนจำนวน 1,500,000 บาท โดยบริษทั เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจ้ี
จำกัด ไดจายชำระเงินลงทุนดังกลาวแลวทั้งจำนวนในป พ.ศ. 2562 ทั้งนี้บริษัทยอยโดยออมไดจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชยแลวในป พ.ศ. 2562
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บริษัทยอยโดยออม - บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด ไดเรียกใหชำระคาหุนสามัญ
ที่ออกใหแกผูถือหุนจำนวน 20,000,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท) เพิ่มเติมจากเดิม 5.30 บาทตอหุน เปน
10.00 บาทตอหุน คิดเปนจำนวนเงิน 94,000,000 บาท โดยบริษทั เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจ้ี จำกัด ไดจา ยชำระเงินลงทุน
แลวทั้งจำนวนในป พ.ศ. 2562
นอกจากนี้บริษัทยอยโดยออมไดเพิ่มทุนโดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน จำนวนเงิน 320,000,000 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจำนวน 32,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท ในระหวางป พ.ศ. 2562 บริษัทยอยโดยออมไดเรียกชำระคา
หุนเพิ่มทุน20,000,000 หุน เต็มมูลคาหุน คิดเปนจำนวน 200,000,000 บาท และเรียกชำระคาหุนเพิ่มทุนจำนวน
12,000,000 หุน มูลคาหุน ละ 3.09 บาท คิดเปนจำนวนเงิน 37,080,000 บาท โดยบริษทั เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจ้ี จำกัด
ไดจายชำระเงินลงทุนแลวทั้งสิ้นเปนจำนวน 237,080,000 บาทในป พ.ศ. 2562 ทั้งนี้บริษัทยอยโดยออมไดจดทะเบียน
กับกระทรวงพาณิชยแลวในป พ.ศ. 2562
บริษัทยอยโดยออม - บริษัท แอดวานซ ไบโอ เอเชีย จำกัด
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัท แอดวานซ ไบโอ เอเชีย จำกัด ไดเรียกใหชำระคาหุนสามัญ
ที่ออกใหแกผูถือหุนจำนวน 40,000,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท) เพิ่มเติมจากเดิม 9.77 บาทตอหุน เปน
10.00 บาทตอหุน คิดเปนจำนวนเงิน 9,200,000 บาท โดยบริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด ไดจายชำระเงินลงทุน
แลวทั้งจำนวนในป พ.ศ. 2562
นอกจากนี้บริษัทยอยโดยออมไดเพิ่มทุนโดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน จำนวนเงิน 250,000,000 บาท แบงออกเปน
หุน สามัญจำนวน 25,000,000 หุน มูลคาหุน ละ 10.00 บาท ในระหวางป พ.ศ. 2562 บริษทั ยอยโดยออมไดเรียกชำระคา
หุนเพิ่มทุน 25,000,000 หุน มูลคาหุนละ 7.62 บาท คิดเปนจำนวนเงิน 190,500,000 บาท โดยบริษัท เอเชีย คลีน
เอ็นเนอรจ้ี จำกัด ไดจา ยชำระเงินลงทุนแลวทัง้ จำนวนในป พ.ศ. 2562 ทัง้ นีบ้ ริษทั ยอยโดยออมไดจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชยแลวในป พ.ศ. 2562
บริษัทยอยโดยออม - บริษัท เอซีอี โซลาร จำกัด
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัท เอซีอี โซลาร จำกัด ไดเรียกใหชำระคาหุนสามัญที่ออกใหแก
ผูถือหุนจำนวน 19,900,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท) เพิ่มเติมจากเดิม 7.94 บาทตอหุน เปน 10.00 บาท
ตอหุน คิดเปนจำนวนเงิน 40,994,000 บาท โดยบริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด ไดจายชำระเงินลงทุนแลว
ทั้งจำนวนในป พ.ศ. 2562
นอกจากนี้บริษัทยอยโดยออมไดเพิ่มทุนโดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน จำนวนเงิน 120,000,000 บาท แบงออกเปน
หุน สามัญจำนวน 12,000,000 หุน มูลคาหุน ละ 10.00 บาท ในระหวางป พ.ศ. 2562 บริษทั ยอยโดยออมไดเรียกชำระคา
หุนเพิ่มทุน 12,000,000 หุน มูลคาหุนละ 4.23 บาท คิดเปนจำนวนเงิน 50,760,000 บาท โดยบริษัท เอเชีย คลีน
เอ็นเนอรจ้ี จำกัด ไดจา ยชำระเงินลงทุนแลวทัง้ จำนวนในป พ.ศ. 2562 ทัง้ นีบ้ ริษทั ยอยโดยออมไดจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชยแลวในป พ.ศ. 2562
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ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัท เอซีอี โซลาร จำกัด ไดเรียกใหชำระคาหุนสามัญที่ออกใหแก
ผูถือหุนจำนวน 19,900,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท) เพิ่มเติมจากเดิม 4.06 บาทตอหุน เปน 7.94 บาท
ตอหุน คิดเปนจำนวนเงิน 77,212,000 บาท โดยบริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด ไดจายชำระเงินลงทุนแลวจำนวน
65,272,000 บาท ในป พ.ศ. 2561 และจายชำระเงินลงทุนสวนที่เหลือมูลคา 11,940,000 บาท ในป พ.ศ. 2562
บริษัทยอยโดยออม - บริษัท ไบโอ เพาเวอร แพลนท จำกัด
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัท ไบโอ เพาเวอร แพลนท จำกัด ไดเรียกใหชำระคาหุนสามัญ
ที่ออกใหแกผูถือหุนจำนวน 14,900,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท) เพิ่มเติมจากเดิม 3.42 บาทตอหุน เปน
8.71 บาทตอหุน คิดเปนจำนวนเงิน 78,821,000 บาท โดยบริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด ไดจายชำระเงินลงทุน
ดังกลาวทั้งจำนวนแลวในป พ.ศ. 2562
บริษัทยอยโดยออม - บริษัท เพาเวอร ซัพพลาย แอนด เมนเทแนนซ จำกัด
บริษทั เพาเวอร ซัพพลาย แอนด เมนเทแนนซ จำกัด ไดเพิม่ ทุนโดยการออกหุน สามัญเพิม่ ทุน จำนวนเงิน 10,000,000 บาท
แบงออกเปนหุนสามัญจำนวน 1,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท ในระหวางป พ.ศ. 2562 บริษัทยอยโดยออม
ไดเรียกชำระคาหุนเพิ่มทุน 1,000,000 หุน มูลคาหุนละ 2.50 บาท คิดเปนจำนวนเงิน 2,500,000 บาท โดยบริษัท
เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด ไดจายชำระเงินลงทุนแลวทั้งสิ้นเปนจำนวน 2,500,000 บาทในป พ.ศ. 2562 ทั้งนี้
บริษัทยอยโดยออมไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลวในป พ.ศ. 2562
บริษัทยอยโดยออม - บริษัท ปราสาทพรรุงเรือง จำกัด
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัท ปราสาทพรรุงเรือง จำกัด ไดเรียกใหชำระคาหุนสามัญที่ออก
ใหแกผูถือหุนจำนวน 19,900,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท) เพิ่มเติมจากเดิม 2.50 บาทตอหุน เปน
4.77 บาทตอหุน คิดเปนจำนวนเงิน 45,173,000 บาท โดยบริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด ไดจายชำระเงินลงทุน
ดังกลาวทั้งจำนวนแลวในป พ.ศ. 2562
การจายเงินปนผลซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัทยอยโดยออม - บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด ไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
โดยจายตามสัดสวนมูลคาหุน ที่ไดรบั ชำระแลว รวมเปนจำนวนทัง้ สิน้ 252,657,620 บาท (พ.ศ. 2561: 162,305,485 บาท)
และไดจัดสรรกำไรสุทธิเปนทุนสำรองตามกฎหมายเปนจำนวนเงิน 17,415,000 บาท (พ.ศ. 2561: 37,600,000 บาท)
บริษัทยอยโดยออม - บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร แพลนท จำกัด
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร แพลนท จำกัด ไดจายเงินปนผล
ใหแกผูถือหุน โดยจายตามสัดสวนมูลคาหุนที่ไดรับชำระแลว รวมเปนจำนวนทั้งสิ้น 134,661,345 บาท และไดจัดสรร
กำไรสุทธิเปนทุนสำรองตามกฎหมายเปนจำนวนเงิน 42,331,000 บาท
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บริษัทยอยโดยออม - บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด
ในระหวางปสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษทั อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด ไดจา ยเงินปนผลใหแกผถู อื หุน
โดยจายตามสัดสวนมูลคาหุน ที่ไดรบั ชำระแลว รวมเปนจำนวนทัง้ สิน้ 205,850,000 บาท (พ.ศ. 2561: 135,554,000 บาท)
และไดจัดสรรกำไรสุทธิเปนทุนสำรองตามกฎหมายเปนจำนวนเงิน 17,735,000 บาท (พ.ศ. 2561: 23,400,000 บาท)
บริษัทยอยโดยออม - บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด ไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
โดยจายตามสัดสวนมูลคาหุนที่ไดรับชำระแลว รวมเปนจำนวนทั้งสิ้น 60,003,500 บาท และไดจัดสรรกำไรสุทธิเปน
ทุนสำรองตามกฎหมายเปนจำนวนเงิน 10,735,000 บาท
บริษัทยอยโดยออม - บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาเวอร แพลนท จำกัด
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาเวอร แพลนท จำกัด ไดจายเงินปนผล
ใหแกผูถือหุน โดยจายตามสัดสวนมูลคาหุนที่ไดรับชำระแลว รวมเปนจำนวนทั้งสิ้น 161,000,000 บาท ( พ.ศ. 2561:
79,000,000บาท) และไดจัดสรรกำไรสุทธิเปนทุนสำรองตามกฎหมายเปนจำนวนเงิน 13,645,000 บาท ( พ.ศ. 2561:
22,500,000 บาท)
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14. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (สุทธิ)
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (สุทธิ) ของกลุมกิจการ คือ ที่ดินใหเชาและที่ดินที่ยังไมมีวัตถุประสงค ในการใชงาน ซึ่งมี
รายการเคลื่อนไหวสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ดังนี้
(หนวย : บาท)

ที่ดินใหเชา

งบการเงินรวม
ที่ดินที่ยังไมมี
วัตถุประสงค
ในการใชงาน

รวม

40,416,137
(10,387,450)
30,028,687

70,558,425
70,558,425

110,974,562
(10,387,450)
100,587,112

30,028,687
84,763
30,113,450

70,558,425
70,558,425

100,587,112
84,763
100,671,875

40,416,137
(10,302,687)
30,113,450

70,558,425
70,558,425

110,974,562
(10,302,687)
100,671,875

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีสุทธิ
ซื้อสินทรัพย
กลับรายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
ราคาตามบัญชีสุทธิ

30,113,450
4,185,600
34,299,050

70,558,425
19,331,000
89,889,425

100,671,875
19,331,000
4,185,600
124,188,475

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก คาเผื่อการดอยคาสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ

40,416,137
(6,117,087)
34,299,050

89,889,425
89,889,425

130,305,562
(6,117,087)
124,188,475

มูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

34,340,000

93,921,000

128,261,000

มูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

30,113,450

74,590,000

104,703,450

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก คาเผื่อการดอยคาสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีสุทธิ
กลับรายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
ราคาตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก คาเผื่อการดอยคาสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ
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เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 บริษัท ไบโอ เพาเวอร แพลนท จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยโดยออมไดดำเนินการซื้อ
ที่ดินอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 19,331,000 บาท เพื่อวัตถุประสงค ในการยื่นขอเสนอและ
เสนอราคาประมูลการจัดหาเอกชนมาลงทุนกอสรางโรงงานผลิตไฟฟา ณ ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตอมาเมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 บริษทั ยอยโดยออมดังกลาวไดรบั หนังสือแจงผลการประมูล
วาไมไดรับคัดเลือก แมวาจะเปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทางเทคนิคครบถวน แตไมเปนผูไดคะแนนสูงสุด ดังนั้นที่ดิน
ดังกลาว ซึ่งเคยเปนที่ดินที่มีวัตถุประสงค ในการยื่นขอเสนอและเสนอราคาประมูลการจัดหาเอกชนมาลงทุนกอสราง
โรงงานผลิตไฟฟา จึงกลายเปนที่ดินที่ไมมีวัตถุประสงค ในการใช ณ ปจจุบัน และแสดงรวมอยู ในอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุน
กลุมกิจการไดทำการทดสอบการดอยคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนโดยการเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีกับมูลคา
ที่คาดวาจะไดรับคืน มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (จำนวนที่สูงกวาระหวางมูลคาจากการใชหรือมูลคายุติธรรมหักตนทุน
ในการขาย) ไดคำนวณโดยอางอิงจากหนวยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดซึ่งก็คือที่ดินใหเชาแตละแปลง มูลคาที่คาดวาจะได
รับคืนกำหนดจากมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการจำหนายของที่ดินโดยราคาขายสุทธิดังกลาวมาจากการประเมินโดย
ผูประเมินอิสระ คือ บริษัท แลนดมารค คอนซัลแทนส จำกัด (พ.ศ. 2561 : บริษัท แลนดมารค คอนซัลแทนส จำกัด)
ซึง่ เปนผูท ่ีไดรบั การรับรองตามมาตรฐานวิชาชีพและเปนผูม ปี ระสบการณ ในการประเมินมูลคาในทีด่ นิ ประเภทเดียวกันและ
อยูในทำเลทีต่ ง้ั เดียวกับหรือใกลเคียงกับทีด่ นิ ที่ไดรบั การประเมินมูลคาดังกลาวโดยใชวธิ รี าคาตลาด (Market Approach)
(พ.ศ. 2561 : ใชวิธีราคาตลาด (Market Approach)) ในการประเมินมูลคา
จากการทดสอบการดอยคาของที่ดินใหเชาดังกลาวสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุมกิจการพบวามูลคา
ที่คาดวาจะไดรับคืนของที่ดินใหเชาของบริษัทยอยโดยออม 2 แหง (พ.ศ. 2561 : 1 แหง) ไดแก บริษัท แอดวานซ คลีน
เพาเวอร จำกัด และ บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาเวอร แพลนท จำกัด มีมูลคาที่สูงกวามูลคาตามบัญชี กลุมกิจการ
จึงเห็นสมควรใหบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการดอยคาสวนเกินจำนวน 4,185,600 บาท (พ.ศ. 2561 : 84,763 บาท)
ในงบการเงินโดยถือเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการบริหารตามรายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)

การดอยคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ในบริษัทยอยโดยออมคือ
- บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด
- บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาเวอร แพลนท จำกัด

พ.ศ. 2561

งบการเงินรวม
กลับรายการ
(บันทึกเพิ่ม)

พ.ศ. 2562

(7,461,387)
(2,841,300)
(10,302,687)

2,289,300
1,896,300
4,185,600

(5,172,087)
(945,000)
(6,117,087)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุมกิจการไดนำอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่มีราคาทุนจำนวน 30,891,137 บาท
(พ.ศ. 2561 : 30,891,137 บาท) ไปจดจำนองเพื่อเปนหลักทรัพยค้ำประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 25)
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มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของกลุมกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประเมินโดย
ผูประเมินอิสระ ซึ่งเปนผูที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานวิชาชีพและเปนผูมีประสบการณ ในการประเมินมูลคาในที่ดิน
ประเภทเดียวกันและอยูในทำเลที่ตั้งเดียวกับหรือใกลเคียงกับที่ดินที่ไดรับการประเมินมูลคาดังกลาวโดยใชวิธีราคาตลาด
(Market Approach) มูลคายุติธรรมนี้ถูกจัดอยูในระดับที่ 2 ของลำดับชั้นมูลคายุติธรรม (พ.ศ. 2561 : ใชวิธีราคาตลาด
(Market Approach) มูลคายุติธรรมนี้ถูกจัดอยูในระดับที่ 2 ของลำดับชั้นมูลคายุติธรรม) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ทำการประเมินมีมูลคายุติธรรมจำนวน 128,261,000 บาท (พ.ศ. 2561 : 104,703,450 บาท)
จำนวนที่รับรู ในกำไรหรือขาดทุนจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ
พ.ศ. 2561 ไดแก
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
รายไดคาเชา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

133,125

133,204

กลุมกิจการไมมีคาใชจายในการดำเนินงานโดยตรงที่เกิดจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสำหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561
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542,518,785 788,429,695
(81,935,791) (192,996,540)
460,582,994 595,433,155

770,860
(39,630,245)
595,433,155

22,341,167
(30,995,855)
460,582,994

1,786,015,278
(28,479,320)
1,757,535,958

-

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
คาเผื่อการดอยคาสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ

633,037,182
1,255,358

467,035,678
2,202,004

517,975,614 786,403,477
(50,939,936) (153,366,295)
467,035,678 633,037,182

เครื่องจักร
และอุปกรณ

4,162,740

159,400,664 6,154,904,933
(30,705,449) (1,530,936,662)
128,695,215 4,623,968,271

41,997,917
1,269,105
(22,313,393)
16,671,632
(8,056,831) (379,699,222)
128,695,215 4,623,968,271

-

132,578,227 4,879,130,625
84,017,972
2,904,714

155,226,845 6,047,039,697
(22,648,618) (1,167,909,072)
132,578,227 4,879,130,625

อาคารและสวน อาคารและสวน
ปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงอาคาร
สำนักงาน
โรงไฟฟา

1,628,649,217
94,292,800

40,116,011
(5,334,000)
(188,070)
1,757,535,958

1,656,940,467
(28,291,250)
1,628,649,217

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีสุทธิตนป
ซื้อสินทรัพย
เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจภายใต
การควบคุมเดียวกันสุทธิ
เพิ่มขึ้นจากการซื้อและรับโอนหุนทั้งหมด
จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
การโอนระหวางกัน
จำหนายสินทรัพย - ราคาทุน
ตัดจำหนายสินทรัพย - ราคาทุน
- คาเสื่อมราคาสะสม
คาเสื่อมราคา
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายป

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
คาเผื่อการดอยคาสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ

ที่ดิน

สวนปรับปรุง
ที่ดิน
เครื่องมือ
เครื่องใช

33,166,838
(12,004,333)
21,162,505

240,638
(2,194,087)
1,040,409
(5,222,841)
21,162,505

1,597,737

16,570,482
9,130,167

24,392,383
(7,821,901)
16,570,482

งบการเงินรวม

เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้

15. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)

23,997,148
(13,187,937)
10,809,211

33,500
(250,680)
157,109
(3,031,666)
10,809,211

-

7,632,225
6,268,723

17,945,605
(10,313,380)
7,632,225

เครื่องใช
สำนักงานและ
เครื่องตกแตง
และติดตั้ง

9,629,831
(1,186,208)
8,443,623

(937,028)
8,443,623

-

6,915,381
2,465,270

7,164,561
(249,180)
6,915,381

รวม

5,760,477

551,469,960 10,049,533,132
(1,862,952,920)
(28,676,715) (57,156,035)
522,793,245 8,129,424,177

40,116,011
(66,653,187)
(5,334,000)
(452,200) (25,210,360)
17,869,150
(467,573,688)
(28,676,715) (28,864,785)
522,793,245 8,129,424,177

-

505,749,621 8,277,298,638
112,825,726 315,362,734

505,749,621 9,718,838,270
(1,413,248,382)
(28,291,250)
505,749,621 8,277,298,638

งานระหวาง
กอสรางและงาน
ระหวางติดตั้ง
เครื่องจักร
ยานพาหนะ

(หนวย : บาท)
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(40,347,538)
558,904,876

(31,236,937)
(664,211)
429,293,451

11,992,250
1,900,202,535

1,916,689,605
(16,487,070)
1,900,202,535

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
คาเผื่อการดอยคาสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ
543,130,390 792,248,954
(113,172,728) (233,344,078)
(664,211)
429,293,451 558,904,876

595,433,155
3,423,066
396,193
-

460,582,994
611,605
-

1,757,535,958
130,674,327
-

ที่ดิน

สวนปรับปรุง
ที่ดิน
เครื่องจักร
และอุปกรณ

160,812,141 6,307,768,258
(38,529,689) (1,896,731,871)
(140,177)
122,282,452 4,410,896,210

(140,177)
122,282,452 4,410,896,210

(4,118,526)
1,554,319
(7,824,240) (378,949,093)
-

เครื่องมือ
เครื่องใช

39,278,959
(17,554,222)
21,724,737

21,724,737

(46,300)
8,878
(6,131,853)
-

21,162,505
6,246,782
589,683
(678,044)
573,086

งบการเงินรวม

128,695,215 4,623,968,271
919,593 142,611,915
39,374,937
491,884
(25,005,001)
11,599,565
-

อาคารและสวน อาคารและสวน
ปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงอาคาร
สำนักงาน
โรงไฟฟา

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีสุทธิตนป
ซื้อสินทรัพย
การโอนระหวางกัน
ตัดจำหนายสินทรัพย - ราคาทุน
- คาเสื่อมราคาสะสม
ตัดจำหนายสินทรัพยเนื่องจากไฟไหม (หมายเหตุ 11)
- ราคาทุน
- คาเสื่อมราคาสะสม
คาเสื่อมราคา
กลับรายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
เนื่องจากไฟไหม (หมายเหตุ 11)
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายป

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ) (ตอ)

26,596,457
(16,684,656)
9,911,801

9,911,801

(3,701,166)
-

10,809,211
2,879,136
(279,827)
204,447

เครื่องใช
สำนักงานและ
เครื่องตกแตง
และติดตั้ง

9,629,831
(2,333,272)
7,296,559

7,296,559

(1,147,064)
-

8,443,623
-

รวม

(4,164,826)
1,563,197
(469,337,891)
11,992,250

627,531,856 10,423,686,451
(2,318,350,516)
(28,676,715) (45,968,173)
598,855,141 8,059,367,762

(804,388)
598,855,141 8,059,367,762

-

522,793,245 8,129,424,177
116,914,593 404,281,017
(40,852,697)
(25,962,872)
12,377,098

งานระหวาง
กอสรางและงาน
ระหวางติดตั้ง
เครื่องจักร
ยานพาหนะ

(หนวย : บาท)

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องใชสำนักงานและ
เครื่องตกแตงและติดตั้ง
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ

1,713,037
(311,450)
1,401,587

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีสุทธิตนป
ซื้อสินทรัพย
คาเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายป

1,401,587
458,836
(618,763)
1,241,660

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ

2,171,873
(930,213)
1,241,660

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุมกิจการไดนำที่ดิน อาคารและเครื่องจักร (รวมที่ดิน อาคารและเครื่องจักรภายใต
สัญญาซื้อขายไฟฟาที่จัดประเภทไปเปนลูกหนี้สัญญาเชาการเงินและสิทธิในการใหบริการจากขอตกลงสัมปทาน) ที่มี
ราคาทุนจำนวน 13,431,245,610 บาท (พ.ศ. 2561 : 13,309,734,857 บาท) ไปจดจำนองและจำนำเพื่อเปนหลักทรัพย
ค้ำประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 20 และ 25) ตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกูยืมที่กำหนดใหกลุมกิจการ
ตองนำที่ดินและสิ่งปลูกสรางบนที่ดินไปจดจำนองและนำเครื่องจักรที่ใช ในโรงไฟฟาไปจดจำนำกับสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณซึ่งหักคาเสื่อมราคาทั้งจำนวนแลวแตยังคงใชงานอยูใน
งบการเงินรวมมีจำนวนทั้งสิ้น 131,678,120 บาท (พ.ศ. 2561 : 105,341,682 บาท)
การดอยคาของที่ดินที่ยังไมไดดำเนินงาน
ในระหวางป พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ผูบริหารของกลุมกิจการไดประเมินความคืบหนาของการพิจารณายกเลิกการ
บอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟาและคืนสัญญาซื้อขายไฟฟาพรอมขยายวันกำหนดจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชยตามสัญญา
ซื้อขายไฟฟาของบริษัทยอยโดยออม (หมายเหตุ 40.11 และ 40.12) และการปลูกพืชพลังงานสำหรับใชเปนเชื้อเพลิง
สำหรับโรงไฟฟา และพิจารณาวามีขอ บงชีก้ ารดอยคาของทีด่ นิ ทีย่ งั ไมได ใชดำเนินงานทีม่ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ใชสรางโรงไฟฟา
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ภายใตขอพิพาทดังกลาว กลุมกิจการจึงไดทำการทดสอบการดอยคาของที่ดินที่ยังไมได ใชดำเนินงานดังกลาวโดยการ
เปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (จำนวนที่สูงกวาระหวางมูลคาจาก
การใชหรือมูลคายุตธิ รรมหักตนทุนในการขาย) ไดคำนวณโดยอางอิงจากหนวยทีก่ อ ใหเกิดกระแสเงินสดซึง่ ก็คอื ทีด่ นิ ทีย่ งั
ไมได ใชดำเนินงานแตละแปลงตามการกำหนดของผูบ ริหาร มูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืนกำหนดจากมูลคายุตธิ รรมหักตนทุน
ในการจำหนายของที่ดินโดยราคาขายสุทธิดังกลาวมาจากการประเมินโดยผูประเมินอิสระไดแก บริษัท แลนดมารค
คอนซัลแทนส จำกัด (พ.ศ. 2561 : บริษัท แลนดมารค คอนซัลแทนส จำกัด) ซึ่งเปนผูที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน
วิชาชีพและเปนผูมีประสบการณ ในการประเมินมูลคาในที่ดินประเภทเดียวกันและอยูในทำเลที่ตั้งเดียวกับหรือใกลเคียง
กับทีด่ นิ ที่ไดรบั การประเมินมูลคาดังกลาวโดยใชวธิ รี าคาตลาด (Market Approach) ในการประเมินมูลคา มูลคายุตธิ รรม
นี้ถูกจัดอยูในระดับที่ 2 ของลำดับชั้นมูลคายุติธรรม (พ.ศ. 2561 : ใชวิธีราคาตลาด (Market Approach) มูลคายุติธรรม
นี้ถูกจัดอยูในระดับที่ 2 ของลำดับชั้นมูลคายุติธรรม)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุมกิจการมีที่ดินที่เปนที่ดินที่ยังไมไดดำเนินงานซึ่งมีมูลคาตามบัญชีสุทธิ
652,281,434 บาท (ราคาทุน 668,768,504 บาท หักดวยคาเผือ่ การดอยคา 16,487,070 บาท) เปนทีด่ นิ ของกลุม กิจการ
ที่มีวัตถุประสงคเพื่อจะใชสรางโรงไฟฟาซึ่งกลุมกิจการอยูในระหวางการพิจารณายกเลิกการบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟา
และคืนสัญญาซือ้ ขายไฟฟาพรอมขยายวันกำหนดจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชยตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟา (หมายเหตุ 40.11
และ 40.12) และปลูกพืชพลังงานสำหรับใชเปนเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟาในอนาคต ดังนั้นที่ดินดังกลาวจึงไมถือเปน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนและแสดงรวมอยูในที่ดิน อาคารและอุปกรณ ในงบการเงินรวม
จากการทดสอบการดอยคาของทีด่ นิ ทีย่ งั ไมได ใชดำเนินงานดังกลาว กลุม กิจการพบวามูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืนของทีด่ นิ
ที่ยังไมได ใชดำเนินงานของบริษัทยอยโดยออม 3 แหง มีมูลคาที่สูงกวามูลคาตามบัญชี กลุมกิจการจึงเห็นสมควรให
บันทึกกลับรายการขาดทุนจากการดอยคาจำนวน 11,992,250 บาทในงบการเงินโดยถือเปนสวนหนึ่งของคาใชจายใน
การบริหาร
ขาดทุนจากการดอยคาของคาออกแบบงานกอสรางโรงไฟฟา - บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด
ในระหวางป พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ผูบริหารของกลุมกิจการไดประเมินความคืบหนาของการพิจารณายกเลิกการ
บอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟาและคืนสัญญาซื้อขายไฟฟาพรอมขยายวันกำหนดจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชยตามสัญญา
ซือ้ ขายไฟฟาของบริษทั ยอยโดยออม (หมายเหตุ 40.11 และ 40.12) และพิจารณาวามีขอ บงชีก้ ารดอยคาของงานระหวาง
กอสรางของบริษทั อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด ทีเ่ ปนเจาของโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษทั ยอย
โดยออมนั้นไดลงทุนในโครงการดังกลาวเปนจำนวน 217,247,272 บาท ประกอบดวยเครื่องจักรและอุปกรณระหวาง
ติดตั้งตามสัญญาติดตั้งเครื่องจักรจำนวน 188,570,557 บาท และคาออกแบบงานกอสรางโรงไฟฟาตามสัญญาจางเหมา
กอสรางจำนวน 28,676,715 บาท
ในสวนของเครือ่ งจักรและอุปกรณระหวางติดตัง้ นัน้ กลุม กิจการไดวา จางผูป ระเมินอิสระไดแก บริษทั แพนซ อินทิเกรดเต็ด
พรอพเพอรต้ี จำกัด ซึง่ เปนผูท ่ีไดรบั การรับรองมาตรฐานวิชาชีพและเปนผูม ปี ระสบการณ ในการประเมินสินทรัพย ในการ
ประเมินความคืบหนาโครงการเครื่องจักรและอุปกรณดังกลาว ซึ่งกลุมกิจการไมพบขอบงชี้วาความคืบหนาโครงการ
เครื่องจักรและอุปกรณไมสอดคลองกับจำนวนเงินที่ไดชำระและไมพบขอบงชี้ของการลาสมัยหรือเสียหายทางกายภาพ
อยางไรก็ตามหากบริษัทเจาของโครงการไมไดรับคืนสัญญาซื้อขายไฟฟา กลุมกิจการพิจารณาวาสามารถนำเครื่องจักร
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และอุปกรณดงั กลาวไปใชประโยชน ในโครงการอืน่ ๆ ทีอ่ ยูร ะหวางการขอคืนสัญญาซือ้ ขายไฟฟาทีอ่ ยูร ะหวางการพิจารณา
ของคณะอนุญาโตตุลาการได ซึ่งคาดวาการพิจารณาคดีจะแลวเสร็จในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ตอมาบริษัทโดยออม
ไดรบั คำชีข้ าดของคณะอนุญาโตตุลาการ (หมายเหตุ 40.11 และ 40.12) เปนผลใหกลุม กิจการไมบนั ทึกคาเผือ่ การดอยคา
สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณระหวางติดตั้งตามสัญญาติดตั้งเครื่องจักรดังกลาว
ในสวนของคาออกแบบงานกอสรางโรงไฟฟา หากบริษัทยอยโดยออมซึ่งเปนเจาของโครงการไมไดรับคืนสัญญาซื้อขาย
ไฟฟา กลุมกิจการพิจารณาวาการที่จะนำไปปรับเปลี่ยนแบบใหสอดคลองกับพื้นที่ของแตละโครงการนั้นเปนไปไดยาก
เนือ่ งจากแบบงานกอสรางโรงไฟฟามีความเฉพาะเจาะจงสำหรับพืน้ ทีข่ องแตละโครงการ กลุม กิจการจึงพิจารณาตัง้ คาเผือ่
การดอยคาสำหรับคาออกแบบงานกอสรางโรงไฟฟาดังกลาวจำนวน 28,676,715 บาท (พ.ศ. 2561 : 28,676,715 บาท)
รายการดอยคาของทีด่ นิ และสินทรัพยมกี ารเคลือ่ นไหวสำหรับปสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ตามรายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
กลับรายการ
พ.ศ. 2561 (บันทึกเพิ่ม)
ขาดทุนจากการดอยคาของที่ดินที่ยังไมได ใชดำเนินงาน
ในบริษัทยอยโดยออมคือ
- บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด
- บริษัท แอดวานซ ไบโอ เอเชีย จำกัด
- บริษัท ไบโอ เพาเวอร แพลนท จำกัด
ขาดทุนจากการดอยคาของคาออกแบบงานกอสรางโรงไฟฟา
ในบริษัทยอยโดยออมคือ
- บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยเนื่องจากไฟไหม
ในบริษัทยอยโดยออมคือ
- บริษัท แอดวานซ ไบโอ เอเชีย จำกัด
รวม

พ.ศ. 2561

(14,497,500)
(9,931,750)
(4,050,070)
(28,479,320)

6,862,500
2,554,950
2,574,800
11,992,250

(7,635,000)
(7,376,800)
(1,475,270)
(16,487,070)

(28,676,715)
(28,676,715)

-

(28,676,715)
(28,676,715)

(57,156,035)

(804,388)
(804,388)
11,187,862

(804,388)
(804,388)
(45,968,173)
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สินทรัพยตามสัญญาเชาการเงินที่กลุมกิจการเปนผูเชาประกอบดวยอุปกรณซึ่งรวมแสดงในรายการขางตนประกอบดวย
รายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ราคาทุนของสินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ

1,664,560
(525,484)
1,139,076

1,664,560
(325,482)
1,339,078

การอนุมัติใหมีการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ในระหวางป พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บริษัทยอยโดยออม 3 แหง ไดซื้อที่ดินจากบุคคลภายนอก ซึ่งการซื้อที่ดิน
ทั้งหมดไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยอยโดยออมแตละแหงแลวดังนี้
บริษัท แอดวานซ ไบโอ เอเชีย จำกัด
ไดรับอนุมัติใหซื้อที่ดินจากบุคคลภายนอกในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อใช ในกิจการโรงไฟฟาเถิน คิดเปนจำนวนเงิน
1,980,000 บาท อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทยอยโดยออมดังกลาวยังไมไดดำเนินการซื้อ
ที่ดินดังกลาวขางตน
บริษัท ไบโอ เพาเวอร แพลนท จำกัด
ไดรับอนุมัติใหซื้อที่ดินที่จังหวัดกำแพงเพชรจากนายวิระชัย ทรงเมตตา นายสุเทพ ทรงเมตตา นางจินตนา ทรงเมตตา
และนายณัฏฐ ทรงเมตตา ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวของกัน เพื่อใช ในการยื่นขอเสนอขอขายไฟฟาตอคณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน (กกพ.) ในราคาเทากับราคาประเมินโดยผูประเมินอิสระ คิดเปนจำนวนเงิน 19,300,000 บาท อยางไร
ก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทยอยโดยออมดังกลาวยังไมไดดำเนินการซื้อที่ดินตามรายละเอียดขางตน
ซึ่งในระหวางป พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยอยโดยออม ไดมีมติอนุมัติใหยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
ดังกลาว ตอมาบริษัทที่เกี่ยวของกันไดดำเนินการซื้อที่ดินและรับโอนกรรมสิทธิ์จากบุคคลที่เกี่ยวของกัน และบริษัทยอย
โดยออมไดเขาทำสัญญาเชาที่ดินระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวของกันดังกลาว
นอกจากนี้ บริษัทยอยโดยออมไดซื้อที่ดินจากบุคคลภายนอกในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อใชประกอบกิจการ
โรงไฟฟาผลิต และจำหนายกระแสไฟฟาโครงการโรงไฟฟาพลังงานสะอาดนาบอน 2 (SPP Hybrid) คิดเปนจำนวนเงิน
27,931,328 บาท และไดดำเนินการซื้อที่ดินและรับโอนกรรมสิทธิ์แลวในระหวางป พ.ศ. 2562
บริษัท เอซีอี โซลาร จำกัด
ไดซื้อที่ดินจากบุคคลภายนอกในพื้นที่จังหวัดระนอง และจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อใชประกอบกิจการโรงไฟฟา ผลิต
และจำหนายกระแสไฟฟาโครงการโรงไฟฟาพลังงานสะอาดระนอง (SPP Hybrid) และโครงการโรงไฟฟาพลังงานสะอาด
นาบอน 1 (SPP Hybrid) คิดเปนจำนวนเงิน 16,779,218 บาท และ 38,109,377 บาท ตามลำดับ และไดดำเนินการซื้อ
ที่ดินและรับโอนกรรมสิทธิ์แลวในระหวางป พ.ศ. 2562
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บริษัท ปราสาทพรรุงเรือง จำกัด
ไดซื้อที่ดินจากบุคคลภายนอกในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อใชเปนที่ตั้งโครงการโรงผลิตน้ำดิบเพื่อใช ในภาค
อุตสาหกรรม คิดเปนจำนวนเงิน 47,854,403 บาท และไดดำเนินการซื้อที่ดินและรับโอนกรรมสิทธิ์แลวในระหวางป
พ.ศ. 2562

16. สิทธิในการใหบริการจากขอตกลงสัมปทาน (สุทธิ)
สัญญาที่ 1 : สัญญารับจางทำงานกำจัดขยะกับเทศบาลนครขอนแกน
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554 บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยโดยออมไดเขาทำสัญญา
กับเทศบาลนครขอนแกนในการรับจางทำงานกำจัดขยะตามโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยดวยวิธีการ
แปรรูปขยะมูลฝอยเปนพลังงานไฟฟา เปนระยะเวลา 20 ป นับจากวันทีล่ งนามในสัญญา ซึง่ กำหนดใหบริษทั ยอยโดยออม
ดังกลาวกอสรางอาคารและระบบกำจัดขยะตามที่ระบุในสัญญาบนพื้นที่เชาจากเทศบาลนครขอนแกน โดยมีระยะเวลา
การเชาตามสัญญาการรับจางทำงานกำจัดขยะ อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณดังกลาวจะตกเปนกรรมสิทธิ์ของเทศบาล
นครขอนแกนเมือ่ ครบกำหนดในสัญญาดังกลาวโดยไมคดิ มูลคา นอกจากนีบ้ ริษทั ยอยโดยออมดังกลาวจะตองปฏิบตั ติ าม
เงื่อนไขที่เกี่ยวของตามที่ระบุไว ในสัญญาที่เกี่ยวของ
ผูบ ริหารของกลุม กิจการพิจารณาสัญญาฉบับดังกลาวตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 “เรือ่ ง
ขอตกลงสัมปทานบริการ” แลวพบวาสัญญาดังกลาวมีลักษณะอยูภายใตขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ ดังนั้นผูบริหารของกลุมกิจการจึงบันทึกสิทธิการใหบริการจากขอตกลงสัมปทานเปนสินทรัพยไมมี
ตัวตนจำนวน 886,850,976 บาท เพื่อเปนสิ่งตอบแทนจากการกอสรางสินทรัพยตามขอตกลงสัมปทานและตัดจำหนาย
สิทธิดังกลาวตลอดอายุสัญญาสัมปทาน
นอกจากนี้บริษัทยอยโดยออมดังกลาวจะตองบันทึกประมาณการคาซอมบำรุงโรงไฟฟาตามสัมปทานตามภาระผูกพัน
ตามสัญญาสัมปทานในการปรับปรุงซอมแซมใหสนิ ทรัพยตามขอตกลงสัมปทานอยูในสภาพทีจ่ ะสามารถใหบริการไดตาม
ที่ระบุในสัญญาสัมปทาน (หมายเหตุ 23)
สัญญาที่ 2 : สัญญารับจางทำงานกำจัดขยะกับเทศบาลเมืองกระบี่
เมือ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 บริษทั อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด ซึง่ เปนบริษทั ยอยโดยออมไดเขาทำสัญญา
กับเทศบาลเมืองกระบี่ ในการรับจางทำงานกำจัดขยะตามโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยดวยวิธีการแปรรูป
ขยะมูลฝอยเปนพลังงานไฟฟา เปนระยะเวลา 25 ป นับจากวันที่ลงนามในสัญญา ซึ่งกำหนดใหบริษัทยอยโดยออม
ดังกลาวกอสรางอาคารและระบบกำจัดขยะตามทีร่ ะบุในสัญญาบนพืน้ ทีเ่ ชาจากเทศบาลเมืองกระบี่ โดยมีระยะเวลาการเชา
ตามสัญญาการรับจางทำงานกำจัดขยะ อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณดังกลาวจะตกเปนกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมือง
กระบีเ่ มือ่ ครบกำหนดในสัญญาดังกลาวโดยไมคดิ มูลคา นอกจากนีบ้ ริษทั ยอยโดยออมดังกลาวจะตองปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
ที่เกี่ยวของตามที่ระบุไว ในสัญญาที่เกี่ยวของ
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ผูบริหารของกลุมกิจการพิจารณาสัญญาฉบับดังกลาวตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
“เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ” แลวพบวาสัญญาดังกลาวมีลักษณะอยูภายใตขอบเขตของการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้ ดังนั้น ผูบริหารของกลุมกิจการจึงรับรูสิทธิการใหบริการจากขอตกลงสัมปทานเปนสินทรัพย
ไมมตี วั ตนจำนวน 104,636,084 บาท เพือ่ เปนสิง่ ตอบแทนจากการกอสรางสินทรัพยตามขอตกลงสัมปทาน โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 การกอสรางดังกลาวยังไมแลวเสร็จ
รายการเคลื่อนไหวสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีดังนี้

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
สิทธิในการใหบริการ
จากขอตกลงสัมปทาน

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก คาตัดจำหนายสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ

886,850,976
(65,656,006)
821,194,970

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีสุทธิตนป
ตัดจำหนายระหวางป
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี

821,194,970
(60,212,166)
760,982,804

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก คาตัดจำหนายสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีสุทธิตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
ตัดจำหนายระหวางป
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก คาตัดจำหนายสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ
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886,850,976
(125,868,172)
760,982,804
760,982,804
104,636,084
(53,950,508)
811,668,380
991,487,060
(179,818,680)
811,668,380
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60,235,783
(8,153,481)
52,082,302

สิทธิการใชทอกาซ
1,240,000
(39,747)
1,200,253
1,200,253
(44,640)
1,155,613
1,240,000
(84,387)
1,155,613
1,155,613
(44,640)
1,110,973
1,240,000
(129,027)
1,110,973

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก คาตัดจำหนายสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีสุทธิตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
ตัดจำหนายระหวางป
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก คาตัดจำหนายสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีสุทธิตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
ตัดจำหนายระหวางป
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก คาตัดจำหนายสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ

60,235,783
(15,485,359)
44,750,424

48,416,363
(3,665,939)
44,750,424

60,235,783
(11,819,420)
48,416,363

52,082,302
(3,665,939)
48,416,363

สิทธิการใชระบบ
สายสงกระแสไฟฟา

17. สินทรัพย ไมมีตัวตน (สุทธิ)

415,185
(171,216)
243,969

251,786
120,000
(127,817)
243,969

295,185
(43,399)
251,786

295,185
(43,399)
251,786

-

โปรแกรม
คอมพิวเตอร

งบการเงินรวม

2,179,000
2,179,000

895,050
1,283,950
2,179,000

895,050
895,050

179,010
716,040
895,050

179,010
179,010

โปรแกรม
คอมพิวเตอร
ระหวางติดตั้ง

64,069,968
(15,785,602)
48,284,366

50,718,812
1,403,950
(3,838,396)
48,284,366

62,666,018
(11,947,206)
50,718,812

53,461,565
1,011,225
(3,753,978)
50,718,812

61,654,793
(8,193,228)
53,461,565

รวม

(หนวย : บาท)

สินทรัพย ไมมีตัวตน (สุทธิ) (ตอ)
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร
ระหวางติดตั้ง
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก คาตัดจำหนายสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ

895,050
895,050

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีสุทธิตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายป

895,050
1,283,950
2,179,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก คาตัดจำหนายสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ

2,179,000
2,179,000
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18. สินทรัพย/(หนี้สิน)ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (สุทธิ)
สินทรัพย/(หนี้สิน)ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (สุทธิ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดวย
รายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่จะใชประโยชนภายใน 12 เดือน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่จะใชประโยชนเกินกวา 12 เดือน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
-

5,785,225

1,418,730

62,068,889
67,854,114

53,287,558
54,706,288

(841,275)

(2,498,386)

-

(3,124,064)

(49,495,519)
(50,336,794)

(45,878,339)
(48,376,725)

-

(1,574,709)
(4,698,773)

17,517,320

6,329,563

203,383

(4,591,272)

สินทรัพย/(หนี้สิน)
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (สุทธิ)
ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (สุทธิ) 56,055,686
- หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (สุทธิ) (38,538,366)
17,517,320

43,806,330
(37,476,767)
6,329,563

203,383
203,383

(4,591,272)
(4,591,272)

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่จะจายชำระภายใน 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่จะจายชำระเกินกวา 12 เดือน
สินทรัพย/(หนี้สิน)ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
(สุทธิ)

203,383
203,383

107,501
107,501

สินทรัพย/(หนี้สิน)ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 คำนวณจากผลแตกตาง
ชั่วคราวตามวิธีหนี้สินโดยใชอัตราภาษีรอยละ 20
สินทรัพย/(หนี้สิน)ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (สุทธิ) มีรายการเคลื่อนไหวสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
และ พ.ศ. 2561 ดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่ม/(ลด)ในกำไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 34)
เพิ่ม/(ลด)ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ยอดคงเหลือปลายป

6,329,563
11,459,935
(272,178)
17,517,320

16,964,654
(9,804,798)
(830,293)
6,329,563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
(4,591,272)
4,745,565
49,090
203,383

10,465
(4,691,096)
89,359
(4,591,272)
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สินทรัพย/(หนี้สิน)ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (สุทธิ) มีรายการเคลื่อนไหวสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
และ พ.ศ. 2561 ดังนี้ (ตอ)

1 มกราคม
พ.ศ. 2562
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อการดอยคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยถาวรเนื่องจากไฟไหม
คาเผื่อการดอยคาของที่ดินที่ยังไมได ใชดำเนินงาน
คาเผื่อการดอยคาของงานระหวางกอสราง
ผลแตกตางระหวางคาเสื่อมราคาทางบัญชีและ
ทางภาษีของอาคารและอุปกรณ
ผลแตกตางระหวางคาตัดจำหนายทางบัญชีและ
ทางภาษีของสิทธิสายสง
ประมาณการหนี้สินจากขอตกลงสัมปทาน
ผลแตกตางระหวางตนทุนทางการเงินทางบัญชีและ
ทางภาษีของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ตัดรายการระหวางกัน
ขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยังไมได ใชยกไป
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ลูกหนี้สัญญาเชาการเงิน (สุทธิ)
ผลแตกตางระหวางมูลคาทางบัญชีและทางภาษี
ของสิทธิในการใหบริการจากขอตกลงสัมปทาน
ผลแตกตางระหวางตนทุนทางการเงินทางบัญชีและ
ทางภาษีของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ผลแตกตางระหวางตนทุนทางการเงินทางบัญชีและ
ทางภาษีของคาใชจายทางตรงในการกูยืม
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (สุทธิ)
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งบการเงินรวม
ภาษีเพิ่ม/(ลด)ใน
กำไรขาดทุน
กำไรหรือ
เบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุน

(หนวย : บาท)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

2,060,538
5,695,864
5,735,343

(837,120)
160,878
(2,398,450)
-

-

1,223,418
160,878
3,297,414
5,735,343

21,761,025

14,349,340

-

36,110,365

226,807
2,970,443

122,663
2,073,688

-

349,470
5,044,131

1,726,730
716,158
13,813,380
54,706,288

(1,400,513)
291,661
374,478
683,379
13,420,004

(26,125,101)

(5,864,408)

-

(31,989,509)

(5,158,321)

(3,324,318)

-

(8,482,639)

(269,565)

173,492

-

(96,073)

(16,823,738)
(48,376,725)
6,329,563

7,055,165
(1,960,069)
11,459,935

(272,178)
(272,178)

(272,178)

326,217
735,641
374,478
14,496,759
67,854,114

(9,768,573)
(50,336,794)
17,517,320

สินทรัพย/(หนี้สิน)ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (สุทธิ) มีรายการเคลื่อนไหวสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
และ พ.ศ. 2561 ดังนี้ (ตอ)
(หนวย : บาท)

1 มกราคม
พ.ศ. 2561
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อการดอยคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
คาเผื่อการดอยคาของที่ดินที่ยังไมได ใชดำเนินงาน
คาเผื่อการดอยคาของงานระหวางกอสราง
ผลแตกตางระหวางคาเสื่อมราคาทางบัญชีและ
ทางภาษีของอาคารและอุปกรณ
ผลแตกตางระหวางคาตัดจำหนายทางบัญชีและ
ทางภาษีของสิทธิสายสง
ประมาณการหนี้สินจากขอตกลงสัมปทาน
ผลแตกตางระหวางตนทุนทางการเงินทางบัญชีและ
ทางภาษีของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยังไมได ใชยกไป
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ลูกหนี้สัญญาเชาการเงิน (สุทธิ)
ผลแตกตางระหวางมูลคาทางบัญชีและทางภาษี
ของสิทธิในการใหบริการจากขอตกลงสัมปทาน
ผลแตกตางระหวางตนทุนทางการเงินทางบัญชีและ
ทางภาษีของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ผลแตกตางระหวางตนทุนทางการเงินทางบัญชีและ
ทางภาษีของคาใชจายทางตรงในการกูยืม
สินทรัพย/(หนี้สิน)ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (สุทธิ)

งบการเงินรวม
ภาษีเพิ่ม/(ลด)ใน
กำไรขาดทุน
กำไรหรือ
เบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุน

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561

2,077,490
5,658,250
-

(16,952)
37,614
5,735,343

-

2,060,538
5,695,864
5,735,343

8,101,510

13,659,515

-

21,761,025

104,287
1,549,458

122,520
1,420,985

-

226,807
2,970,443

2,413,104
1,212,788
15,078,530
36,195,417

(686,374)
333,663
(1,265,150)
19,341,164

(1,300,059)

(24,825,042)

-

(26,125,101)

(2,781,927)

(2,376,394)

-

(5,158,321)

(471,571)

202,006

-

(269,565)

(14,677,206)
(19,230,763)
16,964,654

(2,146,532)
(29,145,962)
(9,804,798)

(830,293)
(830,293)

(830,293)

1,726,730
716,158
13,813,380
54,706,288

(16,823,738)
(48,376,725)
(6,329,563)
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สินทรัพย/(หนี้สิน)ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (สุทธิ) มีรายการเคลื่อนไหวสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
และ พ.ศ. 2561 ดังนี้ (ตอ)

1 มกราคม
พ.ศ. 2562
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาธรรมเนียมหุนกู
สินทรัพย/(หนี้สิน)ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (สุทธิ)

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาธรรมเนียมหุนกู
สินทรัพย/(หนี้สิน)ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (สุทธิ)
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31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

107,501
107,501

46,792
46,792

49,090
49,090

203,383
203,383

(4,698,773)
(4,698,773)
(4,591,272)

4,698,773
4,698,773
4,745,565

49,090

203,383

1 มกราคม
พ.ศ. 2561
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาษีเพิ่ม/(ลด)ใน
กำไรหรือ
กำไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(หนวย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาษีเพิ่ม/(ลด)ใน
กำไรหรือ
กำไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(หนวย : บาท)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561

10,465
10,465

7,677
7,677

89,359
89,359

107,501
107,501

10,465

(4,698,773)
(4,698,773)
(4,691,096)

89,359

(4,698,773)
(4,698,773)
(4,591,272)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุมกิจการไมไดรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีอันเกิดจาก
ขาดทุนสะสมทางภาษีที่สามารถยกไปเพื่อหักกลบกำไรทางภาษีในอนาคตได ตามรายละเอียดขางลางนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ขาดทุนทางภาษีที่จะสิ้นสุดเวลาหักกลบป
- พ.ศ. 2561
- พ.ศ. 2562
- พ.ศ. 2563
- พ.ศ. 2564
- พ.ศ. 2565
- พ.ศ. 2566
- พ.ศ. 2567
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
(หากบันทึก)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562

14,614,666
99,856,431
228,285,729
153,066,089
200,766,243
236,567,876
933,157,034

84,966,831
30,748,236
101,006,952
228,285,729
153,066,089
200,766,243
798,840,080

30,148,460
176,932,613
207,081,073

30,148,460
30,148,460

186,631,407

159,768,016

41,416,215

6,029,692

กลุมกิจการจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสำหรับขาดทุนสะสมทางภาษีไมเกินจำนวนที่เปนไปไดคอนขาง
แนวาจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนทางภาษีนั้น

19. สินทรัพย ไมหมุนเวียนอื่น
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
คาเชาที่ดินจายลวงหนาที่จะถึงกำหนด
เกินกวาหนึ่งป - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
(หมายเหตุ 36 ก))
11,027,857
เงินมัดจำ
- กิจการอื่น
1,006,852
- กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 36 ก))
257,005
12,291,714

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562

-

-

-

518,852
518,852

257,005
257,005

-
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20. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ตั๋วสัญญาใชเงิน

11
227,400,000
227,400,011

31,434,020
337,613,000
369,047,020

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารมีดอกเบีย้ ในอัตรารอยละ MOR ตอป (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 :
รอยละ MOR ตอป) และใชหลักทรัพยค้ำประกันรวมกับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 25)
ตั๋วสัญญาใชเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เปนตั๋วสัญญาใชเงินในสกุลเงินบาทที่ ใชหลักทรัพยค้ำประกันรวมกับ
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 25) มีดอกเบี้ยในอัตรารอยละ MLR ลบ 1.00 ตอป และมีกำหนด
ชำระคืนภายใน 90 วัน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : รอยละ MLR ลบ 1.00 ตอป ถึงรอยละ MLR และมีกำหนดชำระคืน
ภายใน 90 วัน)
ตั๋วสัญญาใชเงินมีรายการเคลื่อนไหวสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ยอดคงเหลือตนป
เงินกูเพิ่มระหวางป
จายชำระระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป
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337,613,000 293,904,000
1,724,039,000 1,962,079,000
(1,834,252,000) (1,918,370,000)
227,400,000 337,613,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
-

-

21. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

เจาหนี้การคา
- กิจการอื่น
- กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 36 ก))
เจาหนี้การคาคากาซ - กิจการอื่น
เจาหนี้คาหุน - บุคคลที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 36 ก))
เจาหนี้อื่น
- กิจการอื่น
- กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 36 ก))
เจาหนี้จากการซื้อสินทรัพยถาวร
- กิจการอื่น
- กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 36 ก)
คาใชจายคางจาย
โบนัสคางจาย
คาตอบแทนการใชหุนเปนหลักประกันคางจาย
(หมายเหตุ 36 ก) ) และ 38.2)
คาเชาคางจาย
- กิจการอื่น
- บุคคลที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 36 ก))
คาซอมแซมบำรุงรักษาคางจาย
- กิจการอื่น
ดอกเบี้ยคางจาย
- สถาบันการเงิน
- กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 36 ก))
เงินรับลวงหนา
- คาเชาพื้นที่ตั้งเสาสัญญาณ - กิจการอื่น
- คาเชาที่ดิน - กิจการที่เกี่ยวของกัน
(หมายเหตุ 36 ก))
เงินประกันผลงาน
- กิจการอื่น
- กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 36 ก))
เงินค้ำประกันพนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

22,661,632
17,351,746
105,180,205
-

42,288,646
15,370,268
228,108,011
15,000,000

-

-

31,460,124
3,298,039

31,694,203
4,116,419

4,073,018
-

5,560,620
-

8,976,961
2,227,610
27,115,380
10,100,000

5,586,746
34,652,297
5,500,000

2,009,715
3,630,000

4,430,514
5,500,000

825,738

-

-

-

1,374,914
-

1,273,530
213,652

-

-

13,958,518

12,352,117

-

-

523,126
-

15,529,580
-

-

3,073,972
273,374

13,158

13,158

-

-

57,233

57,154

-

-

606,967
3,560,195
127,500
249,419,046

10,602
221,427
150,000
412,137,810

9,712,733

18,838,480
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22. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย
เงินประกันสังคมคางจาย
ภาษีธุรกิจเฉพาะคางจาย

3,284,003
1,053,096
15,502
4,352,601

6,941,350
894,464
59,786
7,895,600

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
3,952,988
49,790
4,002,778

1,240,386
47,600
1,287,986

23. ประมาณการคาซอมบำรุงโรงไฟฟาตามสัญญาสัมปทาน
ประมาณการคาซอมบำรุงโรงไฟฟาตามสัญญาสัมปทานมีรายการเคลือ่ นไหวสำหรับปสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
และ พ.ศ. 2561 ดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ยอดคงเหลือตนป
ประมาณการหนี้สินสวนที่เพิ่มขึ้น
ยอดคงเหลือปลายป

17,292,000
7,928,655
25,220,655

7,747,289
9,544,711
17,292,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
-

-

24. หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (สุทธิ)
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (สุทธิ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เกิดจากการทำสัญญาเชา
อุปกรณประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน
หัก ดอกเบี้ยจายรอการตัดบัญชี
หัก สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป (สุทธิ)
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571,472
(14,068)
557,404
(390,720)
166,684

974,864
(39,529)
935,335
(377,931)
557,404

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
-

-

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (สุทธิ) (ตอ)
จำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาการเงินขางตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561
ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ครบกำหนดชำระภายใน 1 ป
ครบกำหนดชำระเกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป

403,392
168,080
571,472

403,392
571,472
974,864

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
-

-

25. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (สุทธิ)
เงินกูย มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน (สุทธิ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดวยรายละเอียด
ดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562

2,818,176,171 6,004,799,930

-

-

306,378
7,278,624
(50,982,868) (60,624,828)
2,767,499,681 5,951,453,726

-

-

หัก สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป (สุทธิ) (856,178,343) (747,059,404)
1,911,321,338 5,204,394,322

-

-

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ผลกระทบจากการคำนวณเงินกูยืม
ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
หัก คาใชจายทางตรงในการกูยืมรอตัดจาย
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หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (สุทธิ) (ตอ)
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (สุทธิ) มีรายการเคลื่อนไหวสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ
พ.ศ. 2561 ดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ยอดคงเหลือตนป
กระแสเงินสด:
เงินกูเพิ่มระหวางป
จายชำระระหวางป
จายชำระกอนครบกำหนดสัญญา
จายชำระครบกำหนดสัญญา
คาใชจายทางตรงในการกูยืมจาย
การเปลี่ยนแปลงรายการที่ไมใชเงินสด:
ตัดจำหนายคาใชจายทางตรงในการกูยืม
รอตัดจาย
ผลกระทบจากการคำนวณเงินกูยืม
ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
ยอดคงเหลือปลายป

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

8,229,008,091

-

-

307,289,423
124,360,577
(871,704,335) (1,010,179,522)
(2,439,280,000)
(1,585,000,000)
(5,000,000)
(2,140,000)

-

-

11,781,959

17,761,203

-

-

(6,972,246)

(2,425,469)

-

-

2,767,499,681

5,951,453,726

-

-

5,951,453,726

จำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายทั้งสิ้นภายใตสัญญาเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินขางตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ครบกำหนดชำระภายใน 1 ป
ครบกำหนดชำระเกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป
ครบกำหนดชำระเกิน 5 ป
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562

895,461,900 758,143,759
1,702,801,083 2,722,715,383
219,913,188 2,523,940,788

-

-

2,818,176,171 6,004,799,930

-

-
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490.4

2

950.5

460.1

1

รวม

พ.ศ. 2562
(ลานบาท)

สัญญาเงินกู
รายการที่

1,093.5

543.6

549.9

พ.ศ. 2561
(ลานบาท)

เงินกูยืมคงเหลือ

659.0

874.0

เพื่อ Refinance จากแหลงเงิน
กูเดิม

เพื่อชำระคาใชจายในการกอสราง
และชำระภาษีมูลคาเพิ่ม โครงการ
โรงไฟฟาชีวมวลบอพลอย

วงเงินสินเชื่อ
(ลานบาท)

วัตถุประสงคของเงินกู

บริษัทยอยโดยออม - บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด

สัญญาเงินกูรายการที่ 1 และ 2 มีหลักทรัพยค้ำประกัน :
1) โดยที่ดิน อาคารและเครื่องจักรของบริษัท (หมายเหตุ
14 และ 15)
2) โดยสัญญาค้ำประกันโดยกรรมการบริษัทและกิจการ
ที่เกี่ยวของกันคือ บริษัท ชัยโย เอเอ จำกัด อยางไร
ก็ตาม มีหนังสือลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561
ปลดภาระค้ำประกันโดยกรรมการบริษัทและ กิจการ
ที่เกี่ยวของกันดังกลาวแลว
3) โดยหุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัท (หมายเหตุ 13)
4) โดยสมุดบัญชีคูฝากเงินของบริษัท (หมายเหตุ 8)
5) โดยสัญญาโอนสิทธิตามสัญญาซื้อขายไฟฟา
6) โดยหนังสือมอบอำนาจรับเงินตามสัญญาซื้อขายไฟฟา
7) โดยการโอนสิทธิตามสัญญาเกี่ยวกับโครงการ
โรงไฟฟาอำเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี, โพนทอง
จังหวัดรอยเอ็ดและอำเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
8) โดยการจัดทำสัญญาประกันภัย
9) โดยการจัดทำสัญญาจำนำตราสารการลงทุน(ถามี)
10) โดยมอบสิทธิตามสัญญาเชาที่ดินเฉพาะสัญญา
เงินกูรายการที่ 2
11) โดยสิทธิเรียกรองตามหนังสือค้ำประกันเฉพาะ
สัญญาเงินกูรายการที่ 2
12) สัญญามอบสิทธิในเงินฝากเปนหลักประกันธุรกิจ
สัญญาลงวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558
ชำระเงินตนและดอกเบี้ย เปนรายเดือน โดย
ชำระ ณ วันทำการวันสุดทายของทุกเดือน
เงินตนชำระตามงวดที่กำหนดไวรวมทั้งสิ้น
120 งวด

สัญญาลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559 ชำระ
เงินตนและ ดอกเบี้ย เปนรายเดือน โดยชำระ
ณ วันทำการวันสุดทายของทุกเดือน เงินตน
ชำระตามงวดที่กำหนดไว รวมทั้งสิ้น 120 งวด

MLR ลบ รอยละ 0.50 ถึง 1.00 ตอปตอมา
มีการแกไขสัญญาสินเชื่อ ครั้งที่ 5 โดยกำหนด
อัตราดอกเบี้ยใหม ซึ่งมีเงื่อนไขวา
1) 2 ป นับจากวันลงนามแตงตั้ง Underwriter
ในการ IPO ของบริษัทฯ : MLR ลบรอยละ
2.50 ตอป
2) หลังจาก 2 ป: MLR ลบรอยละ 1.75 ตอป
สินเชื่อเพื่อชำระคาใชจายในการกอสรางวงเงิน
ที่ 1 ใชอัตราดอกเบี้ย MLR ลบรอยละ 0.50
ถึง 0.75 ตอป สินเชื่อเพื่อการชำระภาษีมูลคา
เพิ่มวงเงินที่ 2 ใชอัตราดอกเบี้ย MLR ลบ
รอยละ 0.50 ตอป ตอมามีการแกไขสัญญา
สินเชื่อ ครั้งที่ 2 โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม
ซึ่งมีเงื่อนไขวา
1) 2 ป นับจากวันลงนามแตงตั้ง Underwriter
ในการ IPO ของบริษัทฯ : MLR ลบ รอยละ
2.50 ตอป
2) หลังจาก 2 ป: MLR ลบ รอยละ 1.75 ตอป

วงเงินที่ 2 ชำระคืนเงินตนครั้งเดียวทั้งจำนวน
ภายใน 24 เดือน หลังจากวันที่เบิกเงินกู
ครั้งแรกหรือภายในวันทำการสุดทายของเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2561 และชำระดอกเบี้ยเปน
รายเดือน โดยมีกำหนดชำระนับจากวันที่เบิก
เงินกูครั้งแรก

หลักทรัพยค้ำประกัน

ระยะเวลาชำระคืน

อัตราดอกเบี้ย

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีขอกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาเงินกูดังนี้
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พ.ศ. 2562
(ลานบาท)

159.1

135.0

294.1

สัญญาเงินกู
รายการที่

1

2

รวม

414.1

เพื่อใช ในโครงการกอสรางโรงงาน
ผลิตกระแสไฟฟา ตำบลตานี
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร

เพื่อใช ในโครงการกอสรางโรงงาน
ผลิตกระแสไฟฟา ตำบลโชคชัย
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

219.1

195.0

วัตถุประสงคของเงินกู

พ.ศ. 2561
(ลานบาท)

เงินกูยืมคงเหลือ

540.0

520.0

วงเงินสินเชื่อ
(ลานบาท)

บริษัทยอยโดยออม - บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร แพลนท จำกัด

MLR ถึง MLR ลบรอยละ 1.00 ตอป
ตอมามีการแกไขสัญญาสินเชื่อครั้งที่ 8 โดย
กำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม ซึ่งมีเงื่อนไขวา
1) 2 ป นับจากวันลงนามแตงตั้ง Underwriter
ในการ IPO ของบริษัทฯ : MLR ลบรอยละ
2.50 ตอป
2) หลังจาก 2 ป: MLR ลบรอยละ 1.75 ตอป

MLR ถึง MLR ลบรอยละ 1.00 ตอป
ตอมามีการแกไขสัญญาสินเชื่อครั้งที่ 8 โดย
กำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม ซึ่งมีเงื่อนไขวา
1) 2 ป นับจากวันลงนามแตงตั้ง Underwriter
ในการ IPO ของบริษัทฯ : MLR ลบรอยละ
2.50 ตอป
2) หลังจาก 2 ป: MLR ลบรอยละ 1.75 ตอป

อัตราดอกเบี้ย

สัญญาเงินกูรายการที่ 1 และ 2 มีหลักทรัพยค้ำประกัน :

หลักทรัพยค้ำประกัน

สัญญาเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ลงวันที่ 22 เมษายน
พ.ศ. 2558 ชำระคืนเงินตนเปนรายเดือน โดยมี
กำหนดเริ่มชำระคืนเงินตนตั้งแตเดือนเมษายน
พ.ศ 2558 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

สัญญาลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ชำระ
ดอกเบี้ยเปนรายเดือน โดยเริ่มชำระครั้งแรก
ตั้งแตเดือนถัดจากเดือนที่ผูกูเบิกเงินกูตาม
สัญญาครั้งแรก และสัญญาเพิ่มเติมครั้งที่ 2
ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556 ชำระคืน
เงินตนเปนรายงวด 3 เดือน โดยมีกำหนด
ชำระคืนเงินตนตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556
ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

1) โดยที่ดิน อาคารและเครื่องจักรของบริษัท (หมายเหตุ 15)
2) โดยกรรมการบริษัทอยางไรก็ตาม มีหนังสือลงวันที่
11 เมษายน พ.ศ. 2561 ปลดภาระค้ำประกันโดย
กรรมการบริษัทแลว
3) โดยหุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัท (หมายเหตุ 13)
4) โดยสมุดบัญชีคูฝากเงินของบริษัท (หมายเหตุ 8)
5) โดยการโอนสิทธิเรียกรองตอบุคคลภายนอกทั้งหมด
สัญญาเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ลงวันที่ 22 เมษายน
ใหแกสถาบันการเงิน
พ.ศ. 2558 ชำระคืนเงินตนเปนรายเดือน โดยมี 6) โดยการจัดทำสัญญาประกันภัย
กำหนดเริ่มชำระคืนเงินตนตั้งแตเดือนเมษายน 7) สัญญามอบสิทธิในเงินฝากเปนหลักประกันธุรกิจ
พ.ศ 2558 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565

สัญญาลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ชำระ
ดอกเบี้ยเปนรายเดือน โดยเริ่มชำระครั้งแรก
ตั้งแตเดือนถัดจากเดือนที่ผูกูเบิกเงินกูตาม
สัญญาครั้งแรก และสัญญาเพิ่มเติมครั้งที่ 2
ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556 ชำระคืน
เงินตนเปนรายงวด 3 เดือนโดยมีกำหนดชำระ
คืนเงินตนตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556
ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565

ระยะเวลาชำระคืน

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 156 I

พ.ศ. 2562
(ลานบาท)

253.4

341.1

สัญญาเงินกู
รายการที่

1 ก)

1 ข)

396.6

305.9

พ.ศ. 2561
(ลานบาท)

เงินกูยืมคงเหลือ

เพื่อใช ในโครงการกอสรางโรงงาน
ผลิตกระแสไฟฟา อำเภอสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อใชจายคืนเงินกู และดอกเบี้ย
ที่กูมาเพื่อใช ในโครงการกอสราง
โรงงานผลิตกระแสไฟฟา อำเภอ
ศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย

วัตถุประสงคของเงินกู

545.0

480.0

วงเงินสินเชื่อ
(ลานบาท)

บริษัทยอยโดยออม - บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด

MLR ลบ รอยละ 1.00 ตอปตอมามีการ
แกไขสัญญาสินเชื่อครั้งที่ 4 โดยกำหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม ซึ่งมีเงื่อนไขวา
1) 2 ป นับจากวันลงนามแตงตั้ง Underwriter
ในการ IPO ของบริษัทฯ : MLR ลบรอยละ
2.50 ตอป
2) หลังจาก 2 ป: MLR ลบรอยละ 1.75 ตอป

MLR ลบ รอยละ 1.00 ตอป ตอมามีการ
แกไขสัญญาสินเชื่อครั้งที่ 4 โดยกำหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม ซึ่งมีเงื่อนไขวา
1) 2 ป นับจากวันลงนามแตงตั้ง Underwriter
ในการ IPO ของบริษัทฯ : MLR ลบรอยละ
2.50 ตอป
2) หลังจาก 2 ป: MLR ลบรอยละ 1.75 ตอป

อัตราดอกเบี้ย

สัญญาลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ชำระ
ดอกเบี้ยเปนรายเดือน โดยเริ่มชำระครั้งแรก
ตั้งแตเดือนที่ผูกูเบิกเงินกูตามสัญญาครั้งแรก
ชำระคืนเงินตนเปนรายงวดทั้งสิ้น 120 งวด
โดยมีกำหนดชำระคืนเงินตนตั้งแตเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยทั้งนี้ตองชำระ
เงินกูทั้งหมดที่เบิกใชภายในเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2568

สัญญาลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ชำระ
ดอกเบี้ยเปนรายเดือน โดยเริ่มชำระครั้งแรก
ตั้งแตเดือนที่ผูกูเบิกเงินกูตามสัญญาครั้งแรก
ชำระคืนเงินตนเปนรายงวดทั้งสิ้น 120 งวด
โดยมีกำหนดชำระคืนเงินตนตั้งแตเดือน
มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2567

ระยะเวลาชำระคืน

สัญญาเงินกูรายการที่ 1ก) และ 1ข) มีหลักทรัพย
ค้ำประกัน :
1) โดยที่ดิน อาคารและเครื่องจักรของบริษัท (หมายเหตุ 15)
2) โดยจำนำหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท (หมายเหตุ 13)
3) โดยสัญญาโอนสิทธิตามสัญญาซื้อขายไฟฟา
4) โดยหนังสือมอบอำนาจรับเงินตามสัญญาซื้อขายไฟฟา
5) โดยการโอนสิทธิตามสัญญาเกี่ยวกับโครงการภายใต
สัญญาซื้อขายและติดตั้งเครื่องจักรโครงการโรงไฟฟา
6) โดยสัญญาโอนสิทธิตามสัญญาประกันภัย
7) โดยสัญญาค้ำประกันโดยกรรมการบริษัทและกิจการ
ที่เกี่ยวของกันคือบริษัท ชัยโย เอเอ จำกัด อยางไรก็ตาม
มีหนังสือลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 ปลดภาระ
ค้ำประกันโดยกรรมการบริษัทและกิจการ ที่เกี่ยวของกัน
ดังกลาวแลว
8) โดยโอนสิทธิและจำนำในบัญชีเงินฝากของบริษัท
(หมายเหตุ 8)
9) โดยจำนำตราสารการลงทุนของบริษัท (ถามี)
10) สัญญามอบสิทธิในเงินฝากเปนหลักประกันธุรกิจ

หลักทรัพยค้ำประกัน

I 157 I รายงานประจำป 2562

พ.ศ. 2562
(ลานบาท)

358.1

952.6

สัญญาเงินกู
รายการที่

2

รวม

เพื่อใช ในโครงการกอสรางโรงงาน
ผลิตกระแสไฟฟาโครงการบริหาร
จัดการและกำจัดขยะมูลฝอยดวย
วิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเปน
พลังงานไฟฟา ตำบลโนนทอน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

447.6

1,150.1

วัตถุประสงคของเงินกู

พ.ศ. 2561
(ลานบาท)

เงินกูยืมคงเหลือ

615.0

วงเงินสินเชื่อ
(ลานบาท)

บริษัทยอยโดยออม - บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด (ตอ)
ระยะเวลาชำระคืน

สัญญาลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ชำระ
ดอกเบี้ยเปนรายเดือน โดยเริ่มชำระครั้งแรก
ตั้งแตเดือนที่เบิกเงินกูตามสัญญาครั้งแรก
ชำระคืนเงินตนเปนงวดทั้งสิ้น 84 งวด โดยมี
กำหนดชำระคืนเงินตนตั้งแตเดือนที่ 3 นับจาก
วันที่เริ่มขายไฟฟาเชิงพาณิชยหรือตุลาคม
พ.ศ. 2559 แลวแตเหตุการณ ใดจะเกิดกอน
โดยทั้งนี้ตองชำระเงินกูทั้งหมดภายใน 87 เดือน
นับจากวันเริ่มขายไฟฟาเชิงพาณิชย หรือภายใน
ระยะเวลา 99 เดือน นับจากวันชำระเงินตน
ครั้งแรก หรือภายในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2566
แลวแตเหตุการณ ใดจะเกิดกอน

อัตราดอกเบี้ย

MLR ลบ รอยละ 1.00 ตอป ตอมามีการ
แกไขสัญญาสินเชื่อครั้งที่ 2 โดยกำหนด
อัตราดอกเบี้ยใหม ซึ่งมีเงื่อนไขวา
1) 2 ป นับจากวันลงนามแตงตั้ง Underwriter
ในการ IPO ของบริษัทฯ : MLR ลบรอยละ
2.50 ตอป
2) หลังจาก 2 ป: MLR ลบรอยละ 1.75 ตอป

สัญญาเงินกูรายการที่ 2 มีหลักทรัพยค้ำประกัน :
1) โดยเครื่องจักรและอุปกรณของบริษัท (หมายเหตุ 15)
2) โดยจำนำหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท (หมายเหตุ 13)
3) โดยสัญญาโอนสิทธิตามสัญญาซื้อขายไฟฟา
4) โดยหนังสือมอบอำนาจรับเงินตามสัญญาซื้อขายไฟฟา
5) โดยการโอนสิทธิการเชาภายใตสัญญาเชาอาคารและ
สิ่งกอสราง สัญญาเชาที่ดิน และสิทธิภายใตสัญญา
จางเหมากอสรางโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะ
มูลฝอย และสัญญาซื้อขายและติดตั้งเครื่องจักรของ
โครงการ และสัญญาเกี่ยวกับโครงการ
6) โดยสัญญาโอนสิทธิตามสัญญาประกันภัย
7) โดยสัญญาค้ำประกันโดยกรรมการและและกิจการที่
เกี่ยวของกันคือ บริษัท ชัยโย เอเอ จำกัด และบริษัท
โกลบัล วูดชิพ เทรดดิ้ง จำกัด
อยางไรก็ตาม มีหนังสือลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2561
ปลดภาระค้ำประกันโดยกรรมการบริษัทและกิจการที่
เกี่ยวของกันดังกลาวแลว
8) โดยโอนสิทธิและจำนำในบัญชีเงินฝากของบริษัท
(หมายเหตุ 8)
9) โดยจำนำตราสารการลงทุนของบริษัท (ถามี)
10) โดยสัญญาใหการสนับสนุนการเงินจาก บริษัท แอดวานซ
อะโกร เพาเวอร แพลนท จำกัด บริษัท แอดวานซ เอเชีย
เพาเวอร แพลนท จำกัด และบริษัท แอดวานซ คลีน
เพาเวอร จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท เอเชีย คลีน
เอ็นเนอรจี้ จำกัด (หมายเหตุ 38.2)
11) สัญญามอบสิทธิในเงินฝากเปนหลักประกันธุรกิจ

หลักทรัพยค้ำประกัน

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 158 I

พ.ศ. 2562
(ลานบาท)

388.7

สัญญาเงินกู
รายการที่

1

2,754.6

พ.ศ. 2561
(ลานบาท)

เงินกูยืมคงเหลือ

เพื่อใช ในโครงการกอสรางโรงงาน
ผลิตกระแสไฟฟา ตำบลเกาะขนุน
อำเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

วัตถุประสงคของเงินกู

บริษัทยอยโดยออม - บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด

2,940.0

วงเงินสินเชื่อ
(ลานบาท)
MLR ลบรอยละ 0.50 ถึง 1.00 ตอป ตอมา
ไดรบั หนังสือผอนผัน เลขที่ AAA-FA012/2019
ลงวันที่ 1 ก.ค. 62 กำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม
โดยมีเงื่อนไขวา
1) 2 ป นับจากวันลงนามแตงตั้ง Underwriter
ในการ IPO ของบริษัทฯ : MLR ลบรอยละ
2.00 ตอป
2) หลังจาก 2 ป: MLR ลบรอยละ 1.50 ตอป

อัตราดอกเบี้ย

หลักทรัพยค้ำประกัน

สัญญาเงินกูรายการที่ 1 และ 2 มีหลักทรัพยค้ำประกัน :
1) โดยที่ดิน อาคารและเครื่องจักรของบริษัท (หมายเหตุ 15)
2) โดยสัญญาค้ำประกันโดยกรรมการบริษัทและกิจการ
ที่เกี่ยวของกันคือ บริษัท ชัยโย เอเอ จำกัด อยางไรก็ตาม
มีหนังสือลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 ปลดภาระ
ค้ำประกันโดยกรรมการบริษัทและกิจการที่เกี่ยวของกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ
ดังกลาวแลว
อะโกร เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 3) โดยการโอนสิทธิตามสัญญา EPC, O&M, สัญญาเชา,
12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีมติอนุมัติใหชำระคืน
กาซ, สัญญาซื้อขายกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
เงินกูยืมกอนกำหนดใหแก สถาบันการเงิน
4) โดยหุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัท (หมายเหตุ 13)
แหงหนึ่งตามสัญญาสินเชื่อ ฉบับลงวันที่ 3
5) โดยสมุดบัญชีคูฝากเงินของบริษัท (หมายเหตุ 8)
เมษายน พ.ศ.2558 โดยการนำเงินที่ไดจาก
6) โดยการโอนสิทธิเรียกรองตอบุคคลภายนอกทั้งหมด
การกูยืมจากบริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้
ใหแกสถาบันการเงิน
จำกัด มาชำระเงินกูยืมดังกลาว ทั้งนี้ภายใต
7) โดยการจัดทำสัญญาประกันภัย
เงื่อนไขวา บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย
จำกัด จะตองเขาแกไขสัญญาสินเชื่อกับสถาบัน
การเงินผู ใหสินเชื่อฉบับเดิมเพื่อใหกลุมบริษัทฯ
ไมมีความเสี่ยง เกี่ยวกับความพรอมของแหลง
เงินทุนที่จะนำมาใชลงทุนในโครงการใหมตาม
วัตถุประสงคการใชเงินจากการขายหุนเพิ่มทุน
ที่เสนอขายใหกับประชาชนทั่วไปครั้งแรกของ
บริษัทฯ โดยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562
บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด ไดจาย
ชำระเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาขางตนกอน
ครบกำหนดบางสวนเปนจำนวน 2,240,000,000
บาท และเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ.2563
บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด ไดเขา
ทำสัญญาแกไขสัญญาสินเชื่อฉบับลงวันที่ 3
เมษายน พ.ศ.2558 ขางตน พรอมชำระคืนเงิน
กูยืมระยะยาวสวนที่เหลือทั้งจำนวน

สัญญาลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558 ชำระ
ดอกเบี้ยเปนรายเดือน โดยเริ่มชำระครั้งแรก
ตั้งแต 6 เดือน ถัดจากวันที่ผลิตกระแสไฟฟา
จำหนายครั้งแรก โดยมีกำหนดชำระคืนเงินตน
ครั้งแรกไมเกินวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ระยะเวลาชำระคืน
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พ.ศ. 2562
(ลานบาท)

-

388.7

สัญญาเงินกู
รายการที่

2

รวม

2,823.8

69.2

พ.ศ. 2561
(ลานบาท)

เงินกูยืมคงเหลือ

เพื่อใช ในการพัฒนาโครงการ
โรงงานผลิตกระแสไฟฟาของ
บริษัทยอยของบริษัท เอเชีย คลีน
เอ็นเนอรจี้ จำกัด จำนวน 8 บริษัท
และใชเปนคาใชจายสำหรับการเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ของบริษัท
แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด
(มหาชน)

วัตถุประสงคของเงินกู

บริษัทยอยโดยออม - บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด

400.0

วงเงินสินเชื่อ
(ลานบาท)

ระยะเวลาชำระคืน

สัญญาลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 ชำระ
ดอกเบี้ยทุกเดือนพรอมเงินตนและดอกเบี้ย
ของสัญญาเงินกูรายการที่ 1 และชำระเงินตน
หลังครบกำหนดตามสัญญา

อัตราดอกเบี้ย

MLR ลบรอยละ 1.00 ตอป ตอมาไดรับ
หนังสือผอนผัน เลขที่ AAA-FA012/2019
ลงวันที่ 1 ก.ค. 62 กำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม
โดยมีเงื่อนไขวา
1) 2 ป นับจากวันลงนามแตงตั้ง Underwriter
ในการ IPO ของบริษัทฯ : MLR ลบรอยละ
2.00 ตอป
2) หลังจาก 2 ป: MLR ลบรอยละ 1.50 ตอป

บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด และบริษัทยอยข
องบริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด อีกจำนวน 8 บริษัท
รวมลงนามในหนังสือยินยอมไมกอหลักประกัน (Negative
Pledge Undertaking Letter)

หลักทรัพยค้ำประกัน

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 160 I

43.5

1 ข)

232.3

188.8

1 ก)

รวม

พ.ศ. 2562
(ลานบาท)

สัญญาเงินกู
รายการที่

274.8

51.4

223.4

พ.ศ. 2561
(ลานบาท)

เงินกูยืมคงเหลือ

เพื่อชำระดอกเบี้ย คาธรรมเนียม
และคาใชจายที่เกิดจาก Refinance
และเพื่อใหกูยืมแกบริษัท เอเชีย
คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด เพื่อให
การสนับสนุนทางการเงินในการ
พัฒนาโครงการอื่นๆ

เพื่อ Refinance จากแหลงเงิน
กูเดิม

วัตถุประสงคของเงินกู

82.5

358.5

วงเงินสินเชื่อ
(ลานบาท)

บริษัทยอยโดยออม - บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาเวอร แพลนท จำกัด

MLR ลบ รอยละ 1.00 ตอป ตอมามีการ
แกไขสัญญาสินเชื่อครั้งที่ 5 โดยกำหนด
อัตราดอกเบี้ยใหม ซึ่งมีเงื่อนไขวา
1) 2 ป นับจากวันลงนามแตงตั้ง Underwriter
ในการ IPO ของบริษัทฯ : MLR ลบรอยละ
2.50 ตอป
2) หลังจาก 2 ป: MLR ลบรอยละ 1.75 ตอป

อัตราดอกเบี้ย

สัญญาลงวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558
ชำระดอกเบี้ยเปนรายเดือน โดยเริ่มชำระ
ครั้งแรกตั้งแตเดือนที่เบิกเงินกูตามสัญญา
ครั้งแรก ชำระคืนเงินตนเปนรายเดือนรวม
120 งวด เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2568

ระยะเวลาชำระคืน

สัญญาเงินกูรายการที่ 1 ก) และ 1 ข) มีหลักทรัพยค้ำประกัน :
1) โดยที่ดิน อาคารและเครื่องจักรของบริษัท (หมายเหตุ 14
และ 15)
2) โดยจำนำหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท (หมายเหตุ 13)
3) โดยสัญญาโอนสิทธิตามสัญญาซื้อขายไฟฟา
4) โดยหนังสือมอบอำนาจรับเงินตามสัญญาซื้อขายไฟฟา
5) โดยการโอนสิทธิตามสัญญาเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟา
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน
6) โดยสัญญาโอนสิทธิตามสัญญาประกันภัย
7) โดยสัญญาค้ำประกันโดยกรรมการบริษัทและกิจการที่
เกี่ยวของกันคือ บริษัท ชัยโย เอเอ จำกัด
อยางไรก็ตาม มีหนังสือลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561
ปลดภาระค้ำประกันโดยกรรมการบริษัทและกิจการที่
เกี่ยวของกันดังกลาวแลว
8) โดยโอนสิทธิและจำนำในบัญชีเงินฝากของบริษัท
(หมายเหตุ 8)
9) โดยจำนำตราสารการลงทุนของบริษัท (ถามี)
10) สัญญามอบสิทธิในเงินฝากเปนหลักประกันธุรกิจ

หลักทรัพยค้ำประกัน
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248.5
6,004.8

2,818.2

รวม

เพื่อใช ในโครงการกอสรางโรงงาน
ผลิตกระแสไฟฟา และเครื่องจักร
อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับการกอสรางโรงไฟฟา
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

วัตถุประสงคของเงินกู

550.0

วงเงินสินเชื่อ
(ลานบาท)
รอยละ Prime Rate ลบ 0.75 ตอป

อัตราดอกเบี้ย

โดยเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
บริษัท แอดวานซ ไบโอ เอเชีย จำกัด ไดจาย
ชำระเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาขางตน
กอนครบกำหนดทั้งจำนวนแลวเปนจำนวน
199,280,000 บาท

สัญญาลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ชำระ
ดอกเบี้ยเปนรายเดือน โดยเริ่มชำระครั้งแรก
ตั้งแตเดือนที่เบิกเงินกูตามสัญญาครั้งแรก
ชำระคืนเงินตนเปนรายเดือนรวม 90 งวด
เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึง
เดือนเมษายน พ.ศ. 2565

ระยะเวลาชำระคืน

สัญญาเงินกูรายการที่ 1 มีหลักทรัพยค้ำประกันดังนี้ :
1) โดยที่ดิน อาคารและเครื่องจักรของบริษัท (หมายเหตุ 15)
2) โดยจำนำหุนสามัญของบริษัทไมต่ำกวารอยละ 99 ของ
หุนทั้งหมดของบริษัท (หมายเหตุ 13)
3) โดยโอนสิทธิบัญชีเงินฝากของบริษัท (หมายเหตุ 8)
4) โดยหนังสือมอบอำนาจรับเงินตามสัญญาซื้อขายไฟฟา
5) โดยการโอนสิทธิการรับเงินภายใตหนังสือค้ำประกัน
ที่กิจการที่เกี่ยวของกันคือ บริษัท กูดวิลล อินโนเวชั่น
แอนด เอ็นจิเนียรริ่ง จำกัด ไดมอบไวเปนหลักประกัน
ตอบริษัท
6) โดยสัญญาโอนสิทธิตามสัญญาประกันภัย
7) โดยสัญญาค้ำประกันโดยบริษัท แอบโซลูท คลีน
เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน)

หลักทรัพยค้ำประกัน

กลุมกิจการอยูภายใตขอกำหนดของสัญญาเงินกูยืมซึ่งกำหนดใหแตละบริษัทตองนำที่ดิน อาคารและเครื่องจักรไปจดจำนำและจำนองเปนหลักประกันการกูยืม การกันเงินสำรอง
ตามเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน เพื่อการชำระคืนเงินตนและจายดอกเบี้ยโดยเงินสำรองดังกลาวกันจากรายไดคาขายไฟฟา (หมายเหตุ 8) รวมถึงการโอนสิทธิใน
สัญญาซื้อขายไฟฟาและกรมธรรมประกันภัยใหกับสถาบันการเงิน นอกจากนี้ กลุมกิจการสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข ไดแก การดำรงอัตราสวนทางการเงิน สัดสวนการถือหุนและ
เงื่อนไขอื่นๆ ภายใตสัญญาเงินกูยืมกับสถาบันการเงินไดครบถวน

248.5

พ.ศ. 2561
(ลานบาท)

-

พ.ศ. 2562
(ลานบาท)

1

สัญญาเงินกู
รายการที่

เงินกูยืมคงเหลือ

บริษัทยอยโดยออม - บริษัท แอดวานซ ไบโอ เอเชีย จำกัด

เงินกูยืมระยะยาวมีราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ดังตอไปนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
เงินกูยืมระยะยาว - ราคาตามบัญชี
เงินกูยืมระยะยาว - มูลคายุติธรรม

2,767,499,681 5,951,453,726
2,686,782,611 5,771,860,672

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
-

-

มูลคายุตธิ รรมของเงินกูย มื ระยะยาวคำนวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึง่ คิดลดดวยอัตราดอกเบีย้ เงินกูย มื ทีฝ่ า ยบริหาร
คาดวากลุมบริษัทจะตองจาย ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยเปนอัตราดอกเบี้ยอางอิงของธนาคารพาณิชยและ
จัดอยูในขอมูลระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลคายุติธรรม
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืมของกลุมกิจการ ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
เงินกูยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

2,818,176,171 6,004,799,930

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
-

-

อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
รอยละ
รอยละ
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน

3.87 ถึง 4.42

4.94 ถึง 5.54

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
รอยละ
รอยละ
-

-

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 162 I
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158,451,722
158,451,722

-

19,058,084
19,058,084

222,447,575
222,447,575

49,999,988
49,999,988

วงเงินกูยืม
ระยะยาว

-

หนังสือ
ค้ำประกัน

-

ตั๋วสัญญา
ใชเงิน

หนังสือ
ค้ำประกัน
และเงินกูยืม
ระยะสั้น

338,444,620
338,444,620

124,360,577
124,360,577
19,858,084
19,858,084
157,234,575
157,234,575

18,565,980
18,565,980

วงเงินกูยืม
ระยะยาว

-

หนังสือ
ค้ำประกัน

-

ตั๋วสัญญา
ใชเงิน

หนังสือ
ค้ำประกัน
และเงินกูยืม
ระยะสั้น

-

เงินเบิก
เกินบัญชี
ธนาคาร

พ.ศ. 2561

(หนวย : บาท)

-

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บริษัทไมมีสัญญาเงินกูยืมกับสถาบันการเงิน จึงไมมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไมไดเบิกออกมาใช

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
- ระยะเวลาเบิกถอน
ภายใน 1 ป
- ระยะเวลาเบิกถอน
เกินกวา 1 ป

เงินเบิก
เกินบัญชี
ธนาคาร

พ.ศ. 2562

วงเงินสินเชื่อของกลุมกิจการที่ยังไมไดเบิกออกมาใช ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้

วงเงินสินเชื่อที่ยังไมไดเบิกออกมาใช

26. หุนกู (สุทธิ)
หุนกู (สุทธิ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เปนหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือประเภทไมดอยสิทธิ มีประกัน และมีผูแทน
ผูถือหุน และผูออกหุนกูมีสิทธิไถถอนกอนครบกำหนดไถถอน ซึ่งประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
หุนกู (สุทธิ)
หัก สวนของหุนกูที่ถึงกำหนดไถถอน
ภายในหนึ่งป (สุทธิ)

-

1,476,506,135

-

1,476,506,135

-

(49,216,871)
1,427,289,264

-

(49,216,871)
1,427,289,264

รายการเคลื่อนไหวสำหรับหุนกู (สุทธิ) สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดวย
รายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตนป (สุทธิ)
กระแสเงินสด:
เงินสดรับจากหุนกู
ไถถอนหุนกูกอนครบกำหนด
คาใชจายทางตรงในการออกหุนกู
รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงรายการที่มิใชเงินสด:
การตัดจำหนายคาใชจายทางตรง
ในการออกหุนกู
ราคาตามบัญชีปลายป (สุทธิ)
หัก สวนที่ถึงกำหนดชำระ
ภายในหนึ่งป (สุทธิ)

1,476,506,135

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
1,476,506,135

-

1,500,000,000
1,500,000,000
(1,500,000,000)
(1,500,000,000)
-

(23,930,000)

436,135
23,493,865
1,476,506,135
-

(49,216,871)
1,427,289,264

-

(23,930,000)

436,135
23,493,865
1,476,506,135
-

(49,216,871)
1,427,289,264

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 8/2561 (หลังแปรสภาพ) มีมติใหบริษัทไถถอน
หุนกูกอนครบกำหนด จำนวน 50,000 หนวย ในราคาหนวยละ 1,000 บาท บวกดวยดอกเบี้ยคางรับ ในอัตราดอกเบี้ย
รอยละ 6.80 ตอป รวมเปนเงินไมเกิน 50,400,000 บาท โดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแตออกหุนกูจนถึงวันที่ซื้อหุนกูคืน
บริษัทไดทำการไถถอนหุนกูคืนบางสวนได ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 บริษัทไดสงหนังสือแจงความประสงคขอใชสิทธิชำระคืนหุนกูและไถถอนหุนกู
กอนครบกำหนดทั้งจำนวน สำหรับหุนกูมีประกันของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจะครบกำหนดไถถอนเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2563 จำนวน 1,450,000 หนวย รวมเปนมูลคา 1,450,000,000 บาท ซึ่งตามขอกำหนดสิทธิ บริษัทสามารถ
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 164 I

ใชสิทธิไถถอนหุนกูกอนครบกำหนดไถถอนได โดยบริษัทไดดำเนินการไถถอนหุนกูดังกลาวทั้งจำนวนแลวเมื่อวันที่
20 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ในระหวางปสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษทั ไดทำการไถถอนหุน กูก อ นครบกำหนด จำนวน 1,500,000 หนวย
ในราคาหนวยละ 1,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,500,000,000 บาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัท
อยูระหวางการปลดหลักประกันหุนกูดังกลาว (หมายเหตุ 38.2)

27. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
จำนวนที่รับรู ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้

มูลคาปจจุบันภาระผูกพันที่ไมไดจัดใหมีกองทุน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562

3,678,205

1,016,915

3,869,889

537,505

รายการเคลือ่ นไหวของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานในระหวางปสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561
ดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562
ยอดคงเหลือตนป
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนบริการในอดีตตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงานฉบับแกไข
ตนทุนดอกเบี้ย
เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจภายใต
การควบคุมเดียวกัน (หมายเหตุ 13)
การวัดมูลคาใหมของภาระผูกพัน
ผลประโยชนพนักงาน
ผล(กำไร)/ขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ขอสมมติทางประชากรศาสตร
ผล(กำไร)/ขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ขอสมมติทางการเงิน
ผล(กำไร)/ขาดทุนที่เกิดจากประสบการณ
ยอดคงเหลือปลายป
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3,869,889
833,259

6,063,941
1,821,691

537,505
39,693

52,325
35,675

231,120
104,828
5,039,096

232,828
8,118,460

175,085
19,183
771,466

2,710
90,710

2,032,151

-

-

(5,761)

(3,414,263)

181

(294,708)

118,401
(1,473,531)
(1,360,891)
3,678,205

335,950
(3,202,409)
(4,248,571)
3,869,889

52,400
192,868
245,449
1,016,915

(97,163)
838,666
446,795
537,505

เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับแกไขไดถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมี
ผลบังคับใชเมือ่ พนกำหนด 30 วันนับแตวนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา การเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญไดแกการชดเชยสำหรับ
พนักงานที่เกษียณอายุและมีอายุงานมากกวา 20 ป จะเปลี่ยนจากจำนวน 300 วัน ของอัตราคาจางสุดทายเปน 400 วัน
ของอัตราคาจางสุดทาย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนี้ไดบันทึกเปนสวนหนึ่งของตนทุนบริการในอดีตในระหวางป
ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ ใชสำหรับโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
เปนดังนี้ี
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
อัตราคิดลด (รอยละ)
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว
(รอยละ)
อัตราการลาออกของพนักงาน (รอยละ)

1.18 ถึง 2.15

1.43

1.78 ถึง 3.53

2.55

5.76
2.16 ถึง 5.76 2.34 ถึง 5.83
5.83
0.00 ถึง 100.00 0.00 ถึง 100.00 0.00 ถึง 100.00 0.00 ถึง 100.00

การวิเคราะหความออนไหวของขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
ผลกระทบตอภาระผูกพันโครงการ
ผลประโยชนที่กำหนดไวเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลง
การลดลงของ
การเพิ่มขึ้นของ
ในขอสมมติ
ขอสมมติ (บาท)
ขอสมมติ (บาท)
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการลาออกของพนักงาน

รอยละ 0.50
รอยละ 0.50
รอยละ 0.50

การเปลี่ยนแปลง
ในขอสมมติ
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการลาออกของพนักงาน

รอยละ 0.50
รอยละ 0.50
รอยละ 0.50

(66,877)
65,118
(78,164)

70,384
(62,631)
82,711

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
ผลกระทบตอภาระผูกพันโครงการ
ผลประโยชนที่กำหนดไวเนื่องจาก
การลดลงของ
การเพิ่มขึ้นของ
ขอสมมติ (บาท)
ขอสมมติ (บาท)
(59,037)
57,821
(63,469)

61,685
(55,976)
67,175

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 166 I

การวิเคราะหความออนไหวขางตนนี้อางอิงจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติใดขอสมมติหนึ่งขณะที่ ใหขอสมมติอื่นคงที่
ในทางปฏิบัติสถานการณดังกลาวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติบางเรื่องอาจมีความสัมพันธกัน
ในการคำนวณการวิเคราะหความออนไหวของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานที่มีตอการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติหลัก
ได ใชวิธีเดียวกับการคำนวณหนี้สินโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุที่รับรู ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน
วิธีการและประเภทของขอสมมติที่ ใช ในการจัดทำการวิเคราะหความออนไหวไมไดเปลี่ยนแปลงจากปกอน
กลุม กิจการมีความเสีย่ งในหลายๆ ดานทีเ่ กีย่ วของกับโครงการผลประโยชนเมือ่ เกษียณอายุ โดยความเสีย่ งทีม่ นี ยั สำคัญ
คือการเปลีย่ นแปลงในอัตราผลตอบแทนทีแ่ ทจริงของพันธบัตรโดยอัตราผลตอบแทนทีแ่ ทจริงของพันธบัตรรัฐบาลทีล่ ดลง
จะทำใหหนี้สินของโครงการเพิ่มสูงขึ้น
ระยะเวลาถัวเฉลีย่ ถวงน้ำหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนเมือ่ เกษียณอายุของกลุม กิจการคือ 2 ป ถึง 26 ป
(พ.ศ. 2561 : 2 ป ถึง 25 ป)
การวิเคราะหการครบกำหนดของการจายชำระผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุที่ไมมีการคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดังนี้
(หนวย : บาท)
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ครบกำหนดชำระภายใน 1 ป
ครบกำหนดชำระเกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป
ครบกำหนดชำระเกิน 5 ป
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2,344,416
2,215,591
1,066,642
5,626,649

2,999,184
1,610,883
2,069,023
6,679,090

28. ทุนเรือนหุน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนจดทะเบียน
จำนวนหุน

ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลคาแลว
จำนวนหุน
บาท
บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 9,157,999,960
เพิ่มทุนจดทะเบียนหุนสามัญ
1,818,000,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 10,975,999,960

4,578,999,980
909,000,000
5,487,999,980

9,157,999,960
9,157,999,960

4,578,999,980
4,578,999,980

เรียกชำระคาหุนเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 10,975,999,960

1,018,000,000
5,487,999,980 10,175,999,960

509,000,000
5,087,999,980

สวนเกินมูลคา
หุนสามัญ
บาท
3,896,006,978
3,896,006,978

จากการประชุมวิสามัญผูถ อื หุน บริษทั ครัง้ ที่ 1/2561 เมือ่ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ผูถ อื หุน มีมติเปนเอกฉันท ดังนี้
• อนุมัติเปลี่ยนแปลงลดมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัทจากหุนละ 10.00 บาท เปนมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท โดยการ
เปลีย่ นแปลงจำนวนหุน สามัญจาก 1 หุน เดิมเปน 20 หุน ใหม ทำใหจำนวนหุน สามัญเพิม่ ขึน้ จากจำนวน 457,899,998 หุน
เปนจำนวน 9,157,999,960 หุน บริษัทไดดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงลดมูลคาหุนที่ตราไวกับกระทรวงพาณิชย
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
• อนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจำนวน 909,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 4,578,999,980 บาท
เปนทุนจดทะเบียนใหม 5,487,999,980 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,818,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 0.50 บาท บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 บริษัทไดดำเนินการออกหุนเพิ่มทุนตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท
ครั้งที่ 1/2561 โดยการออกหุนใหมจำนวน 1,018,000,000 หุนในมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท โดยกำหนดราคา
ขายหุนเพิ่มทุนที่เสนอขายใหกับประชาชนทั่วไปครั้งแรกในราคาหุนละ 4.40 บาท บริษัทไดรับชำระคาหุนจำนวน
4,479,200,000 บาท โดยบันทึกสวนเกินมูลคาหุนที่เกิดขึ้นจำนวน 3,970,200,000 บาท และหักกลบกับคาใชจาย
ในการออกหุน จำนวน 74,193,022 บาท ในสวนของเจาของทำใหสว นเกินมูลคาหุน สามัญเพิม่ ขึน้ ในงบแสดงฐานะการเงิน
จำนวน 3,896,006,978 บาท บริษัทไดดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชำระแลวกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 8
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สวนเกินมูลคาหุน สามัญทีแ่ สดงอยูในงบแสดงฐานะการเงินมีจำนวน 3,896,006,978 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หุนสามัญจดทะเบียนที่ออกและชำระแลวเต็มมูลคาแลว จำนวน 10,175,999,960 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท (พ.ศ. 2561: จำนวน 9,157,999,960 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท)
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29. ทุนสำรองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจะตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่งไวเปนทุนสำรองไมนอยกวา
รอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปหักดวยเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไมนอยกวา
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งสำรองตามกฎหมายนี้จะไมสามารถนำไปจายเงินปนผลได ทุนสำรองตามกฎหมาย
ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กำไรสะสมยังไมไดจัดสรรในงบการเงินรวมไดรวมทุนสำรองตามกฎหมายของ
บริษัทยอยโดยออม 5 แหง เปนจำนวนเงินรวม 219,572,759 บาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : บริษัทยอย 4 แหง เปน
จำนวนเงินรวม 117,711,759 บาท)

30. รายไดและตนทุนจากการขายและบริการ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
รายไดจากการขายไฟฟา
- การไฟฟาสวนภูมิภาค
2,526,502,154 2,527,243,625
407,330
- กิจการอื่น
4,802,843
23,521,649 13,756,533
- กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 36 ง))
รายไดจากการขายไฟฟาอัตรารับซื้อไฟฟาพิเศษ 170,328,709 178,376,879
รายไดจากการใหบริการภายใต
สัญญาซื้อขายไฟฟา (หมายเหตุ 10)
1,628,017,072 1,523,771,753
รายไดคาชดเชยกระแสไฟฟาสวนเพิ่ม
129,177,290 125,561,159
รายไดจากการบริการกำจัดขยะ
- กิจการอื่น
37,361,345 37,536,845
รายไดจากการขายไอน้ำ
- กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 36 ง))
9,531,364
20,541,053
รายไดคาบริหารจัดการ
- กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 36 ง))
4,540,252,115 4,416,185,488

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
-

-

-

-

-

-

-

-

72,483,000
72,483,000

68,326,000
68,326,000

รายไดจากการขายไฟฟาตามอัตรารับซือ้ ไฟฟาพิเศษเปนรายไดท่ไี ดรบั การสนับสนุนจากการไฟฟาสวนภูมภิ าคของโครงการ
โรงไฟฟาชีวมวลที่ไดทำสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาคในฐานะผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็กมาก อางอิงตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน พ.ศ. 2559 โดยมีอัตรารับซื้อ
ไฟฟาพิเศษ 0.30 บาทตอหนวย และจะสิ้นสุดในปที่ 8 นับจากวันที่เปดดำเนินการเชิงพาณิชย (COD)
รายไดคาชดเชยกระแสไฟฟาสวนเพิ่มเปนรายไดสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาของโครงการโรงไฟฟาจากเชื้อเพลิงขยะที่ไดทำ
สัญญาซือ้ ขายไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมภิ าค ในฐานะผูผ ลิตไฟฟาเอกชนรายเล็กมาก โดยไดรบั สวนเพิม่ ราคารับซือ้ ไฟฟา
ในอัตรา 3.50 บาทตอหนวย เปนระยะเวลา 7 ป นับจากวันที่เปดดำเนินการเชิงพาณิชย (COD)
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ตนทุนขายและบริการ

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

ตนทุนขาย
ตนทุนบริการ

(1,833,660,134) (2,028,511,928)
(1,491,040,418) (1,387,235,567)
(3,324,700,552) (3,415,747,495)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
(55,615,848)
(55,615,848)

31. รายไดอื่น

ดอกเบี้ยรับ
- สถาบันการเงิน
- กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 36 ง))
รายไดคาเชา
- กิจการอื่น
- กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 36 ง))
รายไดจากการขายเศษซาก
คาเคลมประกันสุทธิจากอาคาร เครื่องจักรและ
อุปกรณเสียหาย
กำไรจากการจำหนายเงินลงทุนชั่วคราว
กำไรจากการจำหนายที่ดิน
- กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 36 ง))
รายไดอื่นๆ

(51,823,664)
(51,823,664)

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

6,354,152
-

3,207,762
21,662

2,930,197
27,531

306,660
153,949

13,158
164,832
2,884,268

-

-

23,949,976
1,128,221

2,880,267
-

-

-

1,006,218
32,899,176

5,396,000
1,160,193
15,728,142

2,957,728

39,075
6,822

45,897

ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทยอยโดยออม 4 แหง ไดรับเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย
ทั้งหมด 23.95 ลานบาท โดยแบงเปนคาชดเชยสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณเสียหาย จำนวน 6.16 ลานบาท และคา
ชดเชยสวนเพิ่มเพื่อใหการดำเนินธุรกิจตอเนื่อง จำนวน 17.79 ลานบาท
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32. คาใชจายตามลักษณะ
คาใชจายที่สำคัญสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ถูกจัดประเภทตามลักษณะดังตอไปนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
วัตถุดิบเชื้อเพลิงและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนายสินทรัพย
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาวิศวกรและซื้อบริการตางๆ
คาเชา คาไฟฟาและคาสาธารณูปโภค
คาใชจายเพื่อการบริหาร
คาซอมแซมและบำรุงรักษาโรงไฟฟา
ขาดทุนจากการตัดจำหนายสินทรัพยถาวร
กลับรายการ(ขาดทุน)จากการดอยคาของ
สินทรัพยถาวร

(2,211,493,779) (2,282,994,873)
(527,126,795) (531,539,832)
(351,189,446) (340,551,191)
(220,335,222) (206,644,241)
(44,906,984)
(47,701,559)
(60,751,910)
(60,855,207)
(149,997,582) (195,053,594)
(7,341,210)
(13,585,774)
16,177,850

(28,864,785)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(618,763)
(55,341,467)
(9,069,738)
(10,066,569)
-

(294,153)
(51,895,740)
(10,085,206)
(4,503,749)
-

-

-

33. ตนทุนทางการเงิน
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ดอกเบี้ยจายหุนกู
(95,665,755)
ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม
- สถาบันการเงิน
(281,603,650)
- กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 36 ง))
ดอกเบี้ยจายหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน
(25,461)
ตัดจำหนายคาใชจายทางตรงหุนกูรอตัดจาย
(23,493,865)
ตัดจำหนายคาใชจายทางตรงในการกูยืมรอตัดจาย (11,781,959)
(412,570,690)
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-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(95,665,755)

(464,269,269)
(1,657,164)
(59,490)
(23,493,865)
(18,197,338)
(482,526,097) (120,816,784)

(3,073,972)
(273,374)
(436,135)
(3,783,481)

34. คาใชจายภาษีเงินได
รายการกระทบยอดภาษีเงินไดสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดวยรายละเอียด
ดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ภาษีเงินไดงวดปจจุบัน
ตัดจำหนายภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 18)

(3,982,658)
(4,564,268)
11,459,935
2,913,009

(1,903,054)
(3,821,952)
(9,804,798)
(15,529,804)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
(2,349,495)
4,745,565
2,396,070

(2,338,765)
(4,691,096)
(7,029,861)

ภาษีเงินไดสำหรับกำไรกอนหักภาษีของกลุมกิจการและบริษัทมียอดจำนวนเงินที่แตกตางจากการคำนวณกำไรทางบัญชี
คูณกับอัตราภาษีของประเทศที่บริษัทใหญตั้งอยูประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
กำไร(ขาดทุน)กอนภาษีทางบัญชี

812,392,678

562,095,385 (126,672,838)

ภาษีคำนวณจากอัตราภาษีรอยละ 20
(162,478,536) (112,419,077) 25,334,568
(พ.ศ. 2561 : รอยละ 20)
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:
(2,989)
(6,290,828) (7,763,909)
คาใชจายที่ไมสามารถหักทางภาษีได
14,800,509
คาใชจายที่สามารถหักทางภาษีได
25,101,953 11,509,970
คาใชจายที่สามารถหักทางภาษีไดเพิ่มขึ้น
กำไรที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามสิทธิ
พิเศษที่ไดรับจากการสงเสริมการลงทุน 192,538,565 137,385,668
การใชขาดทุนทางภาษีในงวดกอน
ซึ่งยังไมไดรับรูเปนสินทรัพย
3,456,818
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
2,569,116
ผลแตกตางชั่วคราวที่ไมไดบันทึกเปน
2,460,811 (2,850,885)
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ขาดทุนทางภาษีในงวดปจจุบันที่ไมไดรับรู
เปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (47,311,506) (40,138,735) (35,386,523)
(4,564,268) (3,821,952) (2,349,495)
ตัดจำหนายภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย
2,396,070
2,913,009 (15,529,804)

(6,756,768)
1,351,354
(18,720)
5,962
(6,029,692)
(2,338,765)
(7,029,861)

อัตราภาษีเงินไดถัวเฉลี่ยที่ใชสำหรับกลุมกิจการและบริษัท คืออัตรารอยละ 0.4 และรอยละ 0.0 ตามลำดับ (พ.ศ. 2561 :
รอยละ 2.8 และรอยละ 0.0 ตามลำดับ)
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35. กำไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน
กำไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร(ขาดทุน)สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญดวย
จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักที่ถือโดยผูถือหุน
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
กำไร(ขาดทุน)ที่เปนของผูถือหุน
ของบริษัทใหญ (บาท)
จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก
ที่ถือโดยผูถือหุน (หุน)
กำไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน)

815,305,687

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

546,565,581 (124,276,768)

(13,786,629)

9,308,608,179 9,157,999,960 9,308,608,179 9,157,999,960
(0.01)
0.09
0.06
(0.00)

บริษทั ไมมกี ารออกหุน สามัญเทียบเทาปรับลดในระหวางทีน่ ำเสนอรายงาน ดังนัน้ จึงไมมกี ารนำเสนอกำไร(ขาดทุน)ตอหุน
ปรับลด

36. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลและกิจการที่มีความสัมพันธกับบริษัทไมวาทางตรงหรือทางออมโดยที่บุคคลหรือกิจการนั้นมีอำนาจควบคุมบริษัท
ถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทรวม
การรวมคา และบุคคลหรือกิจการซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสำคัญเหนือบริษัท ผูบริหารสำคัญรวมทั้งกรรมการของ
บริษัท ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ ใกลชิดกับบุคคลเหลานั้น และกิจการที่ถูกควบคุมหรือถูกควบคุมรวมโดยบุคคล
เหลานั้น ถือเปนบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัท
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทแตละรายการ บริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของ
ความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย
หุนของบริษัทสวนใหญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถือโดยสมาชิกในตระกูลทรงเมตตา ในสัดสวนรอยละ 78.52
(พ.ศ. 2561 : รอยละ 86.87) ทำใหกลุมกิจการอยูในการควบคุมของตระกูลทรงเมตตา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บริษัทถูกถือหุนโดยบุคคลและบริษัทดังตอไปนี้
สัญชาติ
สมาชิกในตระกูลทรงเมตตา
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
บุคคลและกิจการอื่นๆ
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ไทย
ไทย
-

จำนวนหุนที่ถือ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
7,990,053,520 7,955,527,020
379,103,940 379,103,940
1,806,842,500 823,369,000
10,175,999,960 9,157,999,960

รอยละจำนวนถือ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
78.52
3.73
17.75
100.00

86.87
4.14
8.99
100.00

ความสัมพันธระหวางบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้
ชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

ประเทศ/สัญชาติ

นายวิระชัย ทรงเมตตา
นายณัฎฐ ทรงเมตตา
นายธนวิจิตร อังคพิพัฒนชัย
นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา
นายพรเมตต ทรงเมตตา
นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา
นายพระนาย สุวรรณรัฐ
นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ
นางสาวพัชนี สุธีวิตานันท
นายนึกรัก ใบเงิน
นายจรูญ อินทจาร
นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ
นางจินตนา ทรงเมตตา
นายสุเทพ ทรงเมตตา
บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด
บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร แพลนท จำกัด
บริษัท แอดวานซ ฟารม ทรี จำกัด
บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด
บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด
บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาเวอร แพลนท จำกัด
บริษัท เอซีอี โซลาร จำกัด
บริษัท แอดวานซ ไบโอ เอเชีย จำกัด
บริษัท ไบโอ เพาเวอร แพลนท จำกัด
บริษทั เพาเวอร ซัพพลาย แอนด เมนเทแนนซ เซอรวสิ จำกัด
บริษัท ปราสาทพรรุงเรือง จำกัด
บริษัท ไรซ ฟอร เฮลธ จำกัด
บริษัท สมารท คอมมูนิตี้ จำกัด
บริษัท แอดวานซ คารบอน ซีเคียวริตี้ส เวนเจอรส จำกัด
บริษัท เอสเอ็ม แคปปตอล จำกัด

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ความสัมพันธ
ผูถือหุน
ผูถือหุน
ผูถือหุนและกรรมการ
ผูถือหุนและกรรมการ
ผูถือหุนและกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ญาติสนิทของกรรมการ
ญาติสนิทของกรรมการ
บริษัทยอยของบริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้
จำกัด (มหาชน)
บริษัทยอยของบริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด
บริษัทยอยของบริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด
บริษัทยอยของบริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด
บริษัทยอยของบริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด
บริษัทยอยของบริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด
บริษัทยอยของบริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด
บริษัทยอยของบริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด
บริษัทยอยของบริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด
บริษัทยอยของบริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด
บริษัทยอยของบริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด
บริษัทยอยของบริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด
ผูถือหุนรวมกัน
ผูถือหุนรวมกัน
ผูถือหุนและกรรมการรวมกัน
ผูถือหุนและกรรมการรวมกัน
(การชำระบัญชีเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2562)

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 174 I

ความสัมพันธระหวางบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้ (ตอ)
ชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

ประเทศ/สัญชาติ

ความสัมพันธ

บริษัท ชัยโย ทริปเปล เอ จำกัด
บริษัท แอดวานซ เพาเวอร แพลนท จำกัด
บริษัท แหลมเขา วูดชิพ จำกัด
บริษัท ทริปเปล เอ บอรด จำกัด
บริษัท เอสเอ็ม ฟารม ทรี จำกัด
บริษัท ชัยโย ซัพพลาย เชน จำกัด
บริษัท ศรีเบญจลักษ จำกัด
บริษัท แอดวานซ เอเชีย ไฟเบอร จำกัด
บริษัท ชัยโย มอเตอร เซอรวิส จำกัด
บริษัท โกลบัล วูดชิพ จำกัด
บริษัท แอดวานซ อาเชี่ยน จำกัด
บริษัท ชัยโย เอเอ จำกัด
บริษัท แอดวานซ เอเชีย อินดัสเทรียล ปารค จำกัด
บริษัท ศรีบานไผ จำกัด
บริษัท แอดวานซ เอเชีย เอ็นจิเนียรริ่ง จำกัด
บริษัท แอดวานซ เอ็นเนอรยี ดีเวลลอปเมนท จำกัด
บริษัท เออีดี แฟบริเคชั่น จำกัด
บริษัท กูดวิลล อินโนเวชั่น แอนด เอ็นจิเนียรริ่ง จำกัด
บริษัท สวนไมชัยโย จำกัด
บริษัท ซีเอสอาร แอนด จีอารเอ็ม แมนเนจเมนท จำกัด
บริษัท แอดวานซ โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง จำกัด
บริษัท แอดวานซ อัลไลแอนซ โลจิสติกส จำกัด
บริษัท เอเชีย บอยเลอร จำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท คลีน ไบโอ ฟูเอล จำกัด)
บริษัท เอ็นเนอรจี้ เวิลด กรุป จำกัด
บริษัท น้ำพองสมาย จำกัด
บริษัท โกลบัล วูดชิพ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท แอดวานซ ยูทิลิตี้ จำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท บุญบันดาลรุงเรือง จำกัด)
บริษัท อีโค กรีน ทรี จำกัด
บริษัท สยาม อะโกร อินดัสตรี้ โปรดักส เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท ทเวนตี้โฟว แมนชั่น จำกัด
บริษัท ทริปเปล เอ เปเปอร จำกัด

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ผูถือหุนและกรรมการรวมกัน
ผูถือหุนและกรรมการรวมกัน
ผูถือหุนเปนญาติกับผูบริหารบริษัท
บริษัทยอยของกิจการที่เกี่ยวของกันและกรรมการรวมกัน
บริษัทยอยของกิจการที่เกี่ยวของกันและกรรมการรวมกัน
บริษัทยอยของกิจการที่เกี่ยวของกันและกรรมการรวมกัน
บริษัทยอยของกิจการที่เกี่ยวของกันและกรรมการรวมกัน
บริษัทยอยของกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอยของกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอยของกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอยของกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอยของกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอยของกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอยของกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอยของกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอยของกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอยของกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอยของกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอยของกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอยของกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอยของกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอยของกิจการที่เกี่ยวของกัน

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

บริษัทยอยของกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอยของกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอยของกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอยของกิจการที่เกี่ยวของกัน

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

บริษัทยอยของกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอยของกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่อยูภายใตการควบคุมของผูถือหุนของบริษัท
บริษัทที่อยูภายใตการควบคุมของผูถือหุนของบริษัท
บริษัทที่อยูภายใตการควบคุมของผูถือหุนของบริษัท
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ความสัมพันธระหวางบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้ (ตอ)
ชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท สีนิล ไรซ จำกัด
บริษัท ชัยโย สไมล จำกัด
Ascender Limited
นางสาววณิชา นอยมานพ
นางสาวนินนาท วัฒนาพรพิทยา
นายชวลิต สกุลดำรงคพาณิช
นายชัยยันต ทองสินเกษม
นางสาวปรียาภรณ สุวรรณภพ
นางสาวศุภมาส ตนทา
นางชัญญา สังคะหะ
นายชนะชล ทับวิชิน
นายพศิน โชคพลาสิน

ประเทศ/สัญชาติ
ไทย
ไทย
บริติช เวอรจิ้น
ไอซแลนด
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ความสัมพันธ
บริษัทที่อยูภายใตการควบคุมของผูถือหุนของบริษัท
บริษัทที่อยูภายใตการควบคุมของผูถือหุนของบริษัท
บริษัทที่อยูภายใตการควบคุมของผูถือหุนของบริษัท
ผูถือหุนของกิจการที่เกี่ยวของกัน
ผูถือหุนของกิจการที่เกี่ยวของกัน
กรรมการของกิจการที่เกี่ยวของกัน
กรรมการของกิจการที่เกี่ยวของกัน
กรรมการของกิจการที่เกี่ยวของกัน
กรรมการของกิจการที่เกี่ยวของกัน
กรรมการในบริษัทยอยของบริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด
กรรมการในบริษัทยอยของบริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด
(ลาออกในไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2562)
บุคคลที่อยูภายใตการควบคุมของผูถือหุนของบริษัท

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 176 I

รายการตอไปนี้เปนรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ก) ยอดคงเหลือที่เกิดจากการซื้อ/ขายสินคา บริการและอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดังนี้

ลูกหนี้การคา - ออกใบแจงหนี้แลว
กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 9)
บริษัท ทริปเปล เอ บอรด จำกัด
บริษัท แอดวานซ เอเชีย ไฟเบอร จำกัด
บริษัท โกลบัล วูดชิพ จำกัด
บริษัท แอดวานซ อาเชี่ยน จำกัด
บริษัท แอดวานซ ยูทิลิตี้ จำกัด (เดิมชื่อ
บริษัท บุญบันดาลรุงเรือง จำกัด)
บริษัทยอยโดยออม
บริษัท เพาเวอร ซัพพลาย แอนด
เมนเทแนนซ เซอรวิส จำกัด
บริษัท แอดวานซ ฟารม ทรี จำกัด
บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด
บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด
บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด
บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร แพลนท จำกัด
บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาเวอร แพลนท จำกัด
บริษัท แอดวานซ ไบโอ เอเชีย จำกัด
ลูกหนี้การคา - ยังไมไดออกใบแจงหนี้
กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 9)
บริษัท ทริปเปล เอ บอรด จำกัด
บริษัท โกลบัล วูดชิพ จำกัด
บริษัท แอดวานซ เอเชีย ไฟเบอร จำกัด
บริษัท แอดวานซ อาเชี่ยน จำกัด
บริษัท แอดวานซ ยูทิลิตี้ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท
บุญบันดาลรุงเรือง จำกัด)
บริษัทยอยโดยตรง
บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด
บริษัทยอยโดยออม
บริษัท เพาเวอร ซัพพลาย แอนด
เมนเทแนนซ เซอรวิส จำกัด
บริษัท เอซีอี โซลาร จำกัด
บริษัท ไบโอ เพาเวอร แพลนท จำกัด
บริษัท แอดวานซ ฟารม ทรี จำกัด
บริษัท ปราสาทพรรุงเรือง จำกัด
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งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

584,222
36,255

-

-

-

-

-

7,598,611

620,477

321,000
42,800
363,800

2,461,000
1,284,000
1,070,000
856,000
535,000
214,000
6,420,000

2,766,464
1,022,516
285,608
27,599

2,252,497
585,579
66,548
30,883

-

-

26,580

17,947

-

-

-

-

-

30,000

4,128,767

2,953,454

-

60,000
60,000
36,000
30,000
10,000
226,000

7,154,673
233,546
141,836
35,575
32,981

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ดอกเบี้ยคางรับ
บริษัทยอยโดยออม (หมายเหตุ 9)
บริษัท เอซีอี โซลาร จำกัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

-

-

-

6,822
6,822

54,925
54,925

76,459
76,459

-

-

-

200,000
200,000

-

-

1,548,391
1,548,391

-

-

-

คาเชาที่ดินจายลวงหนา
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
หัก สวนที่ถึงกำหนดภายใน 1 ป (หมายเหตุ 9) 11,543,409
สวนที่ถึงกำหนดเกินกวา 1 ป (หมายเหตุ 19)
(515,552)
11,027,857

-

-

-

คาเชาที่ดินคางรับ
กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 9)
บริษัท แอดวานซ อาเชี่ยน จำกัด
เงินทดรองจาย
บุคคลที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 9)
นายพรเมตต ทรงเมตตา
เงินจายลวงหนาคาซอมแซมและ
บำรุงรักษาเครื่องจักร
กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 9)
บริษัท เออีดี แฟบริเคชั่น จำกัด

คาเชาที่ดินจายลวงหนา เปนคาเชาที่ดินจายให นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวของกัน และ บริษัท ชัยโย
สไมล จำกัด ซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน จำนวน 2,840,699 บาท และ 8,187,158 บาทตามลำดับ (หมายเหตุ 40.7)

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 178 I

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
เงินจายลวงหนาคากอสราง
และซื้อสินทรัพยถาวร
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท แอดวานซ เอ็นเนอรยี
ดีเวลลอปเมนท จำกัด
Ascender Limited
บริษัท กูดวิลล อินโนเวชั่น แอนด
เอ็นจิเนียรริ่ง จำกัด
บริษัท เออีดี แฟบริเคชั่น จำกัด
เงินมัดจำ
กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 19)
บริษัท แอดวานซ เอ็นเนอรยี
ดีเวลลอปเมนท จำกัด
เจาหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 21)
บริษัท โกลบัล วูดชิพ จำกัด
บริษัท สยาม อะโกร อินดัสตรี้ โปรดักส
เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท ทริปเปล เอ บอรด จำกัด
บริษัท น้ำพองสมาย จำกัด
บริษัท ชัยโย ซัพพลาย เชน จำกัด
บริษัท แอดวานซ เอเชีย ไฟเบอร จำกัด
บริษัท โกลบัล วูดชิพ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท ทเวนตี้โฟว แมนชั่น จำกัด
เจาหนี้คาหุน
บุคคลที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 13 และ 21)
นายสุเทพ ทรงเมตตา
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562

67,804,126
49,457,338

22,447
-

-

-

22,844,193
2,322,061
142,427,718

1,491,083
1,513,530

-

-

-

257,005
257,005

-

257,005
257,005
12,950,114

11,996,474

-

-

3,376,474
753,113
266,045
6,000
17,351,746

2,691,696
316,342
274,904
64,407
25,000
1,445
15,370,268

-

-

15,000,000
15,000,000

-

-

-

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
เจาหนี้อื่น
กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 21)
บริษัท กูดวิลล อินโนเวชั่น แอนด
เอ็นจิเนียรริ่ง จำกัด
บริษัท ชัยโย ซัพพลาย เชน จำกัด
บริษัท แอดวานซ ยูทิลิตี้ จำกัด (เดิมชื่อ
บริษัท บุญบันดาลรุงเรือง จำกัด)
บริษัท เออีดี แฟบริเคชั่น จำกัด
บริษัท โกลบัล วูดชิพ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท โกลบัล วูดชิพ จำกัด
บริษัท แอดวานซ อาเชี่ยน จำกัด
บริษัท ไรซ ฟอร เฮลธ จำกัด
เจาหนี้ซื้อสินทรัพยถาวร
กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 21)
บริษัท เออีดี แฟบริเคชั่น จำกัด
โบนัสคางจาย
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
คณะกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนการใชหุนเปนหลักประกันคางจาย
บุคคลที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 21 และ 38.2)
นายพรเมตต ทรงเมตตา
คาเชาที่ดินคางจาย
บุคคลที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 21)
นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา
ดอกเบี้ยคางจาย
บริษัทยอยโดยออม (หมายเหตุ 21)
บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562

2,215,305
292,500

3,224,718
-

-

-

215,180
198,750
193,500
179,204
3,600
3,298,039

564,939
22,000
296,962
660
7,140
4,116,419

-

-

2,227,610
2,227,610

-

-

-

4,086,500
4,086,500

5,500,000
5,500,000

3,630,000
3,630,000

5,500,000
5,500,000

825,738
825,738

-

-

-

-

-

-

213,652
213,652
-

-

273,374
273,374
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(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
คาเชาที่ดินรับลวงหนา
กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 21)
บริษัท แอดวานซ อาเชี่ยน จำกัด
เงินประกันผลงาน
กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 21)
บริษัท กูดวิลล อินโนเวชั่น แอนด
เอ็นจิเนียรริ่ง จำกัด
บริษัท แอดวานซ เอ็นเนอรยี
ดีเวลลอปเมนท จำกัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562

57,154
57,154

-

-

3,333,156

-

-

-

227,039
3,560,195

221,427
221,427

-

-

57,233
57,233

ข) เงินใหกยู มื ระยะสัน้ แกบริษทั ยอยโดยออม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดวยรายละเอียด
ดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
เงินใหกูยืมระยะสั้น
บริษัทยอยโดยออม
บริษัท เอซีอี โซลาร จำกัด

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562

-

700,000
700,000

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยโดยออม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เปนเงินใหกูยืมไมมีหลักประกันในสกุล
เงินบาทและมีกำหนดชำระคืนเมือ่ ทวงถาม เงินใหกยู มื ดังกลาวมีอตั ราดอกเบีย้ รอยละ 1.25 ตอป ในระหวางปสน้ิ สุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทยอยโดยออมจายชำระคืนเงินดังกลาวเสร็จสิ้นแลว
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การเคลือ่ นไหวของเงินใหกยู มื ระยะสัน้ แกบริษทั ยอยโดยออมสำหรับปสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561
ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ยอดคงเหลือตนป
ใหกูเพิ่มระหวางป
เพิ่มขึ้นจากการซื้อและรับโอนหุนทั้งหมด
จากบุคคลที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 13)
รับคืนระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562

-

-

700,000
-

700,000

-

6,126,330
(6,126,330)
-

(700,000)
-

700,000

ค) เงินกูย มื ระยะสัน้ จากบริษทั ยอยโดยออม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดวยรายละเอียด
ดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
เงินกูยืมระยะสั้น
บริษัทยอยโดยออม
บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562

-

14,000,000
14,000,000

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอยโดยออม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เปนเงินกูยืมไมมีหลักประกันในสกุลเงินบาท
และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม เงินกูยืมดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ย MLR ลบ รอยละ 0.5 ตอป ในระหวางปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทจายชำระคืนเงินดังกลาวเสร็จสิ้นแลว
การเคลือ่ นไหวของเงินกูย มื ระยะสัน้ จากบริษทั ยอยโดยออมสำหรับปสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561
ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ยอดคงเหลือตนป
กูเพิ่มระหวางป
จายคืนระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
14,000,000
133,100,000
(147,100,000)
-

14,000,000
14,000,000
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ง) รายไดและรายจายกับกิจการทีเ่ กีย่ วของกันทีม่ สี าระสำคัญสำหรับปสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561
มีดังนี้
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
รายไดจากการขายไฟฟา
กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 30)
บริษัท โกลบัล วูดชิพ จำกัด
10,789,788
บริษัท ทริปเปล เอ บอรด จำกัด
8,936,026
บริษัท แอดวานซ เอเชีย ไฟเบอร จำกัด
2,965,404
บริษัท แอดวานซ อาเชี่ยน จำกัด
439,961
บริษัท แอดวานซ ยูทิลิตี้ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท
บุญบันดาลรุงเรือง จำกัด)
390,470
23,521,649
รายไดจากการขายไอน้ำ
กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 30)
บริษัท ทริปเปล เอ บอรด จำกัด
20,511,627
บริษัท แอดวานซ เอเชีย ไฟเบอร จำกัด
29,426
20,541,053
รายไดคาบริหารจัดการ
บริษัทยอยโดยตรง (หมายเหตุ 30)
บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด
บริษัทยอยโดยออม (หมายเหตุ 30)
บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด
บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด
บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด
บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร แพลนท จำกัด
บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาเวอร แพลนท จำกัด
บริษัท แอดวานซ ไบโอ เอเชีย จำกัด
บริษัท เพาเวอร ซัพพลาย แอนด
เมนเทแนนซ เซอรวิส จำกัด
บริษัท เอซีอี โซลาร จำกัด
บริษัท ไบโอ เพาเวอร แพลนท จำกัด
บริษัท ปราสาทพรรุงเรือง จำกัด
บริษัท แอดวานซ ฟารม ทรี จำกัด
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562

7,358,829
4,992,188
853,573
264,571

-

-

287,372
13,756,533

-

-

9,124,464
406,900
9,531,364

-

-

-

5,415,000

30,000

-

-

20,760,000
12,600,000
12,000,000
8,700,000
6,450,000
3,300,000

26,100,000
13,500,000
11,100,000
9,000,000
5,700,000
2,700,000

-

-

930,000
750,000
738,000
465,000
375,000
72,483,000

60,000
60,000
36,000
10,000
30,000
68,326,000

ระหวางป พ.ศ. 2561 บริษัทไดทำสัญญาวาจางบริหารจัดการกับบริษัทยอยจำนวน 12 บริษัท โดยบริษัทจะเปน
ผูดำเนินงานบริหารจัดการดานการบริหาร ดานการดำเนินธุรกิจ ดานบัญชี ดานทรัพยากรมนุษย ดานกฎหมาย ดานใบ
อนุญาตตางๆ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานการใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินกิจการและอื่นๆ โดยคิดอัตรา
คาบริการตามราคาที่ตกลงรวมกัน สัญญานี้มีกำหนดระยะเวลา ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่
31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษัทไดทำสัญญาวาจางบริหารจัดการฉบับใหมกับบริษัทยอยจำนวน 12 บริษัท โดยคิดอัตรา
คาบริการตามที่ตกลงรวมกัน สัญญานี้มีกำหนดระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2563 หากคูสัญญาไมไดแจงความประสงควาจะยกเลิกสัญญา ใหถือวาสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใชตอไป
อีกคราวละ 1 ป
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562

รายไดดอกเบี้ยรับ
บริษัทยอยโดยตรง (หมายเหตุ 31)
บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด

-

-

25,685

บริษัทยอยโดยออม (หมายเหตุ 31)
บริษัท เอซีอี โซลาร จำกัด

-

-

1,846

6,822

-

21,662
21,662

27,531

6,822

164,832
164,832

-

-

-

5,396,000
5,396,000

-

-

67,804,126

-

-

-

33,331,564
101,135,690

-

-

-

บุคคลที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 31)
นางสาววณิชา นอยมานพ
รายไดคาเชา
กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 31)
บริษัท แอดวานซ อาเชี่ยน จำกัด
กำไรจากการจำหนายที่ดิน
กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 31)
บริษัท ทริปเปล เอ บอรด จำกัด
ตนทุนคากอสรางภายใตสัญญาสัมปทาน
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท แอดวานซ เอ็นเนอรยี
ดีเวลลอปเมนท จำกัด
บริษัท กูดวิลล อินโนเวชั่น แอนด
เอ็นจิเนียรริ่ง จำกัด

306,660
306,660

-
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(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม
บริษัทยอยโดยตรง (หมายเหตุ 33)
บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด
บริษัทยอยโดยออม (หมายเหตุ 33)
บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด
ซื้อวัตถุดิบเชื้อเพลิงและวัสดุสิ้นเปลือง
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท โกลบัล วูดชิพ จำกัด
บริษัท สยาม อะโกร อินดัสตรี้
โปรดักส เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท ทริปเปล เอ บอรด จำกัด
บริษัท น้ำพองสมาย จำกัด
บริษัท แอดวานซ เอเชีย ไฟเบอร จำกัด

-

-

989,623

-

-

667,541
1,657,164

234,261,296

221,907,086

-

-

55,564,191
5,261,762
2,823,810
469,856
298,380,915

42,409,352
3,335,751
3,028,500
474,977
271,155,666

-

-

4,704,000

1,152,000

-

-

4,456,000
3,031,950
2,944,207

3,104,435
3,344,600
2,849,677

-

-

2,178,405
743,000
742,100
474,615
387,932
10,080
-

711,112
1,940,113
612,990
158,095
49,440
441,750

-

11,000
-

19,672,289

176,000
158,829
14,699,041

-

7,000
18,000

ซื้อสินคาและบริการอื่นๆ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท กูดวิลล อินโนเวชั่น
แอนด เอ็นจิเนียรริ่ง จำกัด
บริษัท แอดวานซ เอ็นเนอรยี
ดีเวลลอปเมนท จำกัด
บริษัท แอดวานซ อาเชี่ยน จำกัด
บริษัท โกลบัล วูดชิพ จำกัด
บริษัท แอดวานซ ยูทิลิตี้ จำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท บุญบันดาลรุงเรือง จำกัด)
บริษัท โกลบัล วูดชิพ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท ชัยโย ซัพพลาย เชน จำกัด
บริษัท ไรซ ฟอร เฮลธ จำกัด
บริษัท สีนิล ไรซ จำกัด
บริษัท แอดวานซ เอเชีย ไฟเบอร จำกัด
บริษัท สวนไมชัยโย จำกัด
บริษัท แอดวานซ โปรเฟสชั่นแนล
เทรนนิ่ง จำกัด
บริษัท ทเวนตี้โฟว แมนชั่น จำกัด
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

273,374
273,374

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
คาบริการซอมแซมบำรุงรักษา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท เออีดี แฟบริเคชั่น จำกัด
บริษัท กูดวิลล อินโนเวชั่น
แอนด เอ็นจิเนียรริ่ง จำกัด
บริษัท แอดวานซ เอ็นเนอรยี
ดีเวลลอปเมนท จำกัด
คาเชาและบริการอาคารสำนักงาน
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท แอดวานซ เอ็นเนอรยี
ดีเวลลอปเมนท จำกัด
คาบริหารจัดการเชื้อเพลิง
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท กูดวิลล อินโนเวชั่น
แอนด เอ็นจิเนียรริ่ง จำกัด
คาเชารถจักรกลหนัก
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท กูดวิลล อินโนเวชั่น
แอนด เอ็นจิเนียรริ่ง จำกัด
คาเชาจาย
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ชัยโย สไมล จำกัด
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร
- ผลประโยชนระยะสั้น
- ผลประโยชนหลังออกจากงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

382,769

4,844,706

-

-

248,600

3,919,541

-

-

631,369

16,529,647
25,293,894

-

-

6,169,690
6,169,690

5,258,247
5,258,247

5,888,440
5,888,440

2,183,650
2,183,650

60,806,687
60,806,687

14,239,706
14,239,706

-

-

-

5,869,585
5,869,585

-

-

-

-

-

-

-

30,420,217
220,368
30,640,585

37,249,948
63,536
37,313,484

248,966
59,980
308,946

213,652
213,652

74,032,613
879,935
74,912,548

82,838,737
1,021,345
83,860,082

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 186 I

จ) รายการซื้อสินทรัพยกับกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีสาระสำคัญสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ
พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ซื้อชิ้นสวนอะไหล
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท เออีดี แฟบริเคชั่น จำกัด
บริษัท แอดวานซ เอ็นเนอรยี
ดีเวลลอปเมนท จำกัด

26,697,185

11,214,727

-

-

26,697,185

164,320
11,379,047

-

-

13,301,047

-

-

12,345,942
17,692,800
-

-

-

76,600,000

-

-

51,338,233

-

-

1,850,000

-

-

550,000
315,000
173,993,022

-

-

รายการซื้อ/กอสรางทรัพยสิน
ระหวางป
กิจการที่เกี่ยวของกัน
Ascender Limited
59,531,745
บริษัท เออีดี แฟบริเคชั่น จำกัด
7,902,951
บริษัท แอดวานซ เอ็นเนอรยี
ดีเวลลอปเมนท จำกัด
2,542,235
บริษัท โกลบัล วูดชิพ จำกัด
19,500
บริษัท ชัยโย ซัพพลายเชน จำกัด
15,000
บริษัท เอเชีย บอยเลอร จำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท คลีน ไบโอ ฟูเอล จำกัด)
(หมายเหตุ 15)
บริษัท กูดวิลล อินโนเวชั่น แอนด
เอ็นจิเนียรริ่ง จำกัด
บริษัท ซีเอสอาร แอนด จีอารเอ็ม
แมนเนจเมนท จำกัด
บริษัท แอดวานซ คารบอน ซีเคียวริตี้ส
เวนเจอรส จำกัด
บริษัท แอดวานซ เอเชีย ไฟเบอร จำกัด
70,011,431
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562

สัญญาจะซื้อขายที่ดินกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริษัทยอยโดยออมจำนวน 2 บริษัท คือบริษัท ไบโอ
เพาเวอร แพลนท จำกัด และบริษัท เอซีอี โซลาร จำกัด มีสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
ทัง้ สิน้ 5 สัญญา เพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดระนอง และจังหวัดกำแพงเพชร ในราคาเทากับราคาประเมิน
โดยผูป ระเมินอิสระ การทำสัญญาจะซือ้ จะขายทีด่ นิ ดังกลาวเปนไปเพือ่ วัตถุประสงค ในการยืน่ เสนอขอสัญญาซือ้ ขายไฟฟา
ในพื้นที่จังหวัดดังกลาว อยางไรก็ตามบริษัทยอยโดยออมทั้ง 2 อาจตองยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินในจังหวัด
นครศรีธรรมราช จำนวนทั้งสิ้น 2 สัญญา เนื่องจากขอจำกัดทางดานความพรอมของที่ดิน โดยบริษัทยอยโดยออมทั้ง 2
อาจมีคา ปรับจากการบอกเลิกสัญญาจะซือ้ จะขายทีด่ นิ เปนจำนวน 2.12 ลานบาท โดยบริษทั ยอยโดยออมทัง้ 2 ไดบนั ทึก
คาปรับจากการยกเลิกสัญญาจะซือ้ จะขายดังกลาวในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 บริษัทยอยโดยออมแหงหนึ่งคือ บริษัท ไบโอ เพาเวอร แพลนท จำกัด ไดยกเลิก
สัญญาจะซือ้ จะขายทีด่ นิ ทีจ่ งั หวัดกำแพงเพชรจำนวนทัง้ สิน้ 2 สัญญา และไดเปลีย่ นเปนสัญญาเชาทีด่ นิ ระยะยาวระยะเวลา
23 ป บนที่ดินดังกลาวแทน โดยสัญญาเชาที่ดินดังกลาวเริ่มมีผลตั้งแตวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป ทั้งนี้
การยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินขางตนไมกอใหเกิดคาปรับหรือคาความเสียหายจากการยกเลิกสัญญาแกบริษัทยอย
โดยออม
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 บริษัทยอยโดยออมทั้ง 2 บริษัท ไดทำบันทึกขอตกลงกับผูขายที่ดินซึ่งเปนบุคคล
ที่เกี่ยวของกันโดยยกเลิกเงื่อนไขการชำระคาปรับจากการยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินรวมทั้งสิ้น 2.12 ลานบาท
ทั้งนี้บริษัทยอยโดยออมทั้ง 2 บริษัทไดบันทึกกลับรายการคาปรับจากการยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายดังกลาวในงบกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไบโอ เพาเวอร แพลนท จำกัด ครั้งที่ 1/2563 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอซีอี
โซลาร จำกัด ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 มีมติใหบริษัทยอยโดยออมทั้ง 2 บริษัทยกเลิกสัญญา
จะซื้อจะขายที่ดินกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน โดยเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัทยอยโดยออมทั้ง 2 ไดทำบันทึก
ขอตกลงเพิ่มเติมกับผูขายที่ดินเพื่อยกเลิกสัญญาจะซื้อขายที่ดิน 3 สัญญาขางตน ทั้งนี้การยกเลิกสัญญาจะซื้อขายที่ดิน
ขางตนไมกอใหเกิดคาปรับหรือคาความเสียหายจากการยกเลิกสัญญาแกบริษัทยอยโดยออม (หมายเหตุ 42.7)

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 188 I
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ครบกำหนดชำระภายใน 1 ป
ครบกำหนดชำระภายหลัง 1 ป
แตไมเกิน 5 ป

ครบกำหนดชำระภายใน 1 ป
ครบกำหนดชำระภายหลัง 1 ป
แตไมเกิน 5 ป
ครบกำหนดชำระภายหลัง 5 ป

7,450,728
6,706,622
14,157,350

-

สัญญา
บริหารจัดการ

17,412,268
24,300,645
51,931,759

-

5,126,887
10,061,072
16,397,959

1,210,000

-

-

พ.ศ. 2562
สัญญาเชา คาเชาภายใต
ดำเนินงาน สัมปทานบริการ

10,218,846

-

สัญญา
บริหารจัดการ

พ.ศ. 2562
สัญญาเชา คาเชาภายใต
ดำเนินงาน สัมปทานบริการ

142,677,864
185,088,179

42,410,315

6,706,622
14,157,350

7,450,728

รวม

-

-

สัญญา
บริหารจัดการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

22,539,155
34,361,717
68,329,718

11,428,846

รวม

สัญญา
บริหารจัดการ

งบการเงินรวม

5,005,887
11,392,072
17,538,765

1,140,806

855,000
1,552,856

697,856

-

-

พ.ศ. 2561
สัญญาเชา คาเชาภายใต
ดำเนินงาน สัมปทานบริการ

9,631,648
14,933,610
27,776,215

3,210,957

พ.ศ. 2561
สัญญาเชา คาเชาภายใต
ดำเนินงาน สัมปทานบริการ

855,000
1,552,856

697,856

รวม

(หนวย : บาท)

157,315,399
26,325,682
230,403,159

46,762,078

รวม

(หนวย : บาท)

37.1 ภาระผูกพันจากสัญญาที่สำคัญที่ไมสามารถยกเลิกได
กลุมกิจการมีภาระผูกพันในการจายคาเชาและคาบริการตามสัญญาเชาและสัญญาบริการที่ไมสามารถยกเลิกได ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ดังนี้

37. ภาระผูกพัน

37.2 ภาระผูกพันรายจายฝายทุน
กลุมบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุนที่ยังไมถึงเวลารับรู ในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ
พ.ศ. 2561 ดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ และการกอสราง
โรงไฟฟา
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร
สินทรัพยภายใตโครงการสัมปทานโรงไฟฟา

1,168,859,075 1,143,502,190
895,050
582,276
681,299,915
1,850,158,990 1,144,979,516

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
-

895,050
895,050

37.3 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนา
บริษทั แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด บริษทั อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด บริษทั แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด
และบริษัท เอซีอี โซลาร จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยโดยออมไดทำสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อปองกัน
ความเสี่ยงสำหรับเจาหนี้การคาสกุลเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีสัญญา
ซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาที่เปดสถานะไวและยังไมได ใชดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
2562
จำนวนเงิน อัตราแลกเปลี่ยน
มูลคา
มูลคา มูลคายุติธรรม
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ยุติธรรม เชิงบวก (เชิงลบ)
สกุลเงินตางประเทศ
ดอลลารสหรัฐ

15,747,882

30.05 - 31.40 478,672,286

472,478,981

(6,193,305)
(หนวย : บาท)

สกุลเงินตางประเทศ
ดอลลารสหรัฐ

งบการเงินรวม
2561
จำนวนเงิน อัตราแลกเปลี่ยน
มูลคา
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามสัญญา
362,375

32.38 - 32.60

11,800,384

มูลคา มูลคายุติธรรม
ยุติธรรม เชิงบวก (เชิงลบ)
11,681,812

(118,572)

มูลคายุติธรรม
มูลคายุตธิ รรมของสัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคำนวณโดยใชประมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดยกระแส
เงินสดในอนาคตประมาณจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศลวงหนา (จากอัตราการแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ
ลวงหนาที่สามารถสังเกตได ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน) และอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาตามสัญญา ซึ่งคิดลดดวย
อัตราที่สะทอนถึงความเสี่ยงดานสินเชื่อของคูสัญญาตางๆ การวัดมูลคาดังกลาวจัดอยูในขอมูลระดับ 2 ของลำดับชั้น
มูลคายุติธรรม
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 190 I

38. การค้ำประกัน
38.1 หนังสือค้ำประกันธนาคาร
กลุมกิจการมีหนังสือค้ำประกันจากธนาคารเพื่อค้ำประกันการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562และ พ.ศ. 2561 ดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
การใชไฟฟา
การปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟา
การขอยื่นประมูลและเสนอขายไฟฟา
การปฏิบัติตามสัญญากอสรางอาคาร
เชาอาคาร และสิ่งกอสราง เชาที่ดิน
และจางทำงานกำจัดขยะตามโครงการ
บริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย
ดวยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเปน
พลังงานไฟฟา
การปฏิบัติตามสัญญาบริการเสนใยแกว
นำแสง

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562

13,630,000
683,780,000
695,155,000

13,630,000
226,800,000
90,655,000

-

-

68,634,869

19,911,916

-

-

152,425
1,461,352,294

152,425
351,149,341

-

-

38.2 การค้ำประกันระหวางกลุมกิจการ
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน)
ในระหวางปสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษทั ไดทำการออกหุน กู โดยมีหลักประกันคือบริษทั ตองจำนำหุน สามัญ
ของบริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท จำนวนหุนที่จำนำ 649,999,998 หุน ราคาหุนละ
6.9083 บาท (คำนวณจากมูลคาทางบัญชีตอ หุน ณ วันสิน้ ปบญ
ั ชีของบริษทั ยอย วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560) คิดเปน
มูลคาทั้งสิ้น 4,490,394,986 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทอยูระหวางดำเนินการปลดหลักประกันหุนกู
ดังกลาว (หมายเหตุ 26)
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บริษัทยอยโดยตรง - บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด
บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด มีหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการดำเนินงานตามปกติของ
ธุรกิจใหแกบริษัทยอยโอยออม 4 แหง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ดังนี้

(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟา
- บริษัท ไบโอ เพาเวอร แพลนท จำกัด
(หมายเหตุ 8)
- บริษัท เอซีอี โซลาร จำกัด (หมายเหตุ 8)
- บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด
- บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด
ค้ำประกันการยื่นประมูลการกอสรางโรงไฟฟา
และเสนอขายไฟฟา
- บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด
ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญากอสรางอาคาร
เชาอาคารและสิ่งกอสราง เชาที่ดินและจาง
ทำงานกำจัดขยะตามโครงการบริหารจัดการ
และกำจัดขยะมูลฝอยดวยวิธีการแปรรูป
ขยะมูลฝอยเปนพลังงานไฟฟา
- บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562

278,480,000
172,000,000
4,000,000
2,500,000
456,980,000

-

-

-

-

52,500,000
52,500,000

-

-

48,722,953
48,722,953
505,702,953

52,500,000

-

-

บริษัทยอยโดยออม - บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด
บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด มีหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการดำเนินงานตามปกติ
ของธุรกิจใหแกบริษัท เอซีอี โซลาร จำกัด และบริษัท ไบโอ เพาเวอร แพลนท จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
และ พ.ศ. 2561 ดังนี้

(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
การค้ำประกันการยื่นคำเสนอขายไฟฟา
- บริษัท เอซีอี โซลาร จำกัด
- บริษัท ไบโอ เพาเวอร แพลนท จำกัด

20,750,000
17,405,000
38,155,000

20,750,000
17,405,000
38,155,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562

-

-

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 192 I

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2561 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีมติอนุมัติให บริษัท
อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด ใชหุนของบริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ
บุคคลที่เกี่ยวของกันจดจำนำเปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อในอัตรารอยละ 0.50 ตอปของมูลคาวงเงินสินเชื่อ หรือคิดเปน
อัตรารอยละ 0.25 ตอป ของมูลคาหุนที่นำมาจดจำนำเปนหลักประกัน (หมายเหตุ 21 และ 36 ก))
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 บริษัทไดเขาทำสัญญาค้ำประกันกับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค ในการ
ค้ำประกันการชำระหนี้ของบริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาเวอร แพลนท จำกัด บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด
และบริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร แพลนท จำกัด วงเงินรวม 80,000,000 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร แพลนท จำกัด บริษัท แอดวานซ
เอเชีย เพาเวอร แพลนท จำกัด และ บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด มีสัญญาค้ำประกันรวมกันเพื่อสนับสนุน
ทางการเงินสำหรับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด ในสัญญาวงเงิน
สินเชื่อจำนวน 682,000,000 บาท เพื่อใหการสนับสนุนดวยเงินสดเพื่อใหบริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด
มีเงินเพียงพอที่จะใชชำระหนี้เงินตน ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่ถึงกำหนดชำระเงินกูยืมระยะยาวในแตละงวด
โดยมีผลบังคับตั้งแตวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่บริษัทดังกลาวไดชำระคืนเงินกูยืมดังกลาวแลวทั้งจำนวน

39. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
39.1 การทำสัญญาจัดหาและติดตั้งเครื่องจักร
บริษัทยอยโดยออมจำนวน 6 บริษัท ไดมีการทำสัญญาจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรโรงไฟฟาจำนวน 9 โครงการกับผูขาย
ซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยบริษัทยอยโดยออมดังกลาวยังไมสามารถดำเนินการกอสรางโรงไฟฟาใหแลวเสร็จได
เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นกับโครงการทำใหไมสามารถจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชยไดตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุ
ไว ในสัญญาซื้อขายไฟฟา (SCOD) ซึ่งบริษัทยอยโดยออมอยูในระหวางการเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการเพื่อขอให
วินจิ ฉัยชีข้ าดใหการไฟฟาสวนภูมภิ าคคืนสัญญาซือ้ ขายไฟฟา ตามประกาศ FiT ป 2558 (หมายเหตุ 40.12) ซึง่ หากในทีส่ ดุ
ถาบริษัทยอยโดยออมไมสามารถขอสัญญาซื้อขายไฟฟาคืนได โครงการที่ไมไดรับคืนสัญญาซื้อขายไฟฟาอาจจำเปนตอง
ยกเลิกสัญญาจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรโรงไฟฟาที่ทำไวกับผูขาย ซึ่งการยกเลิกสัญญาอาจทำใหกิจการที่เกี่ยวของกัน
มีสิทธิเรียกคาปรับจากบริษัทยอยโดยออมดังกลาวไดมูลคาไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาสัญญา หรือคิดเปนมูลคา
โครงการละ 63.3 ลานบาท
อยางไรก็ตาม บริษทั ยอยโดยออมไดทำการเจรจาและขอขยายเวลาการปฏิบตั ติ ามสัญญากับผูข ายเนือ่ งจากเหตุสดุ วิสยั ที่
เกิดขึน้ แลว ซึง่ ผูข ายตกลงใหขยายระยะเวลาการปฏิบตั ติ ามสัญญาตามทีบ่ ริษทั ยอยโดยออมรองขอเปนลายลักษณอกั ษร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุมกิจการไมไดรับรูประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังกลาวขางตน
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39.2 คดีความที่ถูกฟองรอง
บริษัทยอยโดยออม
1) บริษทั ยอยโดยออมแหงหนึง่ ไดถกู ฟองโดยกลุม บุคคลในเขตจังหวัดลำปางตอศาลปกครองเชียงใหม ขอใหศาลเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟา (ร.ง.4) ของบริษัทยอยโดยออมดังกลาวโดยมิไดฟองเรียกรองคาเสียหาย
เปนจำนวนเงินแตอยางใด และขอใหศาลมีคำสั่งใหบริษัทยอยโดยออมดังกลาวระงับการประกอบกิจการและการกอสราง
ตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟา (ร.ง.4) กอนพิพากษา ซึ่งศาลไตสวนแลวมีคำสั่งยกคำขอดังกลาว
ตอมาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 ศาลปกครองเชียงใหมมีคำพิพากษาความสรุปวา การออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานผลิตไฟฟา (ร.ง.4) ใหแกบริษัทยอยโดยออมดังกลาวชอบดวยกฎหมายแลว จึงพิพากษายกฟอง อยางไร
ก็ตามเมือ่ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 ผูฟ อ งไดยน่ื อุทธรณคดั คานคำพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหมตอ ศาลปกครอง
สูงสุด ซึ่งเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 บริษัทยอยโดยออมดังกลาวไดยื่นคำแกอุทธรณแลวความสรุปวาการออกใบ
อนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟา (ร.ง.4) ใหแกบริษัทยอยโดยออมดังกลาวชอบดวยกฎหมายแลว ขอใหศาล
ปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหมและยกอุทธรณของผูฟองคดี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
2) บริษัทยอยโดยออมแหงหนึ่งของบริษัทไดถูกฟองโดยกลุมบุคคลในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอใหศาลเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟา (ร.ง.4) และขอใหเพิกถอนใบรับแจงกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ
รื้อถอนอาคารหรือเคลื่อนยายอาคารหรือเปลี่ยนการใชอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 โดยมิไดฟองเรียกรองคาเสียหายเปนจำนวนเงินแตอยางใด และขอใหศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามใบ
อนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟา (ร.ง.4) และใบรับแจงกอสรางอาคาร (39 ทวิ) กอนพิพากษา ซึ่งศาลไตสวน
แลวมีคำสั่งยกคำขอดังกลาว ตอมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 ศาลไดทำการไตสวนคำขอและพิจารณาคำชี้แจง
ของบริษัทยอยโดยออมดังกลาวแลวเห็นวากรณียังไมปรากฏในชั้นนี้วาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิต
ไฟฟา (ร.ง.4) และใบรับแจงกอสรางอาคาร (39 ทวิ) ไมชอบดวยกฎหมาย จึงมีคำสั่งยกคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่ง
และการบรรเทาทุกขชั่วคราว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองระยอง
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สัญญาซื้อขายไฟฟาสำหรับโรงไฟฟา อำเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี
ภายใตระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก

สัญญาซื้อขายไฟฟาสำหรับโรงไฟฟา อำเภอโพนทอง จังหวัด
รอยเอ็ด ภายใตระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาด
เล็กมาก

สัญญาซื้อขายไฟฟาสำหรับโรงไฟฟา อำเภอบอพลอย จังหวัด
กาญจนบุรี ภายใตระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาด
เล็กมาก

มีอายุ 5 ปนับจากวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และตอเนื่อง
ครั้งละ 5 ป โดยอัตโนมัติ และใหมีผลบังคับใชจนกวาจะมีการยุติ
สัญญา ทั้งนี้บริษัทฯ เริ่มมีการจำหนายไฟฟาเชิงพาณิชย เมื่อวันที่
24 เมษายน พ.ศ. 2555 และตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559
บริษัทขอแกไขสัญญาเปน Feed-in Tariff และสิ้นสุดสัญญาวันที่
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2571
มีอายุ 5 ปนับจากวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และตอเนื่อง
ครั้งละ 5 ป โดยอัตโนมัติ และใหมีผลบังคับใชจนกวาจะมีการยุติ
สัญญา ทั้งนี้บริษัทฯ เริ่มมีการจำหนายไฟฟาเชิงพาณิชย เมื่อวันที่
4 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559
บริษัทขอแกไขสัญญาเปน Feed-in Tariff และสิ้นสุดสัญญาวันที่
3 มิถุนายน พ.ศ. 2572
มีอายุ 5 ปนับจากวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และตอเนื่อง
ครั้งละ 5 ป โดยอัตโนมัติ และใหมีผลบังคับใชจนกวาจะมีการยุติ
สัญญา ทั้งนี้บริษัทฯ เริ่มมีการจำหนายไฟฟาเชิงพาณิชย เมื่อวันที่
16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559
บริษัทขอแกไขสัญญาเปน Feed-in Tariff และสิ้นสุดสัญญาวันที่
15 ธันวาคม พ.ศ. 2575

2

3

การไฟฟาสวนภูมิภาค (“กฟภ.”)

1

รายละเอียดของสัญญา

คูสัญญา

สัญญารายการที่

ระยะเวลาของสัญญา

บริษัทยอยโดยออม - บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด

40.1 สัญญาซื้อขายไฟฟา

กลุมกิจการมีสัญญาที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้

40. สัญญาที่สำคัญ

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 196 I

สัญญาซือ้ ขายไฟฟาสำหรับโรงไฟฟา อำเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี

สัญญาซื้อขายไฟฟาสำหรับโรงไฟฟา อำเภอโพนทอง จังหวัด
รอยเอ็ด

สัญญาซื้อขายไฟฟาสำหรับโรงไฟฟา อำเภอโพนทอง จังหวัด
รอยเอ็ด

มีอายุ 10 ป นับจากวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 12
กรกฎาคม พ.ศ. 2565 และตอเนื่องครั้งละ 10 ป โดยอัตโนมัติ
หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมประสงคจะตอสัญญา ตองแจงให
คูความอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา
30 วัน กอนครบกำหนดระยะเวลาแหงสัญญา
มีอายุ 10 ป นับจากวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31
พฤษภาคม พ.ศ. 2566 และตอเนื่องครั้งละ 10 ปโดยอัตโนมัติ
หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมประสงคจะตอสัญญา ตองแจงให
คูความอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา
30 วัน กอนครบกำหนดระยะเวลาแหงสัญญา
มีอายุ 10 ป นับจากวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31
พฤษภาคม พ.ศ. 2566 และตอเนื่องครั้งละ 10 ป โดยอัตโนมัติ
หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมประสงคจะตอสัญญา ตองแจงให
คูความอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา
30 วัน กอนครบกำหนดระยะเวลาแหงสัญญา

5

6

บริษัท แอดวานซ อาเชี่ยน จำกัด
ซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัท โกลบัล วูดชิพ จำกัด
ซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน

4

รายละเอียดของสัญญา

คูสัญญา

สัญญารายการที่

ระยะเวลาของสัญญา

บริษัทยอยโดยออม - บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด (ตอ)
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สัญญาซื้อขายไฟฟา สำหรับโรงไฟฟา อำเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา ภายใตระเบียบการรับซือ้ ไฟฟาจากผูผ ลิตไฟฟาขนาด
เล็กมาก

สัญญาซื้อขายไฟฟาสำหรับโรงไฟฟา อำเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร

สั ญ ญาซื ้ อ ขายไฟฟ า สำหรั บ โรงไฟฟ า อำเภอโชคชั ย จั ง หวั ด
นครราชสีมา

มีอายุ 5 ปนับจากวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และตอเนื่อง
ครั้งละ 5 ป โดยอัตโนมัติ และใหมีผลบังคับใชจนกวาจะมีการยุติ
สัญญา ทั้งนี้บริษัทฯ เริ่มมีการจำหนายไฟฟาเชิงพาณิชย เมื่อวันที่
16 มกราคม พ.ศ. 2556 และตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559
บริษัทขอแกไขสัญญาเปน Feed-in Tariff และสิ้นสุดสัญญาวันที่
15 เมษายน พ.ศ. 2572
มี อายุ 10 ป นับจากวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2565 และตอเนื่องครั้งละ 10 ป โดยอัตโนมัติ
หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมประสงคจะตอสัญญา ตองแจงให
คูความอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา
30 วัน กอนครบกำหนดระยะเวลาแหงสัญญา
มีอายุ 10 ป นับจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2565 และตอเนื่องครั้งละ 10 ปโดยอัตโนมัติ
หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมประสงคจะตอสัญญา ตองแจงให
คูความอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา
30 วัน กอนครบกำหนดระยะเวลาแหงสัญญา

2

3

4

สัญญาซื้อขายไฟฟาสำหรับโรงไฟฟา อำเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร ภายใตระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาด
เล็กมาก

มีอายุ 5 ปนับจากวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และตอเนื่อง
ครั้งละ 5 ป โดยอัตโนมัติ และใหมีผลบังคับใชจนกวาจะมีการยุติ
สัญญา ทั้งนี้บริษัทฯ เริ่มมีการจำหนายไฟฟาเชิงพาณิชย เมื่อวันที่
30 ตุลาคม พ.ศ. 2555 และตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559
บริษัทขอแกไขสัญญาเปน Feed-in Tariff และสิ้นสุดสัญญาวันที่
29 มกราคม พ.ศ. 2572

การไฟฟาสวนภูมิภาค (“กฟภ.”)

1

บริษัท โกลบัล วูดชิพ จำกัด
ซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน

รายละเอียดของสัญญา

ระยะเวลาของสัญญา

คูสัญญา

สัญญารายการที่

บริษัทยอยโดยออม - บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร แพลนท จำกัด

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 198 I

คูสัญญา

บริษัท แอดวานซ เอเชีย ไฟเบอร
จำกัด ซึ่งเปนกิจการที่
เกี่ยวของกัน

บริษัท แอดวานซ ยูทิลิตี้ จำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท บุญบันดาล
รุงเรือง จำกัด)
ซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน

สัญญารายการที่

5

6

รายละเอียดของสัญญา
สั ญ ญาซื ้ อ ขายไฟฟ า สำหรั บ โรงไฟฟ า อำเภอโชคชั ย จั ง หวั ด
นครราชสีมา

สั ญ ญาซื ้ อ ขายไฟฟ า สำหรั บ โรงไฟฟ า อำเภอโชคชั ย จั ง หวั ด
นครราชสีมา

ระยะเวลาของสัญญา
มีอายุ 10 ป นับจากวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และตอเนื่อง
ครั้งละ 2 ป โดยอัตโนมัติ หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมประสงค
จะตอสัญญาตองแจงใหคูความอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปน
ลายลักษณอักษรไมนอยกวา 180 วัน กอนครบกำหนดสัญญา
หรือ 90 วัน กอนครบกำหนดสัญญาชวงที่ตอออกไป
มีอายุ 10 ป นับจากวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และตอเนื่อง
ครั้งละ 2 ป โดยอัตโนมัติ หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมประสงค
จะตอสัญญาตองแจงใหคูความอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปน
ลายลักษณอักษรไมนอยกวา 180 วัน กอนครบกำหนดสัญญา
หรือ 90 วัน กอนครบกำหนดสัญญาชวงที่ตอออกไป

บริษัทยอยโดยออม - บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร แพลนท จำกัด (ตอ)
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สัญญาซื้อขายไฟฟา สำหรับโรงไฟฟา อำเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี ภายใตระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาด
เล็กมาก

สัญญาซือ้ ขายไฟฟา สำหรับโรงไฟฟา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
ภายใตระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก

มีอายุ 5 ปนับจากวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และตอเนื่อง
ครั้งละ 5 ป โดยอัตโนมัติ และใหมีผลบังคับใชจนกวาจะมีการยุติ
สัญญา ทั้งนี้บริษัทฯ เริ่มมีการจำหนายไฟฟาเชิงพาณิชย เมื่อวันที่
14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 และตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559
บริษัทขอแกไขสัญญาเปน Feed-in Tariff และสิ้นสุดสัญญาวันที่
13 ธันวาคม พ.ศ. 2573
มีอายุ 5 ปนับจากวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 และตอเนื่อง
ครั้งละ 5 ป โดยอัตโนมัติ และใหมีผลบังคับใชจนกวาจะมีการยุติ
สัญญา ทั้งนี้บริษัทฯ เริ่มมีการจำหนายไฟฟาเชิงพาณิชย เมื่อวันที่
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
มีอายุ 20 ปนับจากวันจำหนายไฟฟาเชิงพาณิชย ทั้งนี้บริษัทฯ
ยังไมไดเริ่มมีการจำหนายไฟฟาเชิงพาณิชย

2

3

4

สัญญาซื้อขายไฟฟา สำหรับโรงไฟฟา อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัด
กระบีภ่ ายใตระเบียบการรับซือ้ ไฟฟาจากผูผ ลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก

สัญญาซื้อขายไฟฟาสำหรับโรงไฟฟา อำเภอศรีเชียงใหม จังหวัด
หนองคาย ภายใตระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาด
เล็กมาก

มีอายุ 5 ปนับจากวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2552 และตอเนื่อง
ครั้งละ 5 ป โดยอัตโนมัติ และใหมีผลบังคับใชจนกวาจะมีการยุติ
สัญญา ทั้งนี้บริษัทฯ เริ่มมีการจำหนายไฟฟาเชิงพาณิชย เมื่อวันที่
26 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559
บริษัทขอแกไขสัญญาเปน Feed-in Tariff และสิ้นสุดสัญญาวันที่
25 ธันวาคม พ.ศ. 2572

การไฟฟาสวนภูมิภาค (“กฟภ.”)

1

รายละเอียดของสัญญา

คูสัญญา

สัญญารายการที่

ระยะเวลาของสัญญา

บริษัทยอยโดยออม - บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 200 I

บริษัท ทริปเปล เอ บอรด จำกัด
ซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน

2

บริษทั โกลบัล วูด ชิพ จำกัด
ซึง่ เปนกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน

บริษทั แอดวานซ อาเชีย่ น จำกัด
ซึง่ เปนกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน

3

การไฟฟาสวนภูมภิ าค (“กฟภ.”)

1

2

คูสัญญา

สัญญารายการที่

สั ญ ญาซื ้ อ ขายไฟฟ า สำหรั บ โรงไฟฟ า อำเภอน้ ำ พอง จั ง หวั ด
ขอนแกน

สั ญ ญาซื ้ อ ขายไฟฟ า สำหรั บ โรงไฟฟ า อำเภอน้ ำ พอง จั ง หวั ด
ขอนแกน

มีอายุ 10 ป นับจากวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30
ตุ ล าคม พ.ศ. 2565 และต อ เนื ่ อ งครั ้ ง ละ 10 ป โดยอั ต โนมั ต ิ
หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมประสงคจะตอสัญญา ตองแจงให
คูความอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา
30 วัน กอนครบกำหนดระยะเวลาแหงสัญญา

สั ญ ญาซื ้ อ ขายไฟฟ า สำหรั บ โรงไฟฟ า อำเภอน้ ำ พอง จั ง หวั ด
ขอนแกน ภายใตระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาด
เล็กมาก

มีอายุ 5 ปนับจากวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และตอเนื่อง
ครั้งละ 5 ป โดยอัตโนมัติ และใหมีผลบังคับใชจนกวาจะมีการยุติ
สัญญา ทั้งนี้บริษัทฯ เริ่มมีการจำหนายไฟฟาเชิงพาณิชย เมื่อวันที่
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559
บริษัทขอแกไขสัญญาเปน Feed-in Tariff และสิ้นสุดสัญญาวันที่
1 สิงหาคม พ.ศ. 2571
มี อ ายุ 10 ป นั บ จากวั น ที ่ 1 ตุ ล าคม พ.ศ. 2555 ถึ ง วั น ที ่ 30
กันยายน พ.ศ. 2565 และตอเนื่องครั้งละ 10 ป โดยอัตโนมัติ
หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมประสงคจะตอสัญญา ตองแจงให
คูความอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา
30 วัน กอนครบกำหนดระยะเวลาแหงสัญญา

รายละเอียดของสัญญา

ระยะเวลาของสัญญา

บริษัทยอยโดยออม - บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาเวอร แพลนท จำกัด

สัญญาซือ้ ขายไฟฟาสำหรับโรงไฟฟาเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา

สัญญาซือ้ ขายไฟฟาสำหรับโรงไฟฟาเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใตระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟา
รายเล็ก

มีอายุ 25 ป นับตั้งแตวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา ทั้งนี้บริษัทฯ เริ่มมี
การจำหนายไฟฟาเชิงพาณิชย เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
(“กฟผ.”)

1

มีอายุ 1 ปนบั ตัง้ แตวนั ทีเ่ ริม่ มีการซือ้ ขายไฟฟา และตอเนือ่ งครัง้ ละ
1 ป โดยอัตโนมัติ และใหมีผลบังคับใชจนกวาจะมีการยุติสัญญา

รายละเอียดของสัญญา

ระยะเวลาของสัญญา

คูสัญญา

สัญญารายการที่

บริษัทยอยโดยออม - บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด
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การไฟฟาสวนภูมิภาค (“กฟภ.”)

1

คูสัญญา

บริษัท ยูนิคซี โปรดักส จำกัด

บริษัท แอดวานซ เอเชีย ไฟเบอร
จำกัด ซึ่งเปนกิจการที่
เกี่ยวของกัน

สัญญารายการที่

1

2

บริษัทยอยโดยออม - บริษัท เอซีอี โซลาร จำกัด

คูสัญญา

สัญญารายการที่

รายละเอียดของสัญญา
สัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟาจากพลังแสงอาทิตยซึ่งผลิตจาก
โรงไฟฟาที่ติดตั้งบนหลังคา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟาจากพลังแสงอาทิตยซึ่งผลิตจาก
โรงไฟฟาที่ติดตั้งบนหลังคา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

มีอายุ 25 ป นับตั้งแตวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา ทั้งนี้ บริษัทฯ เริ่มมี
การจำหนายไฟฟาเชิงพาณิชย เมือ่ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
สำหรับโครงการที่ 1 และวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562 สำหรับ
โครงการที่ 2
มีอายุ 25 ป นับตั้งแตวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา ทั้งนี้บริษัทเริ่มมี
การจำหนายไฟฟาเชิงพาณิชย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562

สัญญาซื้อขายไฟฟาสำหรับโรงไฟฟา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ภายใตระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก

มีอายุ 5 ปนับจากวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และตอเนื่อง
ครั้งละ 5 ป โดยอัตโนมัติ และใหมีผลบังคับใชจนกวาจะมีการยุติ
สัญญา ทั้งนี้บริษัทฯ เริ่มมีการจำหนายไฟฟาเชิงพาณิชย เมื่อวันที่
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559
บริษัทขอแกไขสัญญาเปน Feed-in Tariff และสิ้นสุดสัญญาวันที่
8 มีนาคม พ.ศ. 2573

ระยะเวลาของสัญญา

รายละเอียดของสัญญา

ระยะเวลาของสัญญา

บริษัทยอยโดยออม - บริษัท แอดวานซ ไบโอ เอเชีย จำกัด

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 202 I

บริษัท แอดวานซ เอเชีย ไฟเบอร
จำกัด ซึ่งเปนกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน

1

รายละเอียดของสัญญา
สั ญ ญาซื ้ อ ขายไอน้ ำ สำหรั บ โรงไฟฟ า อำเภอโชคชั ย จั ง หวั ด
นครราชสีมา

ระยะเวลาของสัญญา
มีอายุ 10 ป นับจากวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และตออายุ
ครั้งละ 2 ปโดยอัตโนมัติ หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมทำ
หนังสือแจงขอไมตอสัญญา หลังจากไดตออายุสัญญาแลว กอน
ครบกำหนดระยะเวลา 1 ปของอายุสญ
ั ญาชวงทีต่ อ ออกไป คูส ญ
ั ญา
ฝายใดฝายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญากอนครบกำหนดอายุสัญญา
โดยต อ งแจ ง ให อ ี ก ฝ า ยทราบล ว งหน า เป น ลายลั ก ษณ อ ั ก ษร
ไมนอยกวา 90 วัน อยางไรก็ตามในระหวางเดือนกุมภาพันธ
พ.ศ. 2562 คูสัญญาทั้งสองฝายไดทำการบอกเลิกสัญญาดังกลาว

คูสัญญา

บริษัท ทริปเปล เอ บอรด จำกัด
ซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน

สัญญารายการที่

1

รายละเอียดของสัญญา
สัญญาซื้อขายไอน้ำสำหรับโรงไฟฟาเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ระยะเวลาของสัญญา
มีอายุ 1 ปนับจากวันที่เริ่มมีการซื้อขายไอน้ำและตออายุครั้งละ
1 ป โดยอัตโนมัติ หากคูสัญญาฝายใดที่ประสงคจะไมตอสัญญา
ตองสงหนังสือแจงใหคสู ญ
ั ญาอีกฝายหนึง่ ทราบลวงหนาไมนอ ยกวา
180 วัน กอนครบกำหนดระยะเวลาแหงสัญญา

บริษัทยอยโดยออม - บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด

คูสัญญา

สัญญารายการที่

บริษัทยอยโดยออม - บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร แพลนท จำกัด

40.2 สัญญาซื้อขายไอน้ำ
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เทศบาลนครขอนแกน

เทศบาลตำบลโนนทอน

หางหุนสวนจำกัด สิบสอง สิบสอง
สี่สิบแปด

2

3

คูสัญญา

1

สัญญารายการที่

มีอายุ 5 ปนับจากวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560

สัญญารับจางกำจัดขยะสำหรับโรงไฟฟา อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน

สัญญารับจางกำจัดขยะสำหรับโรงไฟฟา อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน

สัญญารับจางกำจัดขยะสำหรับโรงไฟฟา อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน

มีอายุ 20 ปนับจากวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ตอมาเมื่อวันที่
27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 มีการแก ไขระยะเวลาของสัญญาเปน
ภายใน 20 ปนบั จากวันที่ไดรบั หนังสือแจงใหเริม่ ทำงาน ซึง่ ตรงกับ
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559
มีอายุ 25 ปนับจากวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560

รายละเอียดของสัญญา

ระยะเวลาของสัญญา

บริษัทยอยโดยออม - บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด

40.3 สัญญาบริการกำจัดขยะ

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 204 I

สัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับโรงไฟฟา อำเภอโพนทอง
จังหวัดรอยเอ็ด

มีอายุ 12 ป นับจากวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558 และตออายุ
ครั้งละ 1 ป โดยอัตโนมัติ หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมประสงค
จะตอสัญญาตองแจงใหคูความอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปน
ลายลักษณอักษรไมนอยกวา 60 วัน กอนครบกำหนดระยะเวลา
แหงสัญญา

4

สัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับโรงไฟฟา อำเภอโพนทอง
จังหวัดรอยเอ็ด

มีอายุ 12 ป นับจากวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558 และตออายุ
ครั้งละ 1 ป โดยอัตโนมัติ หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมประสงค
จะตอสัญญาตองแจงใหคูความอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปน
ลายลักษณอักษรไมนอยกวา 60 วัน กอนครบกำหนดระยะเวลา
แหงสัญญา

สัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับโรงไฟฟา อำเภอบอพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี

สัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับโรงไฟฟา อำเภอบานบึง
จังหวัดชลบุรี

มีอายุ 12 ป นับจากวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558 และตออายุ
ครั้งละ 1 ป โดยอัตโนมัติ หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมประสงค
จะตอสัญญาตองแจงใหคูความอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปน
ลายลักษณอักษรไมนอยกวา 60 วัน กอนครบกำหนดระยะเวลา
แหงสัญญา

มีอายุ 12 ป นับจากวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และตออายุ
ครั้งละ 1 ป โดยอัตโนมัติ หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมประสงค
จะตอสัญญาตองแจงใหคูความอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปน
ลายลักษณอักษรไมนอยกวา 60 วัน กอนครบกำหนดระยะเวลา
แหงสัญญา

รายละเอียดของสัญญา

ระยะเวลาของสัญญา

3

บริษัท ชัยโย ซัพพลาย เชน จำกัด
ซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัท โกลบัล วูดชิพ จำกัด
ซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน

1

2

คูสัญญา

สัญญารายการที่

บริษัทยอยโดยออม - บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด

40.4 สัญญาซื้อขายวัตถุดิบและเชื้อเพลิง
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สัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับโรงไฟฟา อำเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร

สัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับโรงไฟฟา อำเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา

สัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับโรงไฟฟา อำเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร

สัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับโรงไฟฟา อำเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา

มีอายุ 12 ป นับจากวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554 และตออายุ
ครั้งละ 1 ป โดยอัตโนมัติ หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมประสงค
จะตอสัญญาตองแจงใหคูความอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปน
ลายลักษณอักษรไมนอยกวา 60 วัน กอนครบกำหนดระยะเวลา
แหงสัญญา
มีอายุ 12 ป นับจากวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และตออายุ
ครั้งละ 1 ป โดยอัตโนมัติ หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมประสงค
จะตอสัญญาตองแจงใหคูความอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปน
ลายลักษณอักษรไมนอยกวา 60 วัน กอนครบกำหนดระยะเวลา
แหงสัญญา
มีอายุ 12 ป นับจากวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554 และตออายุ
ครั้งละ 1 ป โดยอัตโนมัติ หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมประสงค
จะตอสัญญาตองแจงใหคูความอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปน
ลายลักษณอักษรไมนอยกวา 60 วัน กอนครบกำหนดระยะเวลา
แหงสัญญา
มีอายุ 12 ป นับจากวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และตออายุ
ครั้งละ 1 ป โดยอัตโนมัติ หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมประสงค
จะตอสัญญาตองแจงใหคูความอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปน
ลายลักษณอักษรไมนอยกวา 60 วัน กอนครบกำหนดระยะเวลา
แหงสัญญา

2

3

4

บริษัท โกลบัล วูดชิพ จำกัด
ซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัท ชัยโย ซัพพลาย เชน จำกัด
ซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน

1

รายละเอียดของสัญญา

คูสัญญา

สัญญารายการที่

ระยะเวลาของสัญญา

บริษัทยอยโดยออม - บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร แพลนท จำกัด

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 206 I

สัญญาซือ้ ขายเชือ้ เพลิงชีวมวลสำหรับโรงไฟฟา อำเภอศรีเชียงใหม
จังหวัดหนองคาย

สัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับโรงไฟฟา อำเภอสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี

สัญญาซือ้ ขายเชือ้ เพลิงชีวมวลสำหรับโรงไฟฟา อำเภอศรีเชียงใหม
จังหวัดหนองคาย

สัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับโรงไฟฟา อำเภอสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี

มีอายุ 15 ป นับจากวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และตออายุ
ครั้งละ 1 ป โดยอัตโนมัติ หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมประสงค
จะตอสัญญาตองแจงใหคูความอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปน
ลายลักษณอักษรไมนอยกวา 60 วัน กอนครบกำหนดระยะเวลา
แหงสัญญา
มีอายุ 15 ป นับจากวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 และตออายุ
ครั้งละ 1 ป โดยอัตโนมัติ หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมประสงค
จะตอสัญญาตองแจงใหคูความอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปน
ลายลักษณอักษรไมนอยกวา 60 วัน กอนครบกำหนดระยะเวลา
แหงสัญญา
มีอายุ 15 ป นับจากวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และตออายุ
ครั้งละ 1 ป โดยอัตโนมัติ หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมประสงค
จะตอสัญญาตองแจงใหคูความอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปน
ลายลักษณอักษรไมนอยกวา 60 วัน กอนครบกำหนดระยะเวลา
แหงสัญญา
มีอายุ 15 ป นับจากวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 และตออายุ
ครั้งละ 1 ป โดยอัตโนมัติ หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมประสงค
จะตอสัญญาตองแจงใหคูความอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปน
ลายลักษณอักษรไมนอยกวา 60 วัน กอนครบกำหนดระยะเวลา
แหงสัญญา

บริษัท ศรีบานไผ จำกัด
ซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัท ชัยโย ซัพพลาย เชน จำกัด
ซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน

2

3

4

บริษัท โกลบัล วูดชิพ จำกัด
ซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน

1

รายละเอียดของสัญญา

คูสัญญา

สัญญารายการที่

ระยะเวลาของสัญญา

บริษัทยอยโดยออม - บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด
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บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

1

รายละเอียดของสัญญา
สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติสำหรับโรงไฟฟาเกาะขนุน อำเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อผลิตและจำหนายกระแส
ไฟฟาดวยระบบ Cogeneration

ระยะเวลาของสัญญา
มีอายุ 25 ป นับจากวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 และหากคู
สัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมแสดงเจตนาเปนลายลักษณอักษรวา
ประสงคจะตอสัญญากอนครบกำหนดสัญญา 1 ป ใหสัญญานี้
สิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาขางตน

คูสัญญา

บริษัท ศรีบานไผ จำกัด
ซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัท โกลบัล วูดชิพ จำกัด
ซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน

สัญญารายการที่

1

2

รายละเอียดของสัญญา
สัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับโรงไฟฟา อำเภอน้ำพอง
จังหวัดขอนแกน

สัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับโรงไฟฟา อำเภอน้ำพอง
จังหวัดขอนแกน

ระยะเวลาของสัญญา
มีอายุ 12 ป นับจากวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558 และตออายุครัง้ ละ
1 ป โดยอัตโนมัติ หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมประสงคจะตอ
สัญญาตองแจงใหคคู วามอีกฝายหนึง่ ทราบลวงหนาเปนลายลักษณ
อักษรไมนอยกวา 60 วัน กอนครบกำหนดระยะเวลาแหงสัญญา
มีอายุ 12 ป นับจากวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 และตออายุ
ครั้งละ 1 ป โดยอัตโนมัติ หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมประสงค
จะตอสัญญาตองแจงใหคูความอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปน
ลายลักษณอักษรไมนอยกวา 60 วัน กอนครบกำหนดระยะเวลา
แหงสัญญา

บริษัทยอยโดยออม - บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาเวอร แพลนท จำกัด

คูสัญญา

สัญญารายการที่

บริษัทยอยโดยออม - บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 208 I

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

2

คูสัญญา
บริษัท กูดวิลล อินโนเวชั่น แอนด
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัทยอยโดยออม

บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด
บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร แพลนท จำกัด
บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด
บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาเวอร แพลนท จำกัด
บริษัท แอดวานซ ไบโอ เอเชีย จำกัด

40.6 สัญญาบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลและใหบริการงานแมบาน
รายละเอียดของสัญญา
สัญญาวาจางใหบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล
และใหบริการงานแมบานของโรงไฟฟาชีวมวล
ของบริษัทยอยโดยออม

ระยะเวลาของสัญญา
มีอายุสัญญา 1 ป นับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ทั้งนี้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2562 บริษัทยอยโดยออมไดเขาทำสัญญาฉบับใหม
นับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2563 โดยเงื่อนไขการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล
ยังคงเปนไปตามสัญญาเดิมมีเฉพาะการเปลีย่ นแปลงในสวน
ของการใหบริการงานแมบานบางสวน

สัญญาวาจางใหซอมแซมและบำรุงรักษากังหันกาซโรงไฟฟาที่
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สัญญาวาจางใหบริหารจัดการและซอมบำรุงโรงไฟฟาที่อำเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

มี อ ายุ 6 ป น ั บ จากวั น ที ่ 10 กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. 2560 ในเดื อ น
สิงหาคม พ.ศ. 2562 บริษทั ยอยโดยออมไดสง หนังสือแจงบอกเลิก
สัญญาดังกลาวใหกับทาง ESCO โดยใหสัญญามีผลสิ้นสุดวันที่ 10
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ตอมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ทาง
ESCO ไดสงหนังสือตอบกลับมายังบริษัทยอยโดยออมดังกลาว
เพื่อขอเรียกเก็บคาธรรมเนียมการบอกเลิกสัญญากอนครบกำหนด
และคาใชจายอื่น ๆ รวมจำนวน 10.47 ลานบาท บริษัทยอ ย
โดยออมไดบันทึกคาปรับและคาเสียหายจากการยกเลิกสัญญาและ
ชำระคาใชจา ยดังกลาวในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 แลวเต็มจำนวน

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด
เซอรวิส จำกัด (“ESCO”)

1

(1) มีอายุสญ
ั ญาซอมแซมและบำรุงรักษาเปนเวลา 120,000 ชัว่ โมง
นับจากวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 หรือการซอมบำรุงรักษา
ครั้งใหญครั้งที่ 2 แลวเสร็จแลวแตอยางใดอยางหนึ่งจะถึงภายหลัง
หรือ (2) มีอายุสัญญา 16 ป นับจากวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559
แลวแตเหตุการณ (1) หรือ (2) อยางใดอยางหนึ่งจะถึงกอน

รายละเอียดของสัญญา

ระยะเวลาของสัญญา

คูสัญญา

สัญญารายการที่

บริษัทยอยโดยออม - บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด

40.5 สัญญาบริหารจัดการและซอมบำรุงโรงไฟฟา

I 209 I รายงานประจำป 2562

สัญญากอสรางอาคารบนที่ดินของเทศบาลเมืองกระบี่ โดยเมื่อ
กอสรางอาคารและติดตั้งเครื่องจักรเสร็จสิ้นแลว ใหอาคารและ
เครื่องจักรดังกลาวตกเปนกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองกระบี่ เมื่อ
ครบกำหนด 25 ปนับแตวันที่ทำสัญญา

มีอายุ 25 ป นับจากวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562

คูสัญญา

นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา
ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวของกัน

บริษัท ชัยโย สไมล จำกัด
ซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน

สัญญารายการที่

1

2

สัญญาเชาทีด่ นิ สำหรับโครงการโรงไฟฟาพลังงานสะอาดคลองขลุง
อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
สัญญาเชาทีด่ นิ สำหรับโครงการโรงไฟฟาพลังงานสะอาดคลองขลุง
อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

มีอายุ 23 ป ตั้งแตวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่
8 พฤษภาคม พ.ศ. 2585
มีอายุ 23 ป ตั้งแตวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่
8 พฤษภาคม พ.ศ. 2585

บริษัทยอยโดยออม - บริษัท ไบโอ เพาเวอร แพลนท จำกัด

5

เทศบาลเมืองกระบี่

รายละเอียดของสัญญา

สัญญาเชาที่ดินเพื่อดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการและ
กำจัดขยะมูลฝอย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

มีอายุ 25 ป นับจากวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562

4

ระยะเวลาของสัญญา

สัญญากอสรางอาคารบนที่ดินของเทศบาลนครขอนแกน โดยเมื่อ
กอสรางอาคารและติดตั้งเครื่องจักรเสร็จสิ้นแลว ใหอาคารและ
เครื่องจักรดังกลาวตกเปนกรรมสิทธิ์ของเทศบาลนครขอนแกน
เมื่อครบกำหนด 20 ปนับแตวันที่ทำสัญญา

มีอายุ 20 ป นับจากวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554

3

เทศบาลนครขอนแกน

สั ญ ญาเช า อาคารและสิ ่ ง ก อ สร า ง รวมทั ้ ง ที ่ ด ิ น ที ่ ใ ช ป ระโยชน
ตอเนื่องกับอาคารดังกลาว อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน

1
มีอายุ 20 ป นับจากวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554

รายละเอียดของสัญญา

2

ระยะเวลาของสัญญา

สัญญาเชาที่ดินเพื่อดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการและ
กำจัดขยะมูลฝอย อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน

คูสัญญา
มีอายุ 20 ป นับจากวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สัญญารายการที่

บริษัทยอยโดยออม - บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด

40.7 สัญญาเชาที่ดินและอาคาร

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 210 I

บริษัท กูดวิลล อินโนเวชั่น
แอนด เอ็นจิเนียรริ่ง จำกัด
ซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัท แอดวานซ เอ็นเนอรยี
ดีเวลลอปเมนท จำกัด
ซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน

1

2

คูสัญญา

สัญญารายการที่

สัญญาจางงานปรับพื้นที่กอสรางโครงการงานโยธาและอาคาร
สำหรับโครงการกอสรางและบริหารโรงงานกำจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ มูลคา 264,500,000 บาท ทัง้ นี้
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 บริษัทยอยโดยออมไดทำการ
แกไขสัญญาเพิ่มเติม เนื่องจากเทศบาลกระบี่ไดเปลี่ยนแปลงที่ดิน
ที่ ใชดำเนินการของโครงการ โดยการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ทำใหขอบเขตการทำงานที่จางลดลง เนื่องจากมีการแกไขรูปแบบ
แผนผังการทำงานใหเหมาะสมกับที่ตั้งแหงใหมสงผลใหมูลคา
สัญญาลดลงจากเดิม 264,500,000 บาท เปน 244,500,000 บาท

สัญญาจางออกแบบ จัดหา และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ
สำหรับโครงการกอสรางและบริหารโรงงานกำจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ มูลคา 678,041,262 บาท ทั้งนี้
เมือ่ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 บริษทั ยอยโดยออมไดเขาทำการ
แกไขเพิม่ เติมสัญญา โดยแบงสัญญาเดิม 1 สัญญา เปน 2 สัญญา
สัญญาที่หนึ่งทำกับบริษัท แอดวานซ เอ็นเนอรยี ดีเวลลอปเมนท
จำกัด มูลคาสัญญา 213,987,572 บาท โดยเงื่อนไขการจางงาน
ในสวนของการจางออกแบบและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ
ยังคงเปนไปตามสัญญาเดิมมีเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในสวนของ
การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณที่จากเดิมจัดหาเครื่องจักรและ
อุปกรณทั้งในและนอกประเทศเปลี่ยนแปลงเปนจัดหาเฉพาะ
เครื่องจักรและอุปกรณที่ผลิตในประเทศไทย สวนสัญญาที่ 2
ทำกับ Ascender Limited มูลคาสัญญา 464,053,690 บาท
สำหรั บ การจั ด หาเครื ่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ ท ี ่ ผ ลิ ต นอกประเทศ
(หมายเหตุ 40.10) ทั ้ ง นี ้ ม ู ล ค า รวมของทั ้ ง 2 สั ญ ญาไม ไ ด
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ตั้งแตวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยมีกำหนดสงมอบใหแก
ผูวาจางภายในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563

ตั้งแตวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยมีกำหนดสงมอบ
ใหแกผูวาจางภายในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียดของสัญญา

ระยะเวลาของสัญญา

บริษัทยอยโดยออม - บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด

40.8 สัญญากอสรางโรงไฟฟา

I 211 I รายงานประจำป 2562

บริษัท กูดวิลล อินโนเวชั่น
แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน

1

คูสัญญา

Ascender Limited
ซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน

สัญญารายการที่

1

ตั้งแตวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562

สัญญาซื้อขายเครื่องจักรและอุปกรณสำหรับโครงการกอสราง
และบริหารโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัด
กระบี่ มูลคา 14,951,146 ดอลลารสหรัฐ โดยเมื่อคำนวณเปน
สกุลเงินบาทจะตองไมเกิน 464,053,690 บาท

รายละเอียดของสัญญา

สัญญาจางเหมากอสรางโครงการโรงงานคัดแยกและฝงกลบสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนของเสียอันตรายจากโรงงาน
อุตสาหกรรมลำดับที่ 105 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน มูลคา
67,700,000 บาท

ผูรับจางตองสงมอบงานใหแกผูวาจางภายใน 150 วันนับแตวันที่
ผูรับจางเริ่มทำงานที่จาง

ระยะเวลาของสัญญา

รายละเอียดของสัญญา

ระยะเวลาของสัญญา

บริษัทยอยโดยออม - บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด

40.10 สัญญาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ

คูสัญญา

สัญญารายการที่

บริษัทยอยโดยออม - บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาเวอร แพลนท จำกัด

40.9 สัญญากอสรางอื่นๆ

40.11 สัญญาซื้อขายไฟฟาที่อยู ในระหวางการพิจารณายกเลิกการบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟาและคืนสัญญาซื้อขาย
ไฟฟาพรอมขยายวันกำหนดจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย
กลุม กิจการมีสญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟาทีอ่ ยูในระหวางการพิจารณายกเลิกการบอกเลิกสัญญาซือ้ ขายไฟฟาและคืนสัญญาซือ้ ขาย
ไฟฟาพรอมขยายวันกำหนดจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ดังนี้

หนวยงานที่พิจารณา

จำนวนสัญญาซื้อขายไฟฟา
ที่อยูในระหวางการพิจารณา
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
สัญญา
สัญญา

บริษัทยอยโดยออม

ศาลปกครองชั้นตน

บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด

1
1

1
1

อนุญาโตตุลาการ

บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด
บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร แพลนท จำกัด
บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด
บริษัท แอดวานซ ฟารม ทรี จำกัด
บริษัท ไบโอ เพาเวอร แพลนท จำกัด
บริษัท ปราสาทพรรุงเรือง จำกัด
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ศาลปกครองชั้นตน
บริษัทยอยโดยออม - บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ผูบริหารของกลุมกิจการพิจารณาความคืบหนาของการยื่นหนังสือตอการไฟฟา
สวนภูมิภาค (กฟภ.) ของบริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด สำหรับสัญญาซื้อขายไฟฟาจำนวน 1 สัญญา และ
ตัดสินใจยืน่ หนังสือตอคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพือ่ ขอใหมคี ำสัง่ ใหยกเลิกการบอกเลิกสัญญาซือ้ ขาย
ไฟฟาและคืนสัญญาซื้อขายไฟฟาพรอมขยายวันกำหนดจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย ใหแกบริษัทยอยโดยออมดังกลาว
เมือ่ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 ผูบ ริหารของกลุม กิจการพิจารณาความคืบหนาของการยืน่ หนังสือของบริษทั อัลไลแอนซ
คลีน เพาเวอร จำกัด ตอ กกพ. สำหรับสัญญาซื้อขายไฟฟาจำนวน 1 สัญญา และตัดสินใจยื่นคำฟองตอศาลปกครอง
ชั้นตนเพื่อขอใหมีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหยกเลิกการบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟาและคืนสัญญาซื้อขายไฟฟาพรอม
ขยายวันกำหนดจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชยตามสัญญาซื้อขายไฟฟาใหแกบริษัทยอยโดยออมดังกลาว
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด ไดสงหนังสือถึง กฟภ. เพื่อขอ
เจรจาตกลงระงับขอพิพาทตามสัญญาซื้อขายไฟฟา โดย กฟภ.ไดมีหนังสือตอบกลับเพื่อแจงเงื่อนไขและหลักเกณฑการ
เจรจา ทั้งนี้บริษัทยอยโดยออมดังกลาวไดปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑดังกลาวและอยูในระหวางการเจรจารวมกัน
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อนุญาโตตุลาการ
บริษัทยอยโดยออม - บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร แพลนท จำกัด
บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด บริษัท แอดวานซ ฟารม ทรี จำกัด บริษัท ไบโอ เพาเวอร แพลนท จำกัด
และ บริษัท ปราสาทพรรุงเรือง จำกัด
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 กลุมกิจการยื่นคำเสนอขอพิพาทตอคณะอนุญาโตตุลาการเพื่อขอใหมีคำชี้ขาดให กฟภ.
ยกเลิกการบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟาและคืนสัญญาซื้อขายไฟฟาพรอมขยายวันกำหนดจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย
ใหแกบริษทั ยอยโดยออมดังกลาวจำนวนรวมทัง้ สิน้ 8 สัญญา (8 คดี) ตอมาเมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562 บริษทั ยอย
โดยออมไดรับคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จำนวน 4 สัญญา (4 คดี) คือ บริษัท
แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด จำนวน 2 คดี บริษทั แอดวานซ อะโกร เพาเวอร แพลนท จำกัด จำนวน 1 คดี และบริษทั
แอดวานซ ฟารม ทรี จำกัด จำนวน 1 คดี และเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษัทยอยโดยออมไดรับคำชี้ขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 อีกจำนวน 4 สัญญา (4 คดี) คือ บริษัท แอดวานซ คลีน
เพาเวอร จำกัด จำนวน 1 คดี บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด จำนวน 1 คดี บริษัท ไบโอ เพาเวอร แพลนท
จำกัด จำนวน 1 คดี และบริษัท ปราสาทพรรุงเรือง จำกัด จำนวน 1 คดี ซึ่งทั้ง 8 คดีดังกลาวคณะอนุญาโตตุลาการ
ชี้ขาดความสรุปวาให กฟภ. คืนสัญญาซื้อขายไฟฟาในรูปแบบ FiT พรอมขยายวันกำหนดจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย
ใหแกบริษัทยอยโดยออมทั้ง 8 สัญญา โดยในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษัทยอยโดยออมทั้งหมดไดสงหนังสือแจง
ให กฟภ. ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
ปจจุบันอยูระหวางการประชุมรวมกันเกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบัติตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)
บริษัทยอยโดยออม - บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 กฟภ. แจงบริษัทยอยโดยออมวามีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นกับโครงการตามสัญญาซื้อขาย
ไฟฟาจริงและตกลงที่จะคืนสัญญาใหแกบริษัทยอยโดยออมดังกลาว
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กฟภ. แจงบริษัทยอยโดยออมวาไดสงเรื่องที่บริษัทยอยโดยออมดังกลาวขอให กฟภ.
ดำเนินการยกเลิกการบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟาและคืนสัญญาซื้อขายไฟฟาพรอมขยายวันกำหนดจายไฟฟาเขาระบบ
เชิงพาณิชยสำหรับสัญญาซื้อขายไฟฟาจำนวน 1 สัญญาให กกพ. พิจารณาตอไป
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 กกพ. มีหนังสือแจงบริษัทยอยโดยออมวา กกพ. ไดแจงไปยัง กฟภ. แลววาการคืน
สัญญาซือ้ ขายไฟฟาเปนการดำเนินการระหวางคูส ญ
ั ญา ซึง่ กฟภ. ตองเจรจาตกลงกับบริษทั ยอยโดยออม โดยตรงเกีย่ วกับ
เงื่อนไขรายละเอียดการคืนสัญญาและการขยายกำหนดจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย
เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 กฟภ. แจงเปนหนังสือมายังบริษัทยอยโดยออมเพื่อนัดหมายเจรจา
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 กฟภ. ไดมีหนังสือแจงใหบบริษัทยอยโดยออมดำเนินการจัดสงหนังสือแจงกำหนด
วันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา และจัดสงขอเสนอเรื่องราคารับซื้อไฟฟาในสวนที่บริษัทยอยโดยออมประสงคจะขอเปลี่ยนจาก
Adder เปน FiT เพื่อ กฟภ. จะไดดำเนินการแจง กกพ. เพื่อขอความเห็นชอบเพื่อจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟาตอไป
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เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 บริษัทยอยโดยออมไดสงหนังสือแจงกำหนดวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา และขอเสนอ
เรื่องราคารับซื้อไฟฟาในสวนที่บริษัทประสงคขอเปลี่ยนจาก Adder เปน FiT ตอ กฟภ. เพื่อให กฟภ. พิจารณาและ
ดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
เมือ่ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 กฟภ. ไดมหี นังสือแจงใหบริษทั ยอยโดยออม จัดสงแผนการดำเนินการกอสรางโรงไฟฟา
เพื่อนำสง กกพ. พิจารณาความเห็นชอบกอนลงนามสัญญาตอไป
เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 บริษัทยอยโดยออม ไดจัดสงแผนการดำเนินการกอสรางโรงไฟฟาใหกับ กฟภ. เพื่อ
พิจารณากอนลงนามสัญญาตอไป
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 กฟภ. และบริษัทยอยโดยออมไดประชุมรวมกันเกี่ยวกับรางสัญญาซื้อขายไฟฟา
ฉบับที่ กฟภ. จะคืนใหแกบริษัทยอยโดยออม หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กฟภ. ไดสงรางสัญญา
ซื้อขายไฟฟามาใหบริษัทยอยโดยออมพิจารณา โดยเปนสัญญาซื้อขายไฟฟาแบบ FiT ตามประกาศ FiT ป พ.ศ. 2558
ซึง่ บริษทั ยอยโดยออมไดแจงตอบกลับวาเห็นชอบรางสัญญาซือ้ ขายไฟฟาดังกลาว และเมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
กฟภ. ไดสงรางสัญญาซื้อขายไฟฟามาใหบริษัทยอยโดยออมพิจารณาอีกครั้ง
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษัทยอยโดยออมไดรับรางสัญญาดังกลาวจาก กฟภ. และไดตรวจสอบรางสัญญาฯ
เรียบรอยแลว และไดจดั ทำหนังสือตอบกลับเห็นชอบรางสัญญาฯ ฉบับดังกลาว โดยยืน่ ตอ กฟภ. แลวในวันที่ 8 กรกฎาคม
พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 กฟภ. ไดสงหนังสือแจงมายังบริษัทยอยโดยออมวายืนยันรางสัญญาซื้อขายไฟฟาที่จะ
คืนใหแกบริษัทยอยโดยออมวาเปนสัญญาซื้อขายไฟฟาแบบ FiT ตามประกาศ FiT ป พ.ศ. 2558 มีรายละเอียดตามราง
สัญญาซื้อขายไฟฟาที่แนบมาพรอมหนังสือแจงดังกลาวซึ่งเปนฉบับที่ กฟภ. และบริษัทยอยโดยออมเห็นชอบรวมกัน
40.12 สัญญาซื้อขายไฟฟาที่อยู ในระหวางการพิจารณาดำเนินการยื่นคำรองตอคณะอนุญาโตตุลาการในขอพิพาทเดิม
เพื่อขอใหแกไขคำชี้ขาดใหการไฟฟาสวนภูมิภาคคืนสัญญาซื้อขายไฟฟาตามประกาศ FiT ป 2558
บริษัทยอยโดยออม - บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร แพลนท จำกัด
บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด บริษัท แอดวานซ ฟารม ทรี จำกัด บริษัท ไบโอ เพาเวอร แพลนท จำกัด
และ บริษัท ปราสาทพรรุงเรือง จำกัด
ภายหลังจากที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดให กฟภ. คืนสัญญาซื้อขายไฟฟาใหแกบริษัทยอยโดยออมทั้ง 6 บริษัท
รวม 8 สัญญา (หมายเหตุ 40.11) บริษัทยอยโดยออมพิจารณาแลวเห็นวา คำชี้ขาดเดิมทั้ง 8 คำชี้ขาดกำหนดให กฟภ.
ตองคืนสัญญาซื้อขายไฟฟาใหแกบริษัทยอยโดยออมในรูปแบบ FiT แตระบุชื่อประกาศ FiT ผิดฉบับ ประกอบกับ
บริษัทยอยโดยออมไดเคยยื่นขอเปลี่ยนสัญญาตามประกาศ FiT ป พ.ศ. 2558 ไวแลวแต กฟภ. บอกเลิกสัญญาซื้อขาย
ไฟฟาโดยมิชอบ บริษทั ยอยโดยออมจึงไมสามารถเปลีย่ นสัญญาตามประกาศ FiT ป พ.ศ. 2558 ได ดวยเหตุนบ้ี ริษทั ยอย
โดยออมจึงเห็นวา กฟภ. ตองคืนสัญญาซื้อขายไฟฟาแบบ FiT ตามประกาศ FiT ป พ.ศ. 2558
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เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 บริษัทยอยโดยออมไดยื่นคำเสนอขอพิพาทตอคณะอนุญาโตตุลาการ เพื่อขอ
ใหมีคำชี้ขาดให กฟภ. คืนสัญญาซื้อขายไฟฟาตามประกาศ FiT ป พ.ศ. 2558 ใหแกบริษัทยอยโดยออม และคณะ
อนุญาโตตุลาการมีคำสั่งรับคำเสนอขอพิพาทของบริษัทยอยโดยออมทั้ง 6 บริษัท รวม 8 สัญญาแลว
ตอมาเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งจำหนายคำรองออกจากสารบบความเนื่องจาก
เห็นวาคำเสนอขอพิพาทมีเนื้อหารายละเอียดเหมือนกับคำเสนอขอพิพาทที่เคยวินิจฉัยชี้ขาดไวแลว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษทั ยอยโดยออมอยูร ะหวางพิจารณาเพือ่ ดำเนินการยืน่ คำรองตอคณะอนุญาโตตุลาการ
ในขอพิพาทเดิมเพื่อขอใหแกไขคำชี้ขาดเดิมทั้ง 8 คำ ชี้ขาด โดยระบุใหคืนสัญญาซื้อขายไฟฟาตามประกาศ FiT ป
พ.ศ. 2558

41. สิทธิพิเศษที่ไดรับจากการสงเสริมการลงทุน
กลุมกิจการไดรับสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนดังตอไปนี้
บริษัทยอยโดยออม - บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด
วันที่ไดรับ
สิทธิพิเศษ

ชื่อผลิตภัณฑ

1842(1)/2553

13 กรกฎาคม
พ.ศ. 2553

ผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวลประเภท 7.1 กิจการ
สาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน (บานบึง)

24 เมษายน
พ.ศ. 2555

23 เมษายน
พ.ศ. 2563

2554(1)/2554

29 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2554

ผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวลประเภท 7.1 กิจการ
สาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน (โพนทอง)

4 มิถุนายน
พ.ศ. 2556

3 มิถุนายน
พ.ศ. 2564

2329(1)/2555

13 มีนาคม
พ.ศ. 2555

ผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวลประเภท 7.1 กิจการ
สาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน (คลองขลุง)

2330(1)/2555

29 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2554

ผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวลประเภท 7.1 กิจการ
สาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน (บอพลอย)

เลขที่บัตรสงเสริม

เริ่มตั้งแตวันที่

สิทธิพิเศษที่สำคัญ

หมดอายุวันที่
1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

6

7

8

ยังไมเริ่มมีรายได
16 สิงหาคม
พ.ศ. 2560

15 สิงหาคม
พ.ศ. 2568

บริษัทยอยโดยออม - บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร แพลนท จำกัด
วันที่ไดรับ
สิทธิพิเศษ

ชื่อผลิตภัณฑ

2446(1)/2553

16 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2553

ผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวลประเภท 7.1
กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน (โชคชัย)

16 มกราคม
พ.ศ. 2556

15 มกราคม
พ.ศ. 2564

1019(1)/2554

16 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2553

ผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวลประเภท 7.1
กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน (ปราสาท)

30 ตุลาคม
พ.ศ. 2555

29 ตุลาคม
พ.ศ. 2563

เลขที่บัตรสงเสริม
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เริ่มตั้งแตวันที่

สิทธิพิเศษที่สำคัญ

หมดอายุวันที่

4

5

บริษัทยอยโดยออม - บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด
วันที่ไดรับ
สิทธิพิเศษ

ชื่อผลิตภัณฑ

1284(1)/2554

18 มกราคม
พ.ศ. 2554

ผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวลประเภท 7.1 กิจการ
สาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน (ศรีเชียงใหม)

26 ธันวาคม
พ.ศ. 2556

25 ธันวาคม
พ.ศ. 2564

1448(1)/2555

13 มีนาคม
พ.ศ. 2555

ผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวลประเภท 7.1 กิจการ
สาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน (สิรินธร)

14 สิงหาคม
พ.ศ. 2558

13 สิงหาคม
พ.ศ. 2566

1033(1)/2558

8 กรกฎาคม
พ.ศ. 2557

ผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวลประเภท 7.1 กิจการ
สาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน (บานบึง)

เลขที่บัตรสงเสริม

59-0076-0-13-2-0 29 กรกฎาคม
พ.ศ. 2557

เริ่มตั้งแตวันที่

สิทธิพิเศษที่สำคัญ

หมดอายุวันที่
1

ผลิตไฟฟาจากขยะมูลฝอยประเภท 7.1 กิจการ
สาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน (ขอนแกน)

2

3

4

5

6

7

8

6

7

8

6

7

8

6

7

8

ยังไมเริ่มมีรายได
29 พฤศจิกายน 28 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2567
พ.ศ. 2559

บริษัทยอยโดยออม - บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด
เลขที่บัตรสงเสริม

58-1885-0-00-1-0

วันที่ไดรับ
สิทธิพิเศษ

ชื่อผลิตภัณฑ

2 เมษายน
พ.ศ. 2558

ผลิตไฟฟาและไอน้ำจากกาซประเภท 7.1 กิจการ
สาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน (เกาะขนุน)

เริ่มตั้งแตวันที่

สิทธิพิเศษที่สำคัญ

หมดอายุวันที่
1

10 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2560

2

3

4

5

9 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2568

บริษัทยอยโดยออม - บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาเวอร แพลนท จำกัด
เลขที่บัตรสงเสริม

1948(1)/2553

วันที่ไดรับ
สิทธิพิเศษ

ชื่อผลิตภัณฑ

10 สิงหาคม
พ.ศ. 2553

ผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวลประเภท 7.1 กิจการ
สาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน (น้ำพอง)

เริ่มตั้งแตวันที่

สิทธิพิเศษที่สำคัญ

หมดอายุวันที่
1

2 พฤษภาคม
พ.ศ. 2555

1 พฤษภาคม
พ.ศ. 2563

เริ่มตั้งแตวันที่

หมดอายุวันที่

2

3

4

5

บริษัทยอยโดยออม - บริษัท แอดวานซ ไบโอ เอเชีย จำกัด
เลขที่บัตรสงเสริม

1521(1)/2555

วันที่ไดรับ
สิทธิพิเศษ

ชื่อผลิตภัณฑ

29 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2554

ผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวลประเภท 7.1 กิจการ
สาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน (เถิน)

สิทธิพิเศษที่สำคัญ
1

9 กรกฎาคม
พ.ศ. 2557

2

3

4

5

8 กรกฎาคม
พ.ศ. 2565

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 216 I

บริษัทยอยโดยออม - บริษัท เอซีอี โซลาร จำกัด
วันที่ไดรับ
สิทธิพิเศษ

ชื่อผลิตภัณฑ

61-0856-1-00-1-0

2 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561

ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบน
หลังคาประเภท 7.1.1.2 กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟา หรือ พลังงานไฟฟาและไอน้ำจากพลังงาน
หมุนเวียน ยกเวนขยะ หรือ เชื้อเพลิงจากขยะ

20 พฤศจิกายน 19 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2569
พ.ศ. 2561

61-1012-1-00-1-0

23 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561

ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบน
หลังคาประเภท 7.1.1.2 กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟา หรือ พลังงานไฟฟาและไอน้ำจากพลังงาน
หมุนเวียน ยกเวนขยะ หรือ เชื้อเพลิงจากขยะ

22 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2562

21 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2570

62-0089-1-00-1-0

7 มกราคม
พ.ศ. 2562

ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบน
หลังคาประเภท 7.1.1.2 กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟา หรือ พลังงานไฟฟาและไอน้ำจากพลังงาน
หมุนเวียน ยกเวนขยะ หรือ เชื้อเพลิงจากขยะ

28 กันยายน
พ.ศ. 2562

27 กันยายน
พ.ศ. 2570

62-1068-1-00-1-0

12 กันยายน
พ.ศ. 2562

ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบน
หลังคาประเภท 7.1.1.2 กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟา หรือ พลังงานไฟฟาและไอน้ำจากพลังงาน
หมุนเวียน ยกเวนขยะ หรือ เชื้อเพลิงจากขยะ

เลขที่บัตรสงเสริม

เริ่มตั้งแตวันที่

สิทธิพิเศษที่สำคัญ

หมดอายุวันที่
1

2

3

4

5

6

7

8

ยังไมเริ่มมีรายได

* สิทธิและประโยชนที่สำคัญ
1. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสำหรับการนำเขาเครื่องจักรเพื่อใช ในการผลิตตามที่คณะกรรมการอนุมัติ
2. ไดรับยกเวนการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
นับแตวันที่เริ่มมีรายได โดยมีกำหนดเวลา 8 ป
3. ใหนำผลขาดทุนประจำปที่เกิดขึ้นในระหวางที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนไปใชสิทธิหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้น
ภายหลังระยะเวลาไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล มีกำหนดเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันพนกำหนดเวลานั้น
4. ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ
มีกำหนดเวลา 5 ป นับจากวันพนกำหนดระยะเวลาตามขอ 2
5. ไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปาสองเทาของคาใชจายดังกลาวเปนระยะเวลา 10 ป นับแตวันที่
เริ่มมีรายได
6. ไดรบั สิทธิใหหกั เงินลงทุนในการติดตัง้ หรือกอสรางสิง่ อำนวยความสะดวกรอยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือจากการ
หักคาเสื่อมราคาตามปกติ
7. ไดรบั ยกเวนไมตอ งนำเงินปนผลที่ไดรบั จากการสงเสริมซึง่ ไดรบั ยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลไปรวมคำนวณเพือ่ เสียภาษี
เงินได
8. ไดรับยกเวนการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
รวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน นับแตวันที่เริ่มมีรายได โดยมีกำหนด
เวลา 8 ป
โดยกลุม กิจการจะตองปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขตามทีร่ ะบุไว ในบัตรสงเสริมการลงทุนเพือ่ ไดรบั สิทธิและประโยชนดงั กลาวขางตน
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รายไดจำแนกตามสวนที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและสวนที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนสำหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
กิจกรรมที่ไดรับ กิจกรรมที่ไมไดรับ
การสงเสริม
การสงเสริม
รายไดจากการขายไฟฟา
รายไดคาชดเชย
กระแสไฟฟาสวนเพิ่ม
รายไดจากการขายไอน้ำ
รายไดจากการบริการกำจัดขยะ
รายไดอื่น

รวม

พ.ศ. 2561
กิจกรรมที่ไดรับ กิจกรรมที่ไมไดรับ
การสงเสริม
การสงเสริม

รวม

4,353,172,427

-

4,353,172,427

4,861,369,381

-

4,861,369,381

129,177,290
20,541,053
5,507,547
4,508,398,317

37,361,345
27,391,629
64,752,974

129,177,290
20,541,053
37,361,345
32,899,176
4,573,151,291

125,561,159
9,531,364
2,927,090
4,999,388,994

37,536,845
12,801,052
50,337,897

125,561,159
9,531,364
37,536,845
15,728,142
5,049,726,891

42. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน
42.1 การเขาทำสัญญาสินเชื่อกับทางธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย
บริษัทยอยโดยตรง - บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด
ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด เขาทำสัญญาสินเชื่อกับทางธนาคารเพื่อการ
สงออกและนำเขาแหงประเทศไทยในรูปของสินเชื่อประเภทเงินกู จำนวน 180,000,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ
ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ Prime Rate-2.5% ตอป และมีคาธรรมเนียมเงินกู (Front-end Fee) อัตรารอยละ 0.1 ของ
วงเงินกูทั้งหมด ซึ่งค้ำประกันโดยหุน ที่ดินและสิ่งปลูกสราง และเครื่องจักรของโครงการโรงไฟฟาชีวมวลของบริษัท
แอดวานซ ไบโอ เอเชีย จำกัด
42.2 การอนุมัติซื้อหองชุดเพื่อเปนที่ตั้งสำนักงานใหญของบริษัท
เมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 บริษทั ไดเขาทำสัญญาซือ้ หองชุดพรอมเฟอรนเิ จอร อุปกรณสำนักงานและสิง่ อำนวย
ความสะดวกตางๆ จากบริษัท แอดวานซ เอ็นเนอรยี ดีเวลลอปเมนท จำกัด ซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน เพื่อเปนที่ตั้ง
สำนักงานใหญของบริษัทในราคา 71,669,800 บาท ซึ่งประเมินโดยกรมธนารักษ ทั้งนี้ บริษัท แอดวานซ เอ็นเนอรยี
ดีเวลลอปเมนท จำกัด เปนผูร บั ภาระคาธรรมเนียมการโอน ภาษีและคาใชจา ยทีเ่ กิดจากการซือ้ ขายทัง้ หมด และภายหลัง
การซื้อขายเสร็จสิ้น บริษัทไดเขาทำบันทึกขอตกลงยกเลิกสัญญาเชาพื้นที่และสัญญาบริการ โดยใหสัญญาดังกลาวมีผล
บังคับใช ในวันเดียวกัน ทัง้ นี้ การยกเลิกสัญญาเชาพืน้ ทีแ่ ละสัญญาบริการขางตนไมกอ ใหเกิดคาปรับหรือคาความเสียหาย
จากการยกเลิกสัญญาแกบริษัท
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42.3 การรับเงินคาสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย
บริษัทยอยโดยออม - บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563
มีมติอนุมัติตอบรับขอเสนอการชำระคาสินไหมทดแทนจากกรณีที่เกิดเหตุความเสียหายของเครื่องจักรโรงไฟฟา ในชวง
ทีม่ กี ารทดสอบการเดินเครือ่ งจักร (Commissioning & Test Run) ในป พ.ศ. 2559 ซึง่ บริษทั ยอยโดยออมไดดำเนินการ
ซอมแซมใหสามารถใชงานไดตามปกติแลว โดยบริษัทประกันภัยไดยื่นขอเสนอฉบับลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563
ตกลงที่จะชำระคาสินไหมทดแทนใหแกบริษัทยอยโดยออมอีกเปนจำนวนเงิน 171,947,537 บาท โดยเมื่อรวมกับคา
สินไหมทดแทนจากเหตุการณดงั กลาวทีบ่ ริษทั ประกันภัยไดเคยชำระใหแก บริษทั ยอยโดยออม จำนวน 22,938,562 บาท
รวมเปนคาสินไหมทดแทนทีบ่ ริษทั ยอยโดยออมไดรบั ทัง้ สิน้ 194,886,099 บาท ทัง้ นี้ เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563
บริษทั ยอยโดยออมไดรบั เช็คคาสินไหมทดแทนตามขอเสนอดังกลาวจากบริษทั ประกันภัยเปนทีเ่ รียบรอยแลว และเปนผล
ใหการเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเหตุการณดังกลาวระหวาง บริษัทยอยโดยออมกับบริษัทประกันภัยเปนอันยุติ
42.4 การออกหุน ใหมและเรียกชำระคาหุน เพิม่ เติมซึง่ ไดรบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ อื หุน ของบริษทั หรือทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัท
บริษัทยอยโดยตรง - บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด
บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด ไดเรียกชำระคาหุนสามัญที่ออกใหแกผูถือหุน จำนวน 250,000,000 หุน (มูลคาที่
ตราไวหนุ ละ 10.00 บาท) เพิม่ เติมจากเดิม 9.36 บาทตอหุน เปน 10.00 บาทตอหุน คิดเปนจำนวนเงิน 160,000,000 บาท
บริษัทยอยโดยออม - บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด
บริษทั แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด ไดเรียกชำระคาหุน สามัญทีอ่ อกใหแกผถู อื หุน จำนวน 95,000,000 หุน (มูลคาที่
ตราไวหนุ ละ 10.00 บาท) เพิม่ เติมจากเดิม 6.36 บาทตอหุน เปน 6.65 บาทตอหุน คิดเปนจำนวนเงิน 27,550,000 บาท
บริษัทยอยโดยออม - บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด
บริษทั อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด ไดเรียกชำระคาหุน สามัญทีอ่ อกใหแกผถู อื หุน จำนวน 12,000,000 หุน (มูลคาที่
ตราไวหนุ ละ 10.00 บาท) เพิม่ เติมจากเดิม 3.09 บาทตอหุน เปน 7.93 บาทตอหุน คิดเปนจำนวนเงิน 58,080,000 บาท
บริษัทยอยโดยออม - บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาเวอร แพลนท จำกัด
บริษทั แอดวานซ เอเชีย เพาเวอร แพลนท จำกัด ไดเพิม่ ทุนโดยการออกหุน สามัญเพิม่ ทุน จำนวนเงิน 75,000,000 บาท
แบงออกเปนหุน สามัญจำนวน 7,500,000 หุน มูลคาหุน ละ 10 บาท และทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติใหเรียกชำระ
คาหุนสามัญที่ออกใหแกผูถือหุน จำนวน 7,500,000 หุน มูลคาหุนละ 5.04 บาท คิดเปนจำนวนเงิน 37,800,000 บาท
บริษัทยอยโดยออม - บริษัท ปราสาทพรรุงเรือง จำกัด
บริษัท ปราสาทพรรุงเรือง จำกัด ไดเรียกชำระคาหุนสามัญที่ออกใหแกผูถือหุน จำนวน 19,900,000 หุน (มูลคาที่ตราไว
หุนละ 10.00 บาท) เพิ่มเติมจากเดิม 4.77 บาทตอหุน เปน 4.85 บาทตอหุน คิดเปนจำนวนเงิน 1,592,000 บาท
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42.5 การจายปนผลซึ่งไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
บริษัทยอยโดยตรง - บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด
บริษทั เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจ้ี จำกัด ไดจา ยเงินปนผลระหวางกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ใหแก
ผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.26 บาท โดยจายตามสัดสวนมูลคาหุนที่ไดรับชำระแลว คิดเปนจำนวนเงิน 230,035,000 บาท
พรอมทั้งอนุมัติใหจัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 45,787,000 บาท เปนทุนสำรองตามกฎหมาย
42.6 การเขาทำสัญญาเชาที่ดินระยะยาว
บริษัทยอยโดยออม - บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด
เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัทยอยโดยออมเขาทำสัญญาเชาที่ดินระยะยาวกับกิจการที่เกี่ยวของกันเพื่อใชเปน
พื้นที่สวนหนึ่งของที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังงานสะอาดคลองขลุง จำนวน 4 แปลง รวมพื้นที่ที่เชาทั้งหมดจำนวน
5 ไร 2 งาน 48 ตารางวา โดยมีระยะเวลาการเชา 23 ป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2585
42.7 การยกเลิกสัญญาจะซื้อขายที่ดินกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 36 จ))
42.8 การเขาทำสัญญากูเงินหมุนเวียนกับทางธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย
บริษัทยอยโดยออม - บริษัท แอดวานซ ไบโอ เอเชีย จำกัด
ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัท แอดวานซ ไบโอ เอเชีย จำกัด เขาทำสัญญากูเงินหมุนเวียนกับทางธนาคาร
เพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทยในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน วงเงินไมเกินจำนวน 45,000,000 บาท เพื่อใชเปน
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทยอยโดยออม ซึ่งค้ำประกันโดยหุน ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง และเครื่องจักรของ
โครงการโรงไฟฟาชีวมวลของบริษัทยอยโดยออมดังกลาว
42.9 การอนุมัติเพิ่มวงเงินสัญญาสินเชื่อซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 มีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินสัญญาสินเชื่อ
ซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาระหวางบริษัทยอยโดยตรงกับสถาบันการเงิน โดยอนุมัติใหเพิ่มวงเงินสินเชื่อจากเดิม
จำนวน 18,000,000 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ เปนจำนวน 30,000,000 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ เพื่อชำระคาบริการ
การจัดการซื้ออุปกรณ อะไหล และการนำเขาเครื่องจักรจากตางประเทศ
42.10 การเขาทำสัญญาแกไขสัญญาสินเชื่อของบริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด (หมายเหตุ 25)
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คำอธิบาย และการวิเคราะหฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงาน
1. ภาพรวมผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินที่ผานมา
สำหรับป 2560 โครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติซง่ึ ตัง้ อยูท จ่ี งั หวัดฉะเชิงเทรา (AAA1) ไดเริม่ COD เมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ
2560 โดยมีปริมาณไฟฟาเสนอขายตาม PPA 90 MW และวันที่ 16 สิงหาคม 2560 โครงการโรงไฟฟาชีวมวลตั้งอยูที่
อำเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี (ACP3) ไดเริ่ม COD อีกเชนกัน โดยมีปริมาณไฟฟาเสนอขายตาม PPA 8 MW
นอกจากนี้กลุมบริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต จึงสงผลใหมีจำนวนหนวยขายไฟใหแก กฟภ. เพิ่มขึ้น
ทำให ในป 2560 กลุม บริษทั ฯ มีรายไดเทากับ 4,243.28 ลานบาท และมีกำไรขัน้ ตนและกำไรสุทธิจำนวน 1,120.55 ลานบาท
และ 333.53 ลานบาท ตามลำดับ
สำหรับป 2561 โครงการโรงไฟฟาทั้งหมดของกลุมบริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้งโครงการ
AAA1 และ ACP3 ไดเปดดำเนินการเต็มป จึงสงผลใหมจี ำนวนหนวยขายไฟใหแกการไฟฟาเพิม่ ขึน้ อีกทัง้ โครงการโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยซึ่งตั้งอยูที่จังหวัดชลบุรี (Solar Rooftop 1) ไดเริ่ม COD เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 โดยมี
ปริมาณไฟฟาเสนอขายตาม Private PPA 1 MW ทำให ในป 2561 กลุมบริษัทฯ มีรายไดเพิ่มขึ้นเปน 4,833.21 ลานบาท
และมีกำไรขั้นตนและกำไรสุทธิจำนวน 1,417.46 ลานบาท และ 546.57 ลานบาท ตามลำดับ
สำหรับป 2562 โครงการโรงไฟฟาทัง้ หมดของกลุม บริษทั ฯ ไดมกี ารปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต โดยเฉพาะโรงไฟฟา
กาซธรรมชาติ ซึ่งมีรายไดจากการใหบริการภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาเพิ่มขึ้น 104.25 ลานบาท จากปริมาณขายไฟฟาที่
มากขึ้น และรายไดสวนของคาพลังงานไฟฟาตามสูตรปรับซึ่งสูงขึ้นจากการปรับอัตราตามราคาคากาซธรรมชาติ สำหรับ
รายไดจากการขายไฟฟาใหเอกชนของโรงไฟฟากาซธรรมชาติและรายไดจากการขายไอน้ำเพิ่มขึ้นรวม 14.94 ลานบาท
หรือคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 78.96 และมากกวารอยละ 100 ตามลำดับ เนื่องจากปริมาณความตองการใชไฟฟา
และไอน้ำของลูกคาเพิ่มขึ้นจากการขยายกำลังการผลิต จึงทำใหกลุมบริษัทฯ มีรายไดเพิ่มขึ้นเปน 4,950.63 ลานบาท
(ไมรวมรายไดคากอสรางภายใตขอตกลงสัมปทาน) และมีกำไรขั้นตนและกำไรสุทธิจำนวน 1,625.93 ลานบาท และ
815.30 ลานบาท ตามลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุม บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพยรวมจำนวน 13,959.40 ลานบาท 13,886.74 ลานบาท
และ 14,145.18 ลานบาท ตามลำดับ โดยมีสินทรัพยหลักของกลุมบริษัทฯ เชน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ซึ่งเปน
สินทรัพยหลักที่ ใช ในการดำเนินงานโรงไฟฟา ลูกหนี้สัญญาเชาการเงิน สิทธิในการใหบริการจากขอตกลงสัมปทาน และ
ลูกหนี้การคา เปนตน
หนีส้ นิ รวมของกลุม บริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 จำนวน 8,937.20 ลานบาท 8,315.10 ลานบาท
และ 3,352.14 ลานบาท ตามลำดับ โดยหนีส้ นิ สวนใหญเปนเงินกูย มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ใหสนิ เชือ่ กับโครงการ
โรงไฟฟาทุกโครงการของกลุมบริษัทฯ โดยที่หนี้สินที่ลดลงในป 2561 มีสาเหตุหลักจากการลดลงของเงินกูยืมระยะยาว
จากธนาคารพาณิชย จำนวน 2,277.56 ลานบาท จากการชำระหนี้ และการเพิ่มขึ้นของหุนกูของ ACE ที่ออกในเดือน
ธันวาคม จำนวน 1,476.50 ลานบาท ในขณะที่หนี้สินในป 2562 ลดลงอยางมีนัยสำคัญมีสาเหตุหลักมาจากเงินกูยืมจาก
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สถาบันการเงินระยะยาวลดลงจำนวน 3,183.95 ลานบาทจากการชำระหนี้ตามกำหนดและการชำระคืนเงินกูกอนกำหนด
เปนการชั่วคราวโดยการนำเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนที่รอการนำไปใชประโยชน ในการ
ลงทุนโครงการโรงไฟฟาของกลุม บริษทั ฯ และการไถถอนหุน กูก อ นครบกำหนดทัง้ จำนวนรวม 1,500,000 หนวย ในราคา
หนวยละ 1,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิน 1,500 ลานบาท ในขณะที่เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นลดลง 162.72 ลานบาท
จากเจาหนี้การคาคากาซธรรมชาติซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปกอนเปนจำนวน 122.93 ลานบาท
สวนของผูถือหุนของกลุมบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 มีจำนวน 5,022.20 ลานบาท 5,571.64
ลานบาท และ 10,793.04 ลานบาท ตามลำดับ ซึ่งสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นในป 2561 เนื่องจากกำไรจากผลการ
ดำเนินงานของกลุม บริษทั ฯ ขณะทีก่ ารเพิม่ ขึน้ ใน 2562 มีสาเหตุหลักเนือ่ งจากกำไรจากผลการดำเนินงานของกลุม บริษทั ฯ
และการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจากการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

2. การวิเคราะหผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินสำหรับป 2560 ป 2561 และป 2562
2.1 การวิเคราะหผลการดำเนินงาน
2.1.1 รายได
รายไดรวมของกลุม บริษทั ฯ สำหรับปบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 มีจำนวน 4,346.15 ลานบาท
4,848.94 ลานบาท และ 5,088.17 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 11.57 ในป 2561 และรอยละ 4.93 ในป
2562 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
• รายไดจากการขายและบริการ
งวดปบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุม บริษทั ฯ มีรายไดจากการขายและบริการจำนวน 4,243.28
ลานบาท 4,833.21 ลานบาท และ 4,950.63 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 13.90 ในป 2561 และรอยละ 2.43
ในป 2562 ตามลำดับ ซึ่งรายไดจากการขายและบริการสำหรับป 2560 2561 และ 2562 ไดรวมรายไดจากสัญญาเชา
การเงินภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา จำนวน 372.86 ลานบาท 417.02 ลานบาท และ 410.38 ลานบาท ตามลำดับ หรือ
คิดเปนรอยละ 8.79 รอยละ 8.63 และรอยละ 8.29 ของรายไดจากการขายและบริการ ทัง้ นี้ รายไดจากการขายและบริการ
ของกลุม บริษทั ฯ สวนใหญมาจากการจําหนายไฟฟาใหกบั ลูกคาหลัก 2 ราย ไดแก กฟภ. และ กฟผ. คิดเปนสัดสวนรายได
รอยละ 98.94 ในป 2560 รอยละ 98.74 ในป 2561 และรอยละ 98.26 ในป 2562 ทั้งนี้ กลุมบริษัทฯ มีรายไดจาก
โครงการโรงไฟฟา 4 ประเภท ไดแก โครงการโรงไฟฟาชีวมวล โครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติ โครงการโรงไฟฟาขยะ
ชุมชน และโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย มีรายละเอียด ดังนี้
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รายไดจากการขายและบริการ
คาไฟฟาตามอัตรา FiT
คา FiT Premium
รายไดจากการขายไฟฟาใหเอกชน (IU)
รายไดจากการขายไอน้ำ (IU)
รวมรายไดจากโครงการโรงไฟฟาชีวมวล
รายไดจากสัญญาเชาการเงินภายใต
สัญญาซื้อขายไฟฟา
รายไดจากการใหบริการตามสัญญา
ซื้อขายไฟฟา
รายไดจากการขายไฟฟาใหเอกชน (IU)
รายไดจากการขายไอน้ำ (IU)
รวมรายไดจากโครงการโรงไฟฟากาซ
ธรรมชาติ
คาไฟฟาฐาน และคา Ft
สวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder)
รายไดการกำจัดขยะ
รวมรายไดจากโครงการโรงไฟฟาขยะชุมชน
คาไฟฟาฐาน และคา Ft
รวมรายไดจากโครงการโรงไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา
รวมรายไดจากการขายและบริการ

งบการเงินรวมสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
2562
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
รอยละ
รอยละ
รอยละ
2,177.51
2,434.23
2,420.71
51.32
50.36
48.90
154.07
171.82
170.33
3.63
3.55
3.44
4.07
8.76
12.27
0.10
0.18
0.25
11.93
0.41
0.03
0.28
0.01
0.00
2,347.58
2,603.34
55.33 2,615.22
54.10
52.59

372.86

8.79

417.02

8.63

410.38

8.29

1,292.70
2.75
2.43
1,670.74

30.46
0.06
0.06
39.37

1,523.77
4.99
9.13
1,954.91

31.53
0.10
0.19
40.45

1,628.02
8.93
20.51
2,067.84

32.89
0.18
0.41
41.77

88.47
112.54
23.95
224.96
-

2.09
2.65
0.56
5.30
-

99.73
125.40
37.54
262.67
0.41

2.06
2.60
0.78
5.44
0.01

105.79
129.18
37.36
272.33
7.12

2.14
2.61
0.75
5.50
0.14

4,243.28

100.00

0.41
4,833.21

0.01
100.00

7.12
4,950.63

0.14
100.00

• รายไดคากอสรางภายใตขอตกลงสัมปทานจากโครงการโรงไฟฟาขยะชุมชน (กอน COD)
ในป 2562 กลุม บริษทั ฯ มีรายไดคา กอสรางภายใตขอ ตกลงสัมปทานจำนวน 104.64 ลานบาท เนือ่ งจากโครงการโรงไฟฟา
ขยะชุมชน (โครงการ ALCP6) กอสรางภายใตสัญญากับเทศบาลเมืองกระบี่เพื่อรับจางกำจัดขยะตามโครงการบริหาร
จัดการและกำจัดขยะมูลฝอยดวยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเปนพลังงานไฟฟา เปนระยะเวลา 25 ป นับแตวันที่ลงนาม
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 ซึ่งกำหนดให ALCP โอนกรรมสิทธิ์ ในอาคารและระบบกำจัดขยะตามที่ระบุไว ในสัญญา
ใหแกเทศบาลเมืองกระบี่เมื่อโครงการสิ้นสุด ผูบริหารของกลุมบริษัทฯ พิจารณาลักษณะสัญญาฉบับดังกลาวแลว พบวา
เปนไปตามการตีความมาตรฐานการรายการทางการเงิน ฉบับที่ 12 “เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ” จึงบันทึกรายได
ที่เกี่ยวของกับการกอสราง โดยอางอิงกับขั้นความสำเร็จของงานกอสรางดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพย เปนรายได
คากอสรางภายใตขอ ตกลงสัมปทาน และบันทึกตนทุนคากอสรางภายใตขอ ตกลงสัมปทานตามตนทุนคากอสรางทีเ่ กิดขึน้
จริงจำนวน 104.64 ลานบาท ดังนั้นกลุมบริษัทฯไมมีกำไรหรือขาดทุนจากรายการดังกลาว
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• รายไดอื่น
กลุมบริษัทฯ มีรายไดอื่นสำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 จำนวน 102.87 ลานบาท
15.73 ลานบาท และ 32.90 ลานบาท ตามลำดับ รายไดอื่นที่สำคัญในป 2560 มาจากรายไดคาปรับตนทุนเชื้อเพลิง
กับกิจการที่เกี่ยวของกันจำนวน 97.14 ลานบาท จากสัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลระหวาง AAPP และบริษัท ชัยโย
ซัพพลายเชน จำกัด (“SSC”) ซึ่งเปนบริษัทที่กลุมทรงเมตตามีอำนาจควบคุม เนื่องจากในป 2559 SSC ไมสามารถ
สงมอบเชื้อเพลิงไดตามปริมาณที่กำหนดไวตามสัญญา AAPP เปนเหตุให SSC มีหนาที่ตองชำระคาปรับใหแก AAPP
อยางไรก็ดี ในชวงเวลาดังกลาวยังมีความไมแนนอนวาจะไดรับคาปรับหรือไม ทำใหกลุมบริษัทฯ ทำการเรียกเก็บคาปรับ
ลาชากวากำหนดและไดบันทึกคาปรับดังกลาวเปนรายไดอื่นในป 2560 และ AAPP ไดรับชำระคาปรับดังกลาวแลว และ
ในป 2561 รายไดอื่นที่สำคัญมาจากกำไรจากการจำหนายที่ดินใหกับกิจการที่เกี่ยวของกันจำนวน 5.40 ลานบาท จาก
สัญญาซื้อขายที่ดินระหวาง AAA และ TAB นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ ยังมีรายไดอื่น เชน ดอกเบี้ยรับ รายไดจากการขาย
เศษซาก และคาเคลมประกัน จำนวน 3.23 ลานบาท 2.88 ลานบาท และ 2.88 ลานบาท ตามลำดับ ในขณะที่รายไดอื่น
ที่สำคัญในป 2562 มาจาก กลุมบริษัทฯ ไดรับเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัยทั้งหมด 23.95 ลานบาท โดยแบงเปนคา
ชดเชยสำหรับเครือ่ งจักรและอุปกรณเสียหายจำนวน 6.16 ลานบาท และคาชดเชยสวนเพิม่ เพือ่ ใหการดำเนินธุรกิจตอเนือ่ ง
จำนวน 17.79 ลานบาท และดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน 6.35 ลานบาท
2.1.2 ตนทุน
• ตนทุนขายและบริการ
งวดปบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุม บริษทั ฯ มีตน ทุนขายและบริการจำนวน 3,122.73 ลานบาท
3,415.75 ลานบาท และ 3,324.70 ลานบาท ตามลำดับ โดยตนทุนขายและบริการสามารถแบงตามประเภทของโรงไฟฟาได
ดังนี้
ตนทุนขายและบริการ
ตนทุนเชื้อเพลิง
คาเสื่อมราคา
ตนทุนคาบริการบำรุงรักษา
ตนทุนแรงงาน
ตนทุนอื่น
รวมตนทุนจากโครงการโรงไฟฟาชีวมวล
ตนทุนเชื้อเพลิง
ตนทุนคาบริการบำรุงรักษา
ตนทุนแรงงาน
ตนทุนอื่น
รวมตนทุนจากโครงการโรงไฟฟากาซ
ธรรมชาติ

งบการเงินรวมสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
2562
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
รอยละ
รอยละ
รอยละ
963.17
1,025.90
836.17
30.84
30.03
25.15
431.37
435.79
429.45
13.81
12.76
12.92
177.72
170.72
147.19
5.69
5.00
4.45
130.88
153.20
161.72
4.19
4.48
4.86
89.65
93.12
116.31
2.88
2.73
3.48
1,792.79
1,690.84
57.41 1,878.73
55.00
50.86
1,053.77
1,247.90
1,356.39
33.74
36.53
40.80
108.42
118.72
109.71
3.47
3.48
3.30
13.47
15.94
19.38
0.43
0.47
0.58
11.13
5.21
5.56
0.36
0.15
0.17
1,186.79

38.00

1,387.77

40.63

1,491.04

44.85
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ตนทุนขายและบริการ
ตนทุนคาตัดจำหนายสิทธิในการใหบริการ
ตนทุนคาบริการบำรุงรักษา
ตนทุนแรงงาน
ตนทุนอื่น
รวมตนทุนจากโครงการโรงไฟฟาขยะชุมชน
คาเสื่อมราคา
ตนทุนคาบริการบำรุงรักษา
ตนทุนแรงงาน
รวมตนทุนจากโครงการโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา
รวมตนทุนขายและบริการ

งบการเงินรวมสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
2562
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
รอยละ
รอยละ
รอยละ
60.21
60.21
53.95
1.93
1.76
1.62
36.53
49.82
44.37
1.17
1.46
1.34
17.83
17.76
18.97
0.57
0.52
0.57
28.58
21.05
18.91
0.92
0.62
0.57
143.15
148.84
136.20
4.59
4.36
4.10
2.85
0.09
0.15
0.44
0.00
0.01
0.26
3.33
0.01
0.10
3,122.73

100.00

0.41
3,415.75

0.01
100.00

6.62
3,324.70

0.20
100.00

โครงการโรงไฟฟาชีวมวล
ตนทุนขายและบริการของโครงการโรงไฟฟาชีวมวลสำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 มี
จำนวน 1,792.79 ลานบาท 1,878.73 ลานบาท และ 1,690.84 ลานบาท ตามลำดับ โดยที่ตนทุนหลักของโครงการ
โรงไฟฟาชีวมวล ไดแก คาเชื้อเพลิง คาเสื่อมราคาอาคารและเครื่องจักร คาบริการบำรุงรักษาและคาแรง
ตนทุนของโครงการโรงไฟฟาชีวมวลสำหรับป 2561 เพิ่มขึ้น 85.94 ลานบาทจากป 2560 มีสาเหตุสำคัญจาก (1) มีการ
ผลิตกระแสไฟฟามากขึ้น และ (2) โครงการโรงไฟฟาบอพลอยเปดดำเนินการเต็มป
ในขณะที่ป 2562 ตนทุนของโครงการโรงไฟฟาชีวมวล ลดลงจำนวน 187.89 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราลดลง
รอยละ 10.00 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงจากสวนของตนทุนเชื้อเพลิงจำนวน 189.73 ลานบาท และตนทุน
คาบำรุงรักษาจำนวน 23.53 ลานบาท เนื่องจากกลุมบริษัทฯ ไดมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงและการเดินเครื่องจักรที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น จากการปรับปรุงเครื่องจักรและกระบวนการผลิต และการปรับปรุงสูตรและการผสมเชื้อเพลิงใหมี
การเผาไหมที่สมบูรณยิ่งขึ้น ทำให ใชเชื้อเพลิงตอหนวยในปริมาณที่นอยลง รวมทั้งไดมีการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ
จัดหาเชื้อเพลิงรวมทั้งการนำเชื้อเพลิงประเภทใหมที่มีศักยภาพซึ่งผานการศึกษาและวิจัยมาอยางดีแลวมาใช ในกระบวน
การผลิตทำใหตนทุนเชื้อเพลิงโดยรวมและคาบำรุงรักษาลดลง
โครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติ
ตนทุนขายและบริการของโครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติ (AAA1) เกิดขึ้นในป 2560 เนื่องจากโครงการโรงไฟฟากาซ
ธรรมชาติเริ่ม COD เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2560 โดยมีตนทุนขายและบริการในป 2560 2561 และ 2562 จำนวน
1,186.79 ลานบาท 1,387.77 ลานบาท และ 1,491.04 ลานบาท ตามลำดับ สวนใหญเกิดขึ้นจากตนทุนคาเชื้อเพลิง
และคาบริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาเครื่องจักร โดยในป 2561 ตนทุนขายและบริการเพิ่มขึ้นจากป 2560 จำนวน
200.98 ลานบาท สาเหตุสำคัญเนื่องจากโครงการโรงไฟฟา SPP เกาะขนุน (AAA1) ไดดำเนินการเต็มป ในขณะที่
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ป 2560 โครงการดังกลาวเปดดำเนินการเปนระยะเวลา 10.5 เดือน ในขณะที่ป 2562 ตนทุนขายและบริการเพิ่มขึ้นจาก
ป 2561 จำนวน 103.27 ลานบาท สาเหตุหลักเกิดจากตนทุนวัตถุดิบเชื้อเพลิงของโรงไฟฟากาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นจำนวน
108.49 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8.69 เนื่องจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาคากาซธรรมชาติ ซึ่งกลุมบริษัทฯ ไดรับ
การชดเชยราคาคากาซทีป่ รับเพิม่ ขึน้ จากการไฟฟาฝายผลิตไดตามสูตรคาพลังงานไฟฟาซึง่ ปรับไปตามราคากาซธรรมชาติ
ที่เปลี่ยนแปลงไป
• ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในระหวางปสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุม บริษทั ฯ ไดเปลีย่ นแปลงวิธกี ารบัญชีเกีย่ วกับการแปลงคารายการสินทรัพย
ที่เปนตัวเงินภายใตลูกหนี้สัญญาเชาการเงินดังกลาวโดยวิธีการปรับปรุงยอนหลังงบการเงินรวมของป พ.ศ. 2560
โดยเปนการปรับปรุงเกี่ยวกับการแปลงคารายการสินทรัพยที่เปนตัวเงินบางสวนภายใตลูกหนี้สัญญาเชาการเงิน ซึ่งมี
องคประกอบการคำนวณบางสวนเปนเงินตราตางประเทศดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
จากการเปลี่ยนแปลงวิธีการบัญชีดังกลาว ทำใหกลุมบริษัทฯ ตองรับรูผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 115.06 ลานบาท
และ 10.55 ลานบาท ในป 2560 และป 2561 ตามลำดับ อยางไรก็ดี ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาวโดยสวนใหญ
เปนขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงซึ่งมีจำนวน 114.93 ลานบาท และ 10.27 ลานบาท ในป 2560 และ
2561 ตามลำดับ และในป 2562 กลุมบริษัทฯ มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรวมจำนวน 103.51 ลานบาท เปนรายการ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจำนวน 102.34 ลานบาท
โครงการโรงไฟฟาขยะชุมชน
ตนทุนขายและบริการของโครงการโรงไฟฟาขยะชุมชนซึ่งเกิดขึ้นตั้งแตป 2559 ภายหลังจากเริ่ม COD เมื่อวันที่ 29
พฤศจิกายน 2559 โดยที่ป 2560 ป 2561 และป 2562 โครงการโรงไฟฟาขยะชุมชน (โครงการ ALCP3) มีตนทุนขาย
และบริการจำนวน 143.15 ลานบาท 148.84 ลานบาท และ 136.20 ลานบาท ตามลำดับ ซึ่งตนทุนสวนใหญเกิดจาก
คาตัดจำหนายสิทธิในการใหบริการจากขอตกลงสัมปทาน (คำนวณจากมูลคายุติธรรมโครงการ) คาบำรุงรักษา และคา
แรงงาน
โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา
ตนทุนขายและบริการของโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคาในป 2561 และ 2562 มีจำนวน
0.41 ลานบาท และ 6.62 ลานบาท ตามลำดับ เนื่องจากโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา โครงการแรก
ของกลุมบริษัทฯ เริ่ม COD ในเดือนพฤศจิกายน 2561 และโครงการที่ 2 และ 3 เริ่มทยอย COD ในเดือนกุมภาพันธ
และเดือนกันยายน 2562 ตามลำดับ โดยตนทุนสวนใหญมาจากตนทุนแรงงานและคาเสื่อมราคาเปนหลัก
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• กำไรขั้นตน
สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นตนจากการขายและบริการ
เทากับ รอยละ 26.41 รอยละ 29.33 และรอยละ 32.16 ตามลำดับ มีรายละเอียดแยกตามประเภทโรงไฟฟา ดังนี้
กำไรขั้นตน

งบการเงินรวมสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
2562
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
รอยละ
รอยละ
รอยละ

โครงการโรงไฟฟาชีวมวล
รายไดจากการขายและบริการ
2,347.58
ตนทุนขายและบริการ
1,792.79
กำไรขั้นตนของโครงการโรงไฟฟาชีวมวล
554.79
โครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติ
รายไดจากการขายและบริการ
1,670.74
ตนทุนขายและบริการ
1,186.79
กำไรขั้นตนของโครงการโรงไฟฟากาซ
483.95
ธรรมชาติ
โครงการโรงไฟฟาขยะชุมชน
รายไดจากการขายและบริการ
224.96
ตนทุนขายและบริการ
143.15
กำไรขั้นตนของโครงการโรงไฟฟาขยะชุมชน
81.81
โครงการโรงไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา
รายไดจากการขายและบริการ
ตนทุนขายและบริการ
กำไรขั้นตนของโครงการโรงไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา
รวมรายไดจากการขายและบริการ
4,243.28
รวมตนทุนขายและบริการ
3,122.73
รวมกำไรขั้นตน
1,120.55

100.00
76.37
23.63

2,615.22
1,878.73
736.49

100.00
71.84
28.16

2,603.34
1,690.84
912.50

100.00
64.95
35.05

100.00
71.03
28.97

1,954.91
1,387.77
567.14

100.00
70.99
29.01

2,067.84
1,491.04
576.80

100.00
72.11
27.89

100.00
63.63
36.37

262.67
148.84
113.83

100.00
56.66
43.34

272.33
136.20
136.13

100.00
50.00
50.00

-

0.41
0.41
0.00

100
100
0.00

7.12
6.62
0.50

100.00
92.98
7.02

100.00
73.59
26.41

4,833.21
3,415.75
1,417.46

100.00
70.67
29.33

4,950.63
3,324.70
1,625.93

100.00
67.16
32.84

ในป 2560 กำไรขั้นตนของโรงไฟฟาชีวมวลเทากับ 554.79 ลานบาท และอัตรากำไรขั้นตนเทากับรอยละ 23.63 ขณะที่
ในป 2561 กำไรขั้นตนเพิ่มขึ้นจากป 2560 จำนวน 181.70 ลานบาทและอัตรากำไรขั้นตนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 28.16
เนื่องจากในป 2561 กลุมบริษัทฯ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลใหมีตนทุนที่
ต่ำลงอยางตอเนื่อง จึงสงผลใหมีการผลิตกระแสไฟฟาไดมากขึ้นดวยตนทุนการผลิตไฟฟาตอหนวยที่ต่ำลง ในขณะที่
ป 2562 กลุมบริษัทฯ มีกำไรขั้นตนเพิ่มขึ้น 176.01 ลานบาท และอัตรากำไรขั้นตนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 35.05 จากการ
ควบคุมตนทุนการจัดหาและการใชเชื้อเพลิง รวมทั้งการควบคุมตนทุนการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
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สำหรับโครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติ (AAA1) เริ่มเปดดำเนินการเชิงพาณิชย ในเดือนกุมภาพันธ 2560 จึงเริ่มรับรู
รายไดและตนทุนในป 2560 โดยมีกำไรขั้นตนเทากับ 483.95 ลานบาท และอัตรากำไรขั้นตนเทากับรอยละ 28.97
และในป 2561 มีกำไรขั้นตนเทากับ 567.14 ลานบาท และอัตรากำไรขั้นตนเทากับรอยละ 29.01 โดยที่รายไดคาอัตรา
คาพลังไฟฟา (CP) รับรูโดยถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (TRFIC 4) ตนทุนหลัก
ของโครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติมาจากตนทุนคาเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ โดยกำไรขั้นตนสำหรับป 2562 เพิ่มขึ้น
จำนวน 9.66 ลานบาทจากป 2561 จากการเพิ่มขึ้นของรายไดมากกวาตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยถึงแมตนทุน
เชื้อเพลิงคากาซซึ่งเปนตนทุนการผลิตหลักจะเพิ่มขึ้นจากทั้งปริมาณการใชและราคาเฉลี่ย สงผลใหตนทุนการผลิตรวม
เพิ่มขึ้นจำนวน 103.27 ลานบาทเมื่อเทียบกับปกอน แตดวยสูตรราคาคาพลังงานไฟฟาที่ปรับเปลี่ยนไปตามราคา
กาซธรรมชาติ ดังนั้น ราคาคากาซที่ปรับเพิ่มขึ้นจึงไมมีผลกระทบตอกำไรขั้นตน อีกทั้งในปปจจุบันมีการบริหารจัดการ
เดินเครื่องจักรโรงไฟฟาใหมีประสิทธภาพมากขึ้น สงผลใหสามารถผลิตไฟฟาไดมากขึ้นโดยใชปริมาณกาซในสัดสวน
ที่ลดลง
ในป 2560 โรงไฟฟาขยะชุมชนเริ่มเปดดำเนินการเชิงพาณิชยไดเต็มประสิทธิภาพ โดยกลุมบริษัทฯ มีกำไรขั้นตนจาก
โรงไฟฟาขยะในป 2560 และ 2561 เทากับจำนวน 81.81 ลานบาท และ 113.83 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากำไร
ขั้นตนรอยละ 36.37 และรอยละ 43.34 ตามลำดับ เพิ่มขึ้นเนื่องจากรายไดจากการขายไฟฟาและรายไดคากำจัดขยะ
เพิ่มขึ้น โดยตนทุนหลักเกิดจากตนทุนคาตัดจำหนายสิทธิในการใหบริการจากขอตกลงสัมปทานซึ่งไมไดแปรผันตาม
ปริมาณการขายไฟฟา ทั้งนี้ รายไดคาไฟฟาจากโรงไฟฟาขยะชุมชนใชวิธีการคิดคาไฟฟาแบบ Adder ในขณะที่ ใน
ป 2562 มีกำไรขั้นตนจำนวน 136.13 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากำไรขั้นตนรอยละ 50 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ป 2561 โดยมีสาเหตุมาจากการควบคุมการผลิตไฟฟาและตนทุนการบำรุงรักษาโรงไฟฟาขยะที่เปนไปตามแผนงาน
สําหรับโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยอยูในชวงเริ่มตนของโครงการ โดยมีโรงไฟฟาที่เริ่มเปดดำเนินการเพียง 3 โครงการ
จึงมีกำไรขั้นตนสำหรับป 2562 จำนวน 0.50 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากำไรขั้นตนรอยละ 7.02
โดยภาพรวมกำไรขั้นตนของกลุมบริษัทฯสำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 เทากับ
จำนวน 1,120.55 ลานบาท 1,417.46 ลานบาท และ 1,625.93 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากำไรขั้นตน รอยละ 26.41
รอยละ 29.33 และรอยละ 32.84 (ไมรวมรายไดคากอสรางภายใตขอตกลงสัมปทาน) ตามลำดับ คิดเปนอัตราเติบโต
กำไรขั้นตนเฉลี่ย รอยละ 20.46 ตอป
2.1.3 คาใชจายในการบริหาร
สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบริษัทฯ มีคาใชจายในการบริหารจำนวน 275.56
ลานบาท 378.53 ลานบาท และ 330.36 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนสัดสวนของรายไดรวมซึ่งไมรวมรายไดอื่น
คือรอยละ 6.49 รอยละ 7.83 และรอยละ 6.53 ตามลำดับ โดยในป 2561 สัดสวนคาใชจายเพิ่มขึ้นเนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน คาที่ปรึกษาและบริการอื่นๆ และขาดทุนจากการดอยคาของคาออกแบบงาน
กอสรางโรงไฟฟาที่อยูระหวางการขอคืนสัญญาจำนวน 1 โครงการ ในขณะที่ ในป 2562 คาใชจายในการบริหารลดลง
จากป 2561 จำนวน 48.17 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 12.73 เนื่องจากขาดทุนจากการดอยคาของคาออกแบบงาน
กอสรางในป 2561 ขางตน ประกอบกับในป 2562 มีการกลับรายการคาเผือ่ การดอยคาของทีด่ นิ จำนวน 16.20 ลานบาท
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2.1.4 ตนทุนทางการเงิน
งวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบริษัทฯ มีตนทุนทางการเงินจำนวน 497.30 ลานบาท
482.52 ลานบาท และ 412.57 ลานบาท ตามลำดับ หรือคิดเปนรอยละ 11.72 รอยละ 9.99 และรอยละ 8.17 ของ
รายไดรวมไมรวมรายไดอื่น ตามลำดับ โดยตนทุนทางการเงินสำหรับป 2562 ลดลงจำนวน 69.95 ลานบาท หรือ
คิดเปนอัตราลดลงรอยละ 14.50 โดยมีสาเหตุมาจากการจายชำระคืนเงินกูระหวางปตามสัญญา และการจายชำระคืน
เงินกูกอนกำหนดเปนการชั่วคราวจากเงินที่บริษัทฯ ไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนที่รอการนำไป
ใชประโยชน ในการลงทุนโครงการโรงไฟฟาของกลุมบริษัทฯ ที่อยูระหวางการพัฒนา ประกอบกับการพิจารณาปรับลด
อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชย
2.1.5 ภาษีเงินได
งวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบริษัทฯ มีรายไดภาษีเงินได 21.74 ลานบาท คาใช
จายภาษีเงินได 15.53 ลานบาท และรายไดภาษีเงินได 2.91 ลานบาท ตามลำดับ โดยคาใชจายภาษีเงินไดของกลุม
บริษัทฯ มีสวนประกอบหลัก ไดแก ภาษีเงินไดประจำงวด ซึ่งสวนมากมาจากกำไรสวนที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดตาม
สิทธิพิเศษที่ไดรับจากการสงเสริมการลงทุน และภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนเปลงของยอดคงเหลือ
สินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวด
ในป 2561 บริษทั ฯ มีผลแตกตางทางบัญชีและภาษีทก่ี ระทบตอคาใชจา ยทางภาษีเพิม่ ขึน้ ซึง่ เกิดจาก 3 สาเหตุหลัก ไดแก
(1) คาใชจายทางตรงในการออกหุนกูของบริษัท ACE กลุมบริษัทฯ จึงบันทึกหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ในสวนคา
ธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจำนวน 2.15 ลานบาท ในขณะที่ป 2560 กลุมบริษัทฯ บันทึกหนี้สินภาษีเงินไดลดลง 3.48 ลานบาท
เนื่องจากผลแตกตางชั่วคราวที่ลดลงจากการทยอยตัดจำหนายคาธรรมเนียม (2) การปรับเปลี่ยนอายุการใชงานของ
เครือ่ งจักรใหเหมาะสมกับอายุสญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟาตัง้ แตกลางป 2560 สงผลใหเกิดเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
โดยมีผลแตกตางเพิม่ ขึน้ ในป 2561 จำนวน 13.66 ลานบาท และ(3) การจัดประเภทของโรงไฟฟาเกาะขนุน เปนประเภท
สัญญาเชาการเงิน ตั้งแตป 2560 สงผลใหเกิดเปนหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี โดยมีผลแตกตางเพิ่มขึ้นในป 2561
จำนวน 24.83 ลานบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากป 2560 เนือ่ งจากโรงไฟฟาเกาะขนุน เริม่ ดำเนินการขายไฟฟาเชิงพาณิชย ในเดือน
กุมภาพันธ 2560 รวมผลกระทบของผลแตกตางชัว่ คราวอืน่ ๆ กลุม บริษทั ฯ จึงมีการบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปน
คาใชจายสำหรับป 2561 จำนวน 9.80 ลานบาท
ในป 2562 บริษทั ฯ มีรายไดภาษีเงินไดเพิม่ ขึน้ จำนวน 18.44 ลานบาท เนือ่ งจากการบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
เพิ่มขึ้นจากผลแตกตางชั่วคราวระหวางคาเสื่อมราคาทางบัญชีและทางภาษี
2.1.6 กำไรสุทธิ
ในป 2560 2561 และ 2562 กลุม บริษทั ฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 333.53 ลานบาท 546.57 ลานบาท และ 815.30 ลานบาท
ตามลำดับ คิดเปนอัตรากำไรสุทธิ รอยละ 7.86 รอยละ 11.31 และรอยละ 16.13 ตามลำดับ โดยในป 2561 กำไรสุทธิ
เพิ่มขึ้น 213.04 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 63.87 จากป 2560 เนื่องจาก (1) การรับรูรายไดเต็มป
ของโครงการ AAA1 และ ACP3 (2) กลุม บริษทั ฯ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต และการบริหารจัดการเชือ้ เพลิงชีวมวล
ใหมตี น ทุนทีต่ ำ่ ลงอยางตอเนือ่ ง จึงสงผลใหมจี ำนวนหนวยขายไฟใหแก กฟภ. เพิม่ ขึน้ ดวยตนทุนการผลิตไฟฟาตอหนวย
ที่ลดลง อยางไรก็ตาม ในป 2560 และ ป 2561 กลุมบริษัทฯมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 138.77 ลานบาท
และ 10.04 ลานบาท ตามลำดับ ซึ่งเกิดจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของลูกหนี้สัญญาเชา
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การเงินสำหรับรายไดสว นของ CP ทีจ่ ะไดรบั ตลอดอายุสญ
ั ญาคงเหลือ (สัญญาอายุ 25 ป เริม่ วันที่ 10 กุมภาพันธ 2560)
ซึ่งเปนการบันทึกรายการตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 “เรื่อง การประเมินวาขอตกลง
ประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม” จำนวน 114.93 ลานบาท และ 10.27 ลานบาท ดังนัน้ เมือ่ พิจารณากำไรสุทธิโดยไมรวมผล
กระทบดังกลาวแลว กลุม บริษทั ฯ มีกำไรสุทธิสำหรับป 2560 และป 2561 จำนวน 448.46 ลานบาท และ 556.84 ลานบาท
ตามลำดับ หรือคิดเปนอัตรากำไรสุทธิ รอยละ 10.57 และรอยละ 11.52 ตามลำดับ
สำหรับป 2562 กลุมบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 268.73 ลานบาท หรือรอยละ 49.17 เมื่อเทียบกับป 2561 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากกำไรขั้นตนที่เพิ่มขึ้นจากการที่รายไดการขายและบริการเพิ่มขึ้นและการควบคุมตนทุนที่มีประสิทธิภาพ
รวมถึงการบริหารเงินสดรับจากการเพิ่มทุนโดยการนำไปชำระคืนเงินกูกอนกำหนดเปนการชั่วคราวสงผลใหตนทุนทาง
การเงินของกลุมบริษัทฯ ลดลง
2.2 การวิเคราะหฐานะทางการเงิน
2.2.1 สินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุม บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพยรวมจำนวน 13,959.40 ลานบาท 13,886.74 ลานบาท
และ 14,145.18 ลานบาท ตามลำดับ ซึ่งคิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 0.52 และเพิ่มขึ้นรอยละ 1.86 ตามลำดับ โดยมี
สินทรัพยหลัก ไดแก ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ที่ ใช ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟา และลูกหนี้สัญญาเชาการเงินภายใต
สัญญาซื้อขายไฟฟาโครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติ รวมทั้งสิทธิในการใหบริการจากขอตกลงสัมปทานภายใตสัญญา
โครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยของโครงการโรงไฟฟาขยะชุมชน
ทั้งนี้ สินทรัพยรวมในป 2562 เพิ่มขึ้น 258.44 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2561 หรือคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 1.86
โดยมีสาเหตุมาจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่ลดลง 32.58 ลานบาท ลูกหนี้สัญญาเชาการเงินลดลง
128.94 ลานบาท จากการปรับอัตราแลกเปลี่ยนและเงินรับระหวางป สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 89.70 ลานบาท จากการ
เปลี่ยนแผนการสำรองเชื้อเพลิงเพื่อใหเพียงพอสำหรับการผลิตในระยะเวลาที่นานมากขึ้น เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
เพิม่ ขึน้ 173.66 ลานบาท ซึง่ เงินฝากทีต่ ดิ ภาระค้ำประกันดังกลาวเปนเงินฝากสถาบันการเงินทีเ่ ปดไวเพือ่ รับชำระเงินตาม
สัญญาซื้อขายไฟฟาที่กลุมบริษัทฯใชเปนหลักทรัพยค้ำประกันตามที่ระบุไว ในสัญญาเงินกูยืมจากสถาบันการเงินสำหรับ
สำรองไวเพื่อใหเพียงพอในการชำระคืนเงินตนและดอกเบี้ยและสำรองเพื่อการซอมแซมบำรุงรักษาโครงการ และเพื่อ
เปนหลักประกันการออกหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟา อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
23.52 ลานบาท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณลดลง 70.06 ลานบาท จากการตัดคาเสื่อมราคาระหวางป เงินจายลวงหนา
คากอสรางและซื้อสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้น 133.49 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเกิดจากโครงการโรงไฟฟาขยะกระบี่ สิทธิในการ
ใหบริการจากขอตกลงสัมปทานเพิ่มขึ้น 50.69 ลานบาท จากสิทธิสัมปทานโรงไฟฟาขยะกระบี่และการตัดจำหนาย
ระหวางป และสินทรัพยอน่ื เพิม่ ขึน้ 18.96 ลานบาท จากการบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเพิม่ ขึน้ 12.25 ลานบาท
และคาเชาที่ดินจายลวงหนา 11.77 ลานบาท
• ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบริษัทฯ มีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นจำนวน 771.30 ลานบาท
829.13 ลานบาท และ 819.99 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนรอยละ 5.53 รอยละ 5.97 และรอยละ 5.80 ของมูลคา
สินทรัพยรวม ตามลำดับ โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี้การคาเฉลี่ยของกลุมบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561
และ 2562 จำนวน 49.10 วัน 57.68 วัน และ 57.88 วัน ตามลำดับ
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• ลูกหนี้สัญญาเชาการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 กลุมบริษัทฯ มีลูกหนี้สัญญาเชาการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปจำนวน
95.15 ลานบาท และ 97.94 ลานบาท ตามลำดับ และ ลูกหนี้สัญญาเชาการเงินสวนที่เปนสินทรัพยไมหมุนเวียนจำนวน
3,358.40 ลานบาท และ 3,324.32 ลานบาท ตามลำดับ ลูกหนีส้ ญ
ั ญาเชาการเงินดังกลาวเกิดจากการรับรูร ายไดจากการ
ขายไฟฟาภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาของโครงการ AAA1 ภายใตการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
(TFRIC 4) วาดวยการประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม ทั้งนี้ ลูกหนี้สัญญาเชาการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 และ 2561 คิดเปนรอยละ 24.74 และรอยละ 24.65 ของมูลคาสินทรัพยรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุม บริษทั ฯ มีลกู หนีส้ ญ
ั ญาเชาการเงินทีถ่ งึ กำหนดชำระภายในหนึง่ ปจำนวน 96.17 ลานบาท
และลูกหนีส้ ญ
ั ญาเชาการเงินสวนทีเ่ ปนสินทรัพยไมหมุนเวียนจำนวน 3,197.15 ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.28 ของมูลคา
สินทรัพยรวม
• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ จำนวน 8,277.30 ลานบาท
8,129.43 ลานบาท และ 8,059.37 ลานบาท ตามลำดับ โดยมูลคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ไมมีการเปลี่ยนแปลง
อยางมีนัยสำคัญ
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ คิดเปนรอยละ 59.30
รอยละ 58.54 และรอยละ 56.98 ของสินทรัพยรวม ตามลำดับ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ที่ดิน
สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร - โรงไฟฟา
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร - สำนักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชสำนักงานและเครื่องตกแตงและ
ติดตั้ง
เครื่องมือเครื่องใช
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
ลานบาท
ลานบาท
รอยละ
รอยละ
1,628.64
19.68 1,757.54
21.62
467.04
460.58
5.64
5.67
633.04
595.43
7.65
7.32
132.58
128.70
1.60
1.59
4,879.13
58.95 4,623.97
56.88

2562
ลานบาท
รอยละ
1,900.20
23.58
429.29
5.33
558.90
6.93
122.28
1.52
4,410.90
54.73

7.63
16.57
6.92
505.75
8,277.30

9.91
21.73
7.30
598.86
8,059.37

0.09
0.20
0.08
6.11
100.00

10.81
21.16
8.45
522.79
8,129.43

0.13
0.26
0.10
6.43
100.00

0.12
0.27
0.09
7.43
100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุม บริษทั ฯ มีงานระหวางกอสรางจำนวน 505.75 ลานบาท 522.79 ลานบาท
และ 598.86 ลานบาท ตามลำดับ เนื่องจากกลุมบริษัทฯ อยูระหวางลงทุนกอสรางโครงการโรงไฟฟาชีวมวลคลองขลุง
(โครงการ ACP4) และโครงการโรงไฟฟาชีวมวลศรีสะเกษ (โครงการ ALCP4) ซึ่งกลุมบริษัทฯ คาดวาจะไดรับคืนสัญญา
ซื้อขายไฟฟาคืนจึงตัดสินใจลงทุน ณ ขณะนั้น
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• สิทธิในการใหบริการจากขอตกลงสัมปทาน
สิทธิในการใหบริการจากขอตกลงสัมปทานเปนสิทธิท่ีไดมาจากขอตกลงสัมปทานในการใหบริการกำจัดขยะตามโครงการ
บริหารจัดการ และกำจัดขยะมูลฝอยดวยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเปนพลังงานไฟฟาจากภาครัฐ โดยที่ชวงกอสราง
โครงการโรงไฟฟาขยะชุมชน กลุม บริษทั ฯ บันทึกสิทธิดงั กลาวเปนสินทรัพยไมมตี วั ตน (สิทธิในการใหบริการจากขอตกลง
สัมปทาน) ตามมูลคายุติธรรมโดยอางอิงกับขั้นความสำเร็จของงาน (มูลคาการกอสรางโครงการโรงไฟฟาขยะชุมชน)
และเมื่อเปดใหบริการจะตัดจำหนายสิทธิในการใหบริการจากขอตกลงสัมปทานเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาสัมปทาน และเมื่อถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทาน จะตองโอนสิ่งกอสรางของโรงไฟฟา
ใหกับเทศบาลนครขอนแกน (อางอิงจาก ”สัญญากอสรางอาคาร ยกกรรมสิทธิ์ ใหเทศบาลขอนแกนตามโครงการบริหาร
จัดการและกำจัดขยะมูลฝอยดวยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเปนพลังงานไฟฟา”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบริษัทฯ มีบันทึกสิทธิในการใหบริการจากขอตกลงสัมปทานของ
โครงการโรงไฟฟาขยะชุมชน จำนวน 821.19 ลานบาท 760.98 ลานบาท และ 811.67 ลานบาท ตามลำดับ โดยมีการ
ลดลงของสิทธิในการใหบริการจากขอตกลงสัมปทานในป 2561 จำนวน 60.21 ลานบาท เนื่องจากการตัดจำหนายตาม
สัญญาสัมปทานในป ซึง่ จะสิน้ สุดในวันที่ 17 สิงหาคม 2574 (สัญญามีอายุ 20 ปนบั จากวันลงนามในสัญญา) ของโครงการ
โรงไฟฟาขยะชุมชน ALCP3 กับเทศบาลนครขอนแกน และเพิม่ ขึน้ ในป 2562 สาเหตุหลักจากการเขาทำสัญญากับเทศบาล
เมืองกระบี่ ในการรับจางทำงานกำจัดขยะตามโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยดวยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอย
เปนพลังงานไฟฟา เปนระยะเวลา 25 ป นับจากวันที่ลงนามในสัญญา ของโครงการโรงไฟฟาขยะชุมชนกับเทศบาลเมือง
กระบี่ (ALCP6)
2.2.2 หนี้สิน
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 เทากับ 8,937.20 ลานบาท 8,315.10 ลานบาท และ
3,352.14 ลานบาท ตามลำดับ โดยหนีส้ นิ รวมในป 2562 ลดลง 4,962.96 ลานบาทจากป 2561 หรือคิดเปนอัตราลดลง
รอยละ 59.69 โดยมีสาเหตุหลักจากเงินกูยืมจากสถาบันการเงินระยะยาว ลดลง 3,183.95 ลานบาท จากการชำระหนี้
ตามกำหนดและการชำระคืนเงินกูกอนกำหนดเปนการชั่วคราว หุนกูลดลง 1,476.50 ลานบาท จากการไถถอนหุนกูกอน
กำหนดทัง้ จำนวน ในขณะทีเ่ จาหนีก้ ารคาและเจาหนีอ้ น่ื ลดลง 162.72 ลานบาท จากเจาหนีก้ ารคาคากาซซึง่ ลดลงเมือ่ เทียบ
กับปกอนเปนจำนวน 122.93 ลานบาท
• เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบริษัทฯ มีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น จำนวน 366.96 ลานบาท
412.14 ลานบาท และ 249.42 ลานบาท ตามลำดับ หรือคิดเปนรอยละ 4.11 รอยละ 4.96 และรอยละ 7.44 ของมูลคา
หนีส้ นิ รวม ตามลำดับ โดยในป 2561 มีเจาหนีก้ ารคาและเจาหนีอ้ น่ื เพิม่ ขึน้ จำนวน 45.18 ลานบาท โดยสาเหตุหลักมาจาก
เจาหนี้คากาซที่เพิ่มขึ้นจากการใชตามการเพิ่มขึ้นของรายได ในขณะที่ป 2562 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นลดลงจำนวน
162.72 ลานบาท สาเหตุหลักจากการลดลงของเจาหนี้การคาคากาซ จำนวน 122.93 ลานบาท และเจาหนี้คาหุนบุคคล
ที่เกี่ยวของกันจำนวน 15.00 ลานบาท
ทั้งนี้ ระยะเวลาการชำระหนี้การคาเฉลี่ยของกลุมบริษัทฯ สำหรับป 2560 2561 และ 2562 อยูที่ 18.87 วัน 28.84 วัน
และ 23.33 วัน ตามลำดับ โดยระยะเวลาการชำระหนี้การคาเฉลี่ยของป 2561 เพิ่มขึ้น 9.97 วัน จากป 2560 เนื่องจาก
โรงไฟฟากาซธรรมชาติเริ่มเปดดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ 2560 ในขณะที่ป 2561 คำนวณคาเฉลี่ยจากขอมูลตน
งวดทีส่ ะทอนการดำเนินงานเต็มป ของโครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติ และ ในป 2562 ลดลง 5.51 วัน ซึง่ เปนไปตามวัน
ครบกำหนดชำระ
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 232 I

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคา
เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย
เจาหนี้อื่น
เจาหนี้จากการซื้อสินทรัพยถาวร
คาใชจายคางจาย
ดอกเบี้ยคางจาย
เงินรับลวงหนา
เงินประกันผลงาน
เงินค้ำประกันพนักงาน
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
2562
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
รอยละ
รอยละ
รอยละ
261.58
285.77
145.19
71.28
69.33
58.21
15.00
3.64
27.47
35.81
34.76
7.49
8.69
13.94
28.37
5.59
11.20
7.73
1.36
4.49
46.32
54.00
53.38
12.62
13.10
21.40
2.99
15.53
0.52
0.82
3.77
0.21
0.07
0.07
0.02
0.03
0.08
0.22
4.17
0.02
0.05
1.67
0.15
0.15
0.13
0.04
0.04
0.05
366.96
412.14
249.42
100.00
100.00
100.00

• เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน รายละเอียด ดังนี้
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปของเงิน
กูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (สุทธิ)
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(สุทธิ)
รวมเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
2562
ลานบาท
รอยละ
ลานบาท
รอยละ
ลานบาท
รอยละ
3,032.44

36.85

747.06

12.55

856.18

30.94

5,196.57
8,229.01

63.15
100.00

5,204.39
5,951.45

87.45
100.00

1,911.32
2,767.50

69.06
100.00

เงินกูย มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีวตั ถุประสงคหลักเพือ่ ลงทุนและกอสรางโครงการโรงไฟฟาตางๆ ของกลุม บริษทั ฯ
โดยในป 2561 และ 2562 กลุมบริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ลดลง 2,277.56 ลานบาท และ
3,183.95 ลานบาท ตามลำดับ หรือลดลง รอยละ 27.68 และรอยละ 53.50 ตามลำดับ มีสาเหตุหลักมาจากการชำระคืน
เงินกูยืมของโครงการโรงไฟฟาของกลุมบริษัทฯ และการชำระคืนเงินกูยืมระยะยาวเพื่อชำระคาหุนใหแกบริษัทยอย
นอกจากนี้ในป 2562 กลุม บริษทั ฯไดชำระคืนเงินกูก อ นกำหนดเปนการชัว่ คราวโดยการนำเงินที่ไดรบั จากการเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนตอประชาชนที่รอการนำไปใชประโยชน ในการลงทุนโครงการโรงไฟฟาของกลุมบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน คิดเปนรอยละ 92.08 รอยละ 71.57 และ
รอยละ 82.56 ของมูลคาหนี้สินรวม ตามลำดับ
• ประมาณการคาซอมบำรุงโรงไฟฟาตามสัญญาสัมปทาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบริษัทฯ มีประมาณการคาซอมบำรุงโรงไฟฟาตามสัญญาสัมปทาน
จำนวน 7.75 ลานบาท 17.29 ลานบาท และ 25.22 ลานบาท ตามลำดับ ประมาณการดังกลาวคือภาระผูกพันตาม
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สัญญาจางกำจัดขยะตามโครงการบริหารจัดการ และกำจัดขยะมูลฝอยดวยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเปนพลังงานไฟฟา
โดยมีเงื่อนไขใหผูรับสัมปทานดูแล ปรับปรุง และซอมแซมใหทรัพยสินตามขอตกลงสัมปทานอยูในสภาพที่พรอมใชงาน
และสามารถใหบริการไดตลอดอายุสญ
ั ญาสัมปทาน ซึง่ ประมาณการดังกลาวจะถูกบันทึกและปรับปรุงดวยจำนวนประมาณ
การที่ดีที่สุดของรายจายที่ตองนำไปจายชำระภาระผูกพัน ณ วันสิ้นงวดบัญชี ทั้งนี้ ประมาณการคาซอมบำรุงโรงไฟฟา
ตามสัญญาสัมปทาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.09 รอยละ 0.21 และ
รอยละ 0.75 ของมูลคาหนี้สินรวมตามลำดับ
2.2.3 สวนของผูถือหุน
ณ วั น ที ่ 31 ธั น วาคม 2560 2561 และ 2562 กลุ  ม บริ ษ ั ท ฯ มี ส  ว นของผู  ถ ื อ หุ  น จำนวน 5,022.20 ล า นบาท
5,571.64 ลานบาท และ 10,793.04 ลานบาท ตามลำดับ โดยในป 2561 สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น 549.44 ลานบาท
หรือ รอยละ 10.94 เนือ่ งจากกลุม บริษทั ฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จรวมจากผลการดำเนินงานในป 2561 จำนวน 552.02 ลานบาท
แตมีสวนต่ำกวาทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันเพิ่มขึ้น จำนวน 2.58 ลานบาท รวมสวนต่ำกวาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 22.89 ลานบาท และในป 2562 สวนของผูถือหุน เพิ่มขึ้น 5,221.40 ลานบาท หรือ
คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 93.71 จากการออกและเสนอขายหุนตอประชาชนเปนครั้งแรก (IPO) ของบริษัทฯ และมี
สวนเกินมูลคาหุน 3,896.01 ลานบาท ประกอบกับกลุมบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิสงผลใหมีกำไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรจำนวน 463.51 ลานบาท
1,015.53 ลานบาท และ 1,831.92 ลานบาท ตามลำดับ
สวนของผูถือหุน
ทุนที่ออกและชำระแลว
สวนเกินมูลคาหุน
กำไรสะสม – ยังไมไดจัดสรร
สวนต่ำกวาทุนจากการรวมธุรกิจภายใต
การควบคุมเดียวกัน
รวมสวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
ลานบาท
ลานบาท
รอยละ
รอยละ
4,579.00
91.17 4,579.00
82.18
463.51
9.23 1,015.53
18.23
(20.31)
5,022.20

(0.40)
100.00

(22.89)
5,571.64

(0.41)
100.00

2562
ลานบาท
รอยละ
5,088.00
47.14
3,896.01
36.10
1,831.92
16.97
(22.89)
10,793.04

(0.21)
100.00
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2.3 การวิเคราะหสภาพคลอง
งบกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดยอดคงเหลือตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดยอดคงเหลือปลายป

งบการเงินรวมสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
2562
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
1,344.70
1,697.15
1,618.60
(977.88)
(400.65)
(826.12)
(399.31)
(1,197.27)
(825.05)
(32.49)
99.23
(32.57)
37.75
5.26
104.49
5.26
104.49
71.92

2.3.1 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรม
ดำเนินงานจำนวน 1,344.70 ลานบาท 1,697.15 ลานบาท และ 1,618.60 ลานบาท ตามลำดับ
สำหรับปบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุม บริษทั ฯ มีกำไรจากกิจกรรมดำเนินงานกอนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 1,472.23 ลานบาท โดยมาจากโครงการโรงไฟฟาชีวมวล 9 โครงการ โครงการโรงไฟฟา
กาซธรรมชาติ 1 โครงการ และ โครงการโรงไฟฟาขยะชุมชน 1 โครงการ โดยมีกำไรกอนภาษีเงินได 311.79 ลานบาท
คาเสื่อมราคา 453.14 ลานบาท และตนทุนทางการเงิน 497.30 ลานบาท อยางไรก็ดี กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไป
ในการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 129.74 ลานบาท สงผลใหกลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก
กิจกรรมดำเนินงานจำนวน 1,344.70 ลานบาท
สำหรับปบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุม บริษทั ฯ มีกำไรจากกิจกรรมดำเนินงานกอนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 1,635.25 ลานบาท โดยมาจากโครงการโรงไฟฟาชีวมวล 9 โครงการ โครงการโรงไฟฟา
กาซธรรมชาติ 1 โครงการ โครงการโรงไฟฟาขยะชุมชน 1 โครงการ และโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 1 โครงการ
โดยมีกำไรกอนภาษีเงินได 562.10 ลานบาท คาเสื่อมราคา 467.57 ลานบาท และตนทุนทางการเงิน 482.53 ลานบาท
อยางไรก็ดี กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดไดมาจากการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 63.64 ลานบาท สงผลให
กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 1,697.15 ลานบาท
สำหรับปบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุม บริษทั ฯ มีกำไรจากกิจกรรมดำเนินงานกอนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 1,864.86 ลานบาท โดยมีโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเปดดำเนินการเชิงพาณิชย
เพิม่ ขึน้ 2 โครงการ จากป 2561 โดยกลุม บริษทั ฯ มีกำไรกอนภาษีเงินได 812.39 ลานบาท คาเสือ่ มราคา 469.34 ลานบาท
และตนทุนทางการเงิน 412.57 ลานบาท อยางไรก็ดี กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไปในการเปลี่ยนแปลงของเงินทุน
หมุนเวียนสุทธิ 244.57 ลานบาท สงผลใหกลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน
1,618.60 ลานบาท
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2.3.2 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
จำนวน 977.88 ลานบาท 400.65 ลานบาท และ 826.12 ลานบาท ตามลำดับ
สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 977.88 ลานบาท
โดยสาเหตุหลักเปนผลจากการลงทุนในสินทรัพยถาวรเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟา 1,020.16 ลานบาท อยางไรก็ตาม
มีการลดลงของเงินฝากธนาคารพาณิชยที่ติดภาระค้ำประกัน 108.23 ลานบาท
สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 400.65 ลานบาท
โดยสาเหตุหลักเปนผลจากการลงทุนในสินทรัพยถาวร เชน การซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ ใช ในการดำเนินงานของโครงการที่ COD แลว
การลงทุนในสินทรัพยถาวรเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย และการซอมบำรุงเครื่องจักรและการซื้อ
อะไหลของโครงการโรงไฟฟา
สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 826.12 ลานบาท
โดยสาเหตุหลักมาจากการซื้อสินทรัพยถาวรจำนวน 531.55 ลานบาท และการซื้อสินทรัพยภายใตโครงการสัมปทาน
จำนวน 101.30 ลานบาท และการเพิ่มขึ้นของเงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันจำนวน 173.66 ลานบาท
2.3.3 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรม
จัดหาเงินจำนวน 399.31 ลานบาท 1,197.27 ลานบาท และ 825.05 ลานบาท ตามลำดับ
สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 399.31
ลานบาท โดยกลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไปใน (1) การจายชำระตนทุนทางการเงินและคาธรรมเนียมการกูยืมรวม
474.39 ลานบาท (2) การจายชำระกูยืมจากบุคคลที่เกี่ยวของกันสุทธิ 176.30 ลานบาท ในขณะที่กลุมบริษัทฯ มีกระแส
เงินสดไดมาจาก (1) การกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยสุทธิกับเงินกูที่จายคืน 203.14 ลานบาท และ (2) เงินสด
รับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระคาหุนของบริษัทฯ 76.50 ลานบาท
สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 1,197.27
ลานบาท โดยกลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไปใน (1) การจายชำระตนทุนทางการเงินและคาธรรมเนียมการกูยืมรวม
459.15 ลานบาท (2) การชำระเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยสุทธิกับเงินสดรับจากเงินกู 2,287.89 ลานบาท
ในขณะที่กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดไดมาจากการจำหนายหุนกู 1,500.00 ลานบาท
สำหรับปบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุม บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 825.05 ลานบาท
โดยกลุมบริษัทฯ มีเงินสดรับจากการออกและเสนอขายหุนตอประชาชนเปนครั้งแรก (IPO) จำนวน 4,405.01 ลานบาท
แตมกี ระแสเงินสดใชไปในการจายชำระเงินกูย มื ระยะยาวจากธนาคารพาณิชยสทุ ธิกบั เงินสดรับจากเงินกู 3,186.62 ลานบาท
เงินสดจายไถถอนหุนกูกอนครบกำหนด 1,500.00 ลานบาท และชำระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน
141.65 ลานบาท
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2.4 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ
2.4.1 อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย1
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย 2
Cash Cycle

หนวย
เทา
วัน
วัน
วัน

งบการเงินรวมสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
2562
0.27
0.70
1.04
49.10
57.68
57.88
18.87
28.84
23.33
30.23
28.84
34.55

หมายเหตุ: 1 คำนวณโดยสูตร 360 / (รายไดจากการขายและบริการ / ลูกหนี้การคาเฉลี่ยจากลูกหนี้ตนปและปลายป)
2 คำนวณโดยสูตร 360 / (ตนทุนขายและบริการ / เจาหนี้การคาเฉลี่ยจากเจาหนี้ตนปและปลายป)

สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลอง เทากับ 0.27 เทา
0.70 เทา และ 1.04 เทา ตามลำดับ โดยในป 2561 อัตราสวนสภาพคลองของกลุม บริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ เปน 0.70 เทา โดยมี
สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหมุนเวียน ไดแก เงินสด และลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น และจากการลดลงของ
สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้อัตราสวนสภาพคลองที่นอยกวา 1 เทา
ในชวงป 2560 - 2561 สะทอนถึงการทีก่ ลุม บริษทั ฯ อยูในชวงเวลาของการลงทุนในโครงการโรงไฟฟาตางๆ ซึง่ กอใหเกิด
เปนสินทรัพยท่ีไมหมุนเวียน โดยอาศัยเงินทุนจากแหลงเงินกูจ ากสถาบันการเงิน ซึง่ มีภาระหนีส้ นิ ทีค่ รบกำหนดในแตละป
หากแตกลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับที่คอนขางแนนอนจากการขายไฟฟาตามสัญญาซื้อขายไฟฟากับลูกคาตางๆ ทำให
กลุมบริษัทฯ แมมีอัตราสวนสภาพคลองต่ำ แตยังคงสามารถชำระหนี้สินระยะสั้นไดครบตามกำหนดเวลา และสำหรับ
ป 2562 กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 302.99 ลานบาท สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากสถาบัน
การเงินที่ติดภาระค้ำประกันที่ถึงกำหนดไถถอนภายในหนึ่งป และสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น จำนวน 250.26 ลานบาท และ
89.70 ลานบาท ในขณะทีห่ นีส้ นิ หมุนเวียนลดลง จำนวน 251.01 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของเจาหนีก้ ารคา
และเจาหนี้อื่น และเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 162.72 ลานบาท และ 141.65 ลานบาท ตามลำดับ
ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (สุทธิ) จำนวน
109.12 ลานบาท
สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย เทากับ 49.10 วัน
57.68 วัน และ 57.88 วัน ตามลำดับ โดยป 2561 กลุมบริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเนื่องจากการคำนวณ
คาเฉลี่ยจากขอมูลตนงวดที่สะทอนการดำเนินงานเต็มปของโครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติ ในขณะที่ป 2562 ไมมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ
สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบริษัทฯ มีระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยจำนวน 18.87 วัน
28.84 วัน และ 23.33 วัน ตามลำดับ
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2.4.2 อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากำไร
อัตราสวนแสดงความสามารถ
ในการหากำไร
อัตรากำไรขั้นตนจากการขายและบริการ 1
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 2
อัตรากำไรสุทธิ 3
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 4

หนวย
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

งบการเงินรวมสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
2562
26.41
29.33
32.84
19.07
21.61
24.74
7.67
11.27
16.36
6.92
10.32
9.96

หมายเหตุ: 1 คำนวณโดยสูตร กำไรขั้นตนจากการขายและบริการ / รายไดจากการขายและบริการ
2 คำนวณโดยสูตร กำไรจากการดำเนินงาน / รายไดจากการขายและบริการ
3 คำนวณโดยสูตร กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด / (รายไดจากการขายและบริการ + รายไดคา กอสรางภายใตสญ
ั ญาสัมปทาน + รายไดอน่ื )
4 กรณีคำนวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยตามจำนวนวันการจดทะเบียนเพิ่มทุน อัตราผลตอบแทนผูถือหุนจะเทากับ รอยละ 12.85

สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับ
รอยละ 6.92 รอยละ 10.32 และรอยละ 9.96 ตามลำดับ การเพิม่ ขึน้ ของอัตราผลตอบแทนผูถ อื หุน มีสาเหตุหลักจากกำไร
ที่เพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟาที่เปดดำเนินการเชิงพาณิชยเพิ่มเติมตั้งแตป 2560 และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต
ในป 2561 และ 2562 โดยอัตราผลตอบแทนผูถือหุนสำหรับป 2562 ลดลงจากป 2561 เนื่องจากกลุมบริษัทฯ มีสวน
ของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากการออกและเสนอขายหุนตอประชาชนเปนครั้งแรก (IPO) อยางไรก็ตาม เมื่อคำนวณโดยใชวิธี
ถัวเฉลี่ยตามจำนวนวันการจดทะเบียนเพิ่มทุน อัตราผลตอบแทนผูถือหุนจะเทากับ รอยละ 12.85 ซึ่งจะสูงกวาป 2561
2.4.3 อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 1
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร 2

หนวย
รอยละ
รอยละ

งบการเงินรวมสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
2562
2.44
3.93
5.82
8.06
12.36
15.87

หมายเหตุ: 1 คำนวณโดยสูตร กำไร(ขาดทุน) สุทธิ / สินทรัพยรวมเฉลี่ย
2 คำนวณโดยสูตร (กำไรสุทธิ + คาเสื่อมราคา) / สินทรัพยถาวรรวมเฉลี่ย

สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเทากับ
รอยละ 2.44 รอยละ 3.93 และรอยละ 5.82 ตามลำดับ และมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวรเทากับ รอยละ 8.06
รอยละ 12.36 และรอยละ 15.87 ตามลำดับ โดยอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากรายไดและกำไรจาก
การขายและบริการที่เพิ่มขึ้น
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2.4.4 อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนความสามารถชำระภาระผูกพัน
(เกณฑเงินสด)
อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย

หนวย
เทา
เทา
เทา

งบการเงินรวมสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
2562
1.78
1.49
0.31
0.76
2.85

0.58
3.75

0.41
4.07

สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
เทากับ 1.78 เทา 1.49 เทา และ 0.31 เทา ตามลำดับ ลดลงตอเนือ่ ง เนือ่ งจากการเพิม่ ขึน้ ของกำไรสะสมของกลุม บริษทั ฯ
และการลดลงของหนี้สินรวมในป 2561 และ 2562 รวมทั้งการออกและเสนอขายหุนตอประชาชนเปนครั้งแรก (IPO)
ในป 2562
สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบริษัทฯ มีอัตราสวนความสามารถชำระภาระผูกพัน
(เกณฑเงินสด) เทากับ 0.76 เทา 0.58 เทา และ 0.41 เทา ตามลำดับ ในป 2561 ลดลงเมื่อเทียบกับป 2560 เนื่องจาก
มีการชำระคืนเงินกูย มื ระยะยาวและชำระคาหุน ใหแกบริษทั ยอยของ ASCE และในป 2562 มีกระแสเงินสดจายเพือ่ ชำระคืน
เงินกูยืมระยะยาวระหวางปและการชำระคืนกอนกำหนดชั่วคราว และการไถถอนหุนกูกอนกำหนดรวมทั้งการใชจายเพื่อ
การลงทุนและซื้อสินทรัพยมากกวาการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดไดมาจากการดำเนินงาน
สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุมบริษัทฯ มีอัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย
เทา 2.85 เทา 3.75 เทา และ 4.07 เทา ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง มีสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของกระแส
เงินสดจากการดำเนินงานในสัดสวนที่มากกวาการเพิ่มขึ้นของตนทุนทางการเงิน
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ความรับผิดชอบตอสังคม

นโยบายภาพรวม
ทางการค า ตามหลั ก จริ ย ธรรมในการประกอบการค า
กฎหมาย และหลักการแขงขันทางการคาอยางเสมอภาคกัน
รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่ขัดขวางการแขงขัน
อยางเปนธรรม เชน การแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของ
คูแขงทางการคา การเรียก รับ และใหผลประโยชน ใดๆ
ที่ไมสจุ ริตทางการคา เปนตน นอกจากนีก้ ลุม บริษทั ฯ ยังได
เคารพตอสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น โดยกลุม
บริษัทฯ มีนโยบายใหบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ขอกำหนดเกีย่ วกับสิทธิในทรัพยสนิ ทางปญญา อาทิ การใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
เปนตน อีกทัง้ กลุม บริษทั ฯ มีโครงการรณรงคการสงเสริม
การดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม และปลูกจิตใตสำนึกใหแกบุคลากรของกลุมบริษัทฯ ในทุก
ระดับชั้นใหเกิดความรับผิดชอบตอสังคมดวย
และสังคม
จากวิสัยทัศนของกลุมบริษัทฯ ที่มุงเนนการเปนโรงไฟฟา
พลังงานสะอาดตนแบบที่มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
สังคม และผูถือหุน กลุมบริษัทฯ จึงมุงมั่นดำเนินธุรกิจ
ดวยความซื่อสัตยสุจริตและเปนธรรมตอคูคาและผูที่มีสวน
เกี่ยวของทางธุรกิจ ใหความสำคัญและคำนึงถึงความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ทำใหกลุมบริษัทฯ
สามารถดำเนินธุรกิจไดอยางมั่นคงและยั่งยืน กลุมบริษัทฯ
จึงไดกำหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมเพือ่ สงเสริม
ใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ใชเปนแนวทาง
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน

2. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรมและโปรงใส
กลุมบริษัทฯ มุงเนนที่จะประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตย กลุมบริษัทฯ มีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปรงใส
สุจริต เปนธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแขงขัน มีจริยธรรม ยึดมัน่ ในหลักการการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี และ
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ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและตอตาน
การทุจริตคอรรปั ชัน่ การใหหรือรับสินบนกับเจาหนาทีข่ อง
รัฐหรือภาคเอกชน โดยกลุมบริษัทฯ ไดกำหนดโครงสราง
องคกรใหมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ กระบวนการ
ทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแตละหนวยงานใหมี
ความชัดเจน เพื่อใหมีการถวงดุลอำนาจและมีความรัดกุม
ในการตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้
กลุม บริษทั ฯ ยังไดกำหนดแนวทางการปฏิบตั ใิ หแกกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทบริษัทยอย และ/หรือ
บริษัทรวม ดังนี้
1) หามมิใหกรรมการ ผูบ ริหารและพนักงานของกลุม บริษทั ฯ
ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ
ทั้งทางตรงหรือทางออม โดยครอบคลุมถึงทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของ และใหมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย
ตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่ นีอ้ ยางสม่ำเสมอเพือ่ ใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ขอบังคับ และขอกำหนด
ของกฎหมาย
2) คณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของกลุมบริษัทฯ
มีหนาที่ตองรายงานใหกลุมบริษัทฯ ทราบถึงการกระทำที่
เขาขายการทุจริตคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับกลุมบริษัทฯ
โดยแจงตอผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให
ความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ
3) กลุม บริษทั ฯ จะใหความเปนธรรมและคุม ครองผูร อ งเรียน
ที่แจงเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่น รวมทั้งบุคคลที่ ใหความ
รวมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริต
คอรรัปชั่น
4) คณะกรรมการ และผูบริหารของกลุมบริษัทฯ ตอง
ปฏิบตั ติ นเปนแบบอยางในการตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่
และมีหนาที่ ในการใหการสงเสริมและสนับสนุนนโยบาย
ตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่ เพือ่ สือ่ สารไปยังพนักงานและ
ผูที่เกี่ยวของทุกฝาย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของ
นโยบายและมาตรการต า งๆ เพื ่ อ ให เ หมาะสมกั บ การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และ
ขอกำหนดของกฎหมาย
I 241 I รายงานประจำป 2562

5) ผูท ก่ี ระทำการทุจริตคอรรปั ชัน่ จะตองไดรบั การพิจารณา
โทษทางวินัยตามระเบียบที่กลุมบริษัทฯ กำหนดไว และ
อาจไดรบั โทษตามกฎหมาย หากการกระทำนัน้ ผิดกฎหมาย
6) กลุม บริษทั ฯ จัดใหมกี ารฝกอบรมและการเผยแพรความรู
ใหแกกรรมการ ผูบ ริหารและพนักงานของกลุม บริษทั ฯ ใหมี
ความเขาใจในการปฏิบตั ติ ามนโยบายการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น และสงเสริมดานคุณธรรม ความซื่อสัตยความ
รับผิดชอบ และภาระหนาที่ของตน
7) กลุมบริษัทฯ สนับสนุนใหคูสัญญา คูคา หรือบุคคลอื่น
ทีต่ อ งปฏิบตั หิ นาทีท่ เ่ี กีย่ วของกับกลุม บริษทั ฯ รายงานการ
ละเมิดนโยบายตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่ ของกลุม บริษทั ฯ
8) กลุมบริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือก
บุคลากร การเลื่อนตำแหนง การฝกอบรม การประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ าน และการกำหนดคาตอบแทนของพนักงาน
และลูกจางของกลุมบริษัทฯ อยางเปนธรรมและเพียงพอ
เพือ่ ปองกันการทุจริตคอรรปั ชัน่ ภายในองคกร และเปนการ
สรางหลักประกันใหแกพนักงานและลูกจางของกลุม บริษทั ฯ
9) เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความ
เสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอรรัปชั่นในเรื่องดังตอไปนี้
ใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของกลุมบริษัทฯ ตอง
ปฏิบัติดวยความระมัดระวัง และตรวจสอบใหแนชัด
9.1) การให มอบหรือรับของกำนัล และการเลีย้ งรับรอง
จะตองเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย
เปนตามธรรมเนียมทางการคาปกติหรือประเพณี
นิยมในมูลคาที่เหมาะสม
9.2) การใหหรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนตอง
เปนไปอยางโปรงใส และถูกตองตามกฎหมาย
โดยตองมั่นใจวาการใหหรือรับเงินบริจาค หรือ
เงินสนับสนุนดังกลาวไมไดเปนการอำพรางการติด
สินบน

9.3) ในการดำเนินกิจการ การติดตอ การเจรจา การ
ประมูล และการดำเนินการอื่นๆ กับหนวยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนจะตองเปนไปอยางโปรงใส และ
ถูกตองตามกฎหมาย นอกจากนี้ กรรมการบริษทั
ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของกลุมบริษัทฯ
จะตองไมใหหรือรับสินบนในทุกขั้นตอนของการ
ดำเนินกิจการ

1) เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และ
ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
กลุมบริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกปอง
สิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติตอผูที่มีสวนเกี่ยวของไมวา
จะเปนพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบขางดวยความเคารพ
ในคุณคาของความเปนมนุษย คำนึงถึงความเสมอภาค
และเสรีภาพที่เทาเทียมกัน ไมละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และ
ไมเลือกปฏิบัติไมวาจะเปนในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ
ศาสนา ภาษา สีผวิ เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางรางกาย
หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดใหมีการดูแลไมใหธุรกิจ
ของกลุ  ม บริ ษ ั ท ฯเข า ไปมี ส  ว นเกี ่ ย วข อ งกั บ การละเมิ ด
สิทธิมนุษยชน เชน การใชแรงงานเด็ก และการคุกคาม
ทางเพศ เปนตน นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ ไดสงเสริมใหมี
การเฝาระวังการปฏิบัติตามขอกำหนดดานสิทธิมนุษยชน
โดยจัดใหมสี ว นรวมในการแสดงความคิดเห็น และชองทาง
ในการรองเรียนสำหรับผูที่ไดรับความเสียหายจากการถูก
ละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ
และดำเนินการเยียวยาตามสมควร

3) สงเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดใหมีการอบรม
สัมมนา ฝกอบรม รวมถึงสงบุคลากรเขารวมสัมมนา และ
ฝกอบรมวิชาการดานตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนา ความรู
ความสามารถศั ก ยภาพของบุ ค ลากร รวมถึ ง ปลู ก ฝ ง
ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเปนทีม
แกบุคลากร

2) จัดใหมีกระบวนการจางงาน และเงื่อนไขการจางงาน
ทีเ่ ปนธรรม รวมถึงการกำหนดคาตอบแทน และการพิจารณา
ผลงานความดีความชอบภายใตกระบวนการประเมินผล
การทำงานที่เปนธรรม

4) จัดใหมีสวัสดิการดานตางๆ สำหรับพนักงานตามที่
กฎหมายกำหนด เชน ประกันสังคม เปนตน และนอกเหนือ
จากที่กฎหมายกำหนด เชน ประกันอุบัติเหตุ เปนตน
รวมถึงการใหเงินชวยเหลือประเภทตางๆ แกพนักงาน เชน
ทุนการศึกษาแกบุตร และเงินชวยฌาปนกิจ เปนตน
5) จัดใหมีบริการตรวจสุขภาพประจำปแกบุคลากรทุก
ระดับชัน้ ของกลุม บริษทั ฯโดยพิจารณาจากปจจัยความเสีย่ ง
ตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดลอมในการทำงานของ
แตละบุคคล

ทั ้ ง นี ้ เพื ่ อ ให ก ารเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ กลุมบริษัทฯ ไดดำเนินการสรางองคความรู
ดานสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกใหบุคลากรของกลุม
บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

6) ดำเนินการใหพนักงานปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย
และมีสขุ อนามัยในสถานทีท่ ำงานทีด่ ี โดยจัดใหมมี าตรการ
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสรางใหพนักงานมี
จิตสำนึกดานความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝกอบรม และ
สงเสริมใหพนักงานมีสขุ อนามัยทีด่ ี และดูแลสถานทีท่ ำงาน
4. การปฏิ บ ั ต ิ ต  อ แรงงานอย า งเป น ธรรมและมี ค วาม ใหถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยูเสมอและมีนโยบาย
รับผิดชอบตอพนักงาน
ใหโรงไฟฟาของกลุมบริษัทฯ ทุกแหงไดรับรองมาตรฐาน
กลุ  ม บริ ษ ั ท ฯ ตระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ของการพั ฒ นา สากลในเรือ่ งระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัย
ทรัพยากรมนุษยและปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม (TIS 18001 และ OHSAS 18001)
อันเปนปจจัยที่จะชวยเพิ่มมูลคาของกิจการและเสริมสราง
ความสามารถในการแขงขันและการเจริญเติบโตอยางยัง่ ยืน 7) เปดโอกาสใหพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือ
ของกลุมบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ กลุมบริษัทฯ ไดกำหนด รองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติอยางไมเปนธรรม หรือการ
นโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้
กระทำที่ไมถูกตองในกลุมบริษัทฯรวมถึงใหการคุมครอง
พนักงานที่รายงานเรื่องดังกลาว
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 242 I

มาตรฐานและการรับรองการปฏิบัติตอแรงงาน
อยางเปนธรรมและมีความรับผิดชอบตอพนักงานในดานตางๆ

1

บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด : โรงไฟฟาพลังงานสะอาดเกาะขนุน

รูปภาพ : รางวัลโรงงานสีขาว
รูปภาพ : รางวัลโรงงานสีขาว

รูปภาพ : รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดน
ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทำงาน ป 2562 ระดับจังหวัด

2

รูปภาพ : รางวัลสำนักงานสีเขียว Green Office ระดับดี

บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด : โรงไฟฟาพลังงานสะอาดบอพลอย

รูปภาพ : รางวัลโรงงานสีขาว
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3

บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร แพลนท จำกัด : โรงไฟฟาพลังงานสะอาดโชคชัย

รูปภาพ : มาตรฐานการรับรอง มอก. 18001:2015 / OHSAS 18001:2007

รูปภาพ : รางวัลโรงงานสีขาว

4

รูปภาพ : มาตรฐานการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ

รูปภาพ : รางวัลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุข

บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร แพลนท จำกัด : โรงไฟฟาพลังงานสะอาดตานี

รูปภาพ : รางวัลโรงงานทั่วไทยตานภัยยาเสพติด
รูปภาพ : มาตรฐานการรับรอง มอก. 18001:2015 / OHSAS 18001:2007
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5

บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด : โรงไฟฟาพลังงานสะอาดบานบึง

รูปภาพ : มาตรฐานการรับรอง มอก. 18001 : 2015 / OHSAS 18001 : 2007

6

บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาวเวอร แพลนท จำกัด : โรงไฟฟาพลังงานสะอาดน้ำพอง

รูปภาพ : รางวัลการบริหารดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงาน ระดับเหรียญทอง
รูปภาพ : มาตรฐานการรับรอง มอก. 18001:2015 / OHSAS 18001:2007

7

บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด : โรงไฟฟาพลังงานสะอาดศรีเชียงใหม

รูปภาพ : มาตรฐานการรับรอง มอก. 18001:2015 / OHSAS 18001:2007
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รูปภาพ : รางวัลความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการ
กลุมเสี่ยงขนาดกลางและขนาดยอม ระดับทอง
รูปภาพ : มาตรฐานการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

รูปภาพ : รางวัล โครงการสถานประกอบการปลอดภัย

8

รูปภาพ : รางวัลสถานประกอบกิจการตนแบบดีเดน
ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทำงาน ประจำป 2562 ระดับจังหวัด

บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด : โรงไฟฟาขยะชุมชนขอนแกน

รูปภาพ : มาตรฐานการรับรอง มอก. 18001:2015 / OHSAS 18001:2007

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 246 I

9

บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด : โรงไฟฟาพลังงานสะอาดโพนทอง

รูปภาพ : มาตรฐานการรับรอง มอก. 18001:2015 / OHSAS 18001:2007

รูปภาพ : มาตรฐานการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

รูปภาพ : รางวัลโรงงานสีขาว

10

บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด : โรงไฟฟาพลังงานสะอาดสิรินธร

รูปภาพ : มาตรฐานการรับรอง มอก. 18001:2015 / OHSAS 18001:2007
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รูปภาพ : รางวัลความปลอดภัยของสถานประกอบ
กิจการกลุมเสี่ยงขนาดกลางและขนาดยอม ระดับทอง

11

รูปภาพ : รางวัลโรงงานทั่วไทยตานภัยยาเสพติด

บริษัท แอดวานซ ไบโอ เอเชีย จำกัด : โรงไฟฟาพลังงานสะอาดเถิน

รูปภาพ : รางวัลสถานประกอบการ ปลอดโรค
ปลอดภัย กายใจเปนสุข
รูปภาพ : มาตรฐานการรับรอง มอก. 18001:2015
/ OHSAS 18001:2007

5. ความรับผิดชอบตอลูกคา
กลุมบริษัทฯ มุงมั่นที่จะพัฒนาบริการเพื่อความพึงพอใจและประโยชนสูงสุดของลูกคาและยึดมั่นในการปฏิบัติตอลูกคา
ดวยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และเอาใจใสลูกคาเสมือนเปนบุคคลในครอบครัวของกลุมบริษัทฯดังนี้
1) กลุมบริษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการใหบริการของกลุมบริษัทฯซึ่งนอกเหนือจากการพัฒนาระบบ
การบริหารการบริการที่มีคุณภาพแลว กลุมบริษัทฯ ยังใสใจในการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อใหลูกคา
ไดรับบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากที่สุด
2) กลุมบริษัทฯ ยึดมั่นในการตลาดที่เปนธรรม โดยมีนโยบายในการดำเนินการใหลูกคาไดรับขอมูลเกี่ยวกับบริการของ
กลุมบริษัทฯ ที่ถูกตอง ไมบิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อใหลูกคามีขอมูลที่ถูกตองและเพียงพอในการ
ตัดสินใจ

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 248 I

3) กลุมบริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกคา และมุงมั่นที่จะใหลูกคาไดรับบริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย
ตามมาตรฐานและกฎระเบียบขอบังคับดานความปลอดภัยในระดับสากล และตามทีก่ ฎหมายกำหนด รวมถึงมีการพัฒนา
และปรับปรุงพัฒนาบริการอยูเสมอ เพื่อใหลูกคามีความมั่นใจในคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของบริการของ
กลุมบริษัทฯ
4) กลุมบริษัทฯ จัดใหมีระบบลูกคาสัมพันธเพื่อใช ในการสื่อสารติดตอกับลูกคา รวมถึงการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ
คุณภาพของบริการอยางมีประสิทธิภาพผานชองทางตางๆ เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยาง
รวดเร็ว
5) กลุมบริษัทฯ จะรักษาขอมูลของลูกคาไวเปนความลับ และจะไมนำขอมูลดังกลาวไปใช ในทางที่มิชอบ
6) กลุมบริษัทฯ จัดใหมีกิจกรรมตางๆ เพื่อเสริมสรางความสัมพันธระหวางลูกคา และระหวางลูกคากับกลุมบริษัทฯ
ใหยั่งยืน
7) กลุม บริษทั ฯ มีนโยบายใหโรงไฟฟาของกลุม บริษทั ฯ ทุกแหงไดรบั รองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)
ดังนี้

1

บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด :
โรงไฟฟาพลังงานสะอาดเกาะขนุน

รูปภาพ : มาตรฐานการรับรอง ISO 9001 : 2015

I 249 I รายงานประจำป 2562

2

บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร แพลนท จำกัด :
โรงไฟฟาพลังงานสะอาดโชคชัย

รูปภาพ : มาตรฐานการรับรอง ISO 9001 : 2015

3

บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร แพลนท จำกัด :
โรงไฟฟาพลังงานสะอาดตานี

รูปภาพ : มาตรฐานการรับรอง ISO 9001 : 2015

5

บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาวเวอร แพลนท จำกัด :
โรงไฟฟาพลังงานสะอาดน้ำพอง

รูปภาพ : มาตรฐานการรับรอง ISO 9001 : 2015

4

บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด :
โรงไฟฟาพลังงานสะอาดบานบึง

รูปภาพ : มาตรฐานการรับรอง ISO 9001 : 2015

6

บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด :
โรงไฟฟาพลังงานสะอาดศรีเชียงใหม

รูปภาพ : มาตรฐานการรับรอง ISO 9001 : 2015
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7

บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด :
โรงไฟฟาขยะชุมชนขอนแกน

รูปภาพ : มาตรฐานการรับรอง ISO 9001 : 2015

9

บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด :
โรงไฟฟาพลังงานสะอาดสิรินธร

รูปภาพ : มาตรฐานการรับรอง ISO 9001 : 2015

I 251 I รายงานประจำป 2562

8

บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด :
โรงไฟฟาพลังงานสะอาดโพนทอง

รูปภาพ : มาตรฐานการรับรอง ISO 9001: 2015

10

บริษัท แอดวานซ ไบโอ เอเชีย จำกัด :
โรงไฟฟาพลังงานสะอาดเถิน

รูปภาพ : มาตรฐานการรับรอง ISO 9001 : 2015

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
กลุมบริษัทฯ ไดกำหนดกลยุทธการดำเนินธุรกิจและอุดมการณการปฏิบัติของผูบริหารและพนักงาน โดยมุงเนนการ
แปรเปลี่ยนของเสียหรือขยะจากชุมชนมาใช ใหเกิดประโยชน โดยการรับซื้อสิ่งของเหลือใช หรือวัสดุเหลือทางการเกษตร
เชน ซังขาวโพด ตนขาวโพด เปลือกขาวโพด ใบออย ชานออย เหงามันสำปะหลัง เปลือกไมที่ลอกทิ้งจากขบวนการผลิต
วัตถุดิบเยื่อกระดาษ ทะลายปาลมที่เหลือทิ้งจากขบวนการผลิตน้ำมันปาลม ซังขาว ขี้เลื้อย ขยะชุมชน นำมาใชเปน
เชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบเพื่อผลิตกระแสไฟฟา อันเปนการสรางรายไดจากการผลิตไฟฟาใหแกกลุมบริษัทฯ และสงเสริม
โอกาสในการสรางงาน สรางอาชีพ รวมถึงการสรางรายได ใหแกชมุ ชน เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ และความเปนอยูท ด่ี ขี น้ึ ตอ
เกษตรกรในชุมชน
กลุมบริษัทฯ ใหความสำคัญตอความรับผิดชอบตอสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมโดยกลุมบริษัทฯ ดำเนินการและ
ควบคุมใหการดำเนินงานของกลุม บริษทั ฯมีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการดูแลรักษาสิง่ แวดลอมอยางเครงครัด
รวมถึงจัดหาและติดตั้งระบบรักษาสิ่งแวดลอมตางๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการดูแลรักษา และหลีกเลี่ยงการทำลาย
สิ่งแวดลอม โดยกลุมบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติดังนี้
1) มีการออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต เครือ่ งจักร อุปกรณ ใหสามารถควบคุมมลพิษ และ/หรือ ลดมลพิษโดยให
ครอบคลุมเรื่องน้ำเสีย ฝุน กาซ รวมทั้งของเสียตางๆ
2) กำหนดผูมีหนาที่รับผิดชอบที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต ควบคุมเครื่องจักร อุปกรณ โดยตองควบคุมดูแลไมให
เกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเกินกวาที่มาตรฐานกำหนดไว และตองควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชน
สูงสุด
3) มีนโยบายในการลดการเกิดขยะหรือของเสีย และใหความรวมมือในการกำจัดขยะหรือของเสียดวยวิธีการที่ถูกตอง
4) มีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบในเรื่องที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัยกอนที่จะมี
การลงทุนหรือรวมทุนในกิจการใดๆ โดยกลุมบริษัทฯ ไดดำเนินกิจการภายใตแนวคิดการใสใจและรักษาสิ่งแวดลอม
5) มีแนวปฏิบัติในการใชทรัพยากรธรรมชาติ วัสดุ หรือ อุปกรณตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
6) มีมาตรการดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เชน นโยบาย 3R (Reduce, Reuse/Recycle, Replenish)
7) กลุมบริษัทฯ มีนโยบายให โรงไฟฟาของกลุมบริษัทฯ ทุกแหงไดรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
(ISO 14001)

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 252 I

รูปภาพ: การตรวจสอบคุณภาพเครื่องจักรเพื่อควบคุมและลดมลพิษ

รูปภาพ: การเก็บตัวอยางเพื่อตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม

มาตรฐานและการรับรองดานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 : 2015 และ มาตรฐาน

“รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry”
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของกลุมบริษัทฯ มีดังนี้

1

บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด : โรงไฟฟาพลังงานสะอาดเกาะขนุน

รูปภาพ: มาตรฐานการรับรอง ISO 14001 : 2015
I 253 I รายงานประจำป 2562

รูปภาพ: รางวัล Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3

2

บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร แพลนท จำกัด : โรงไฟฟาพลังงานสะอาดโชคชัย

รูปภาพ: มาตรฐานการรับรอง ISO 14001 :2015

3

บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร แพลนท จำกัด : โรงไฟฟาพลังงานสะอาดตานี

รูปภาพ: มาตรฐานการรับรอง ISO 14001 : 2015

4

รูปภาพ: รางวัล Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3

รูปภาพ: รางวัล Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3

บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด : โรงไฟฟาพลังงานสะอาดบานบึง

รูปภาพ: มาตรฐานการรับรอง ISO 14001 :2015

รูปภาพ: รางวัล Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 254 I

5

บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาวเวอร แพลนท จำกัด : โรงไฟฟาพลังงานสะอาดน้ำพอง

รูปภาพ: มาตรฐานการรับรอง ISO 14001 :2015

6

บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด : โรงไฟฟาพลังงานสะอาดศรีเชียงใหม

รูปภาพ: มาตรฐานการรับรอง ISO 14001 : 2015

7

รูปภาพ: รางวัล Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3

บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด : โรงไฟฟาขยะชุมชนขอนแกน

รูปภาพ: มาตรฐานการรับรอง ISO 14001 :2015
I 255 I รายงานประจำป 2562

รูปภาพ: รางวัล Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3

รูปภาพ: รางวัลโรงงานที่มีการจัดการของเสียภายในโรงงานตามหลัง 3Rs

8

บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด : โรงไฟฟาพลังงานสะอาดโพนทอง

รูปภาพ: มาตรฐานการรับรอง ISO 14001 : 2015

9

รูปภาพ: รางวัล Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3

บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด : โรงไฟฟาพลังงานสะอาดสิรินธร

รูปภาพ: มาตรฐานการรับรอง ISO 14001 :2015

รูปภาพ: รางวัล Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 256 I

10

บริษัท แอดวานซ ไบโอ เอเชีย จำกัด : โรงไฟฟาพลังงานสะอาดเถิน

รูปภาพ: มาตรฐานการรับรอง ISO 14001 : 2015

รูปภาพ: รางวัล Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2

8) การออกแบบโรงงานผลิตกระแสไฟฟาของโรงไฟฟาของกลุม บริษทั ฯ ทุกแหงใชระบบการหมุนเวียนน้ำที่ใช ในการผลิต
ไอน้ำในหมอตมน้ำเพือ่ ผลิตอน้ำ (Boiler) หลังจากทีน่ ำไอน้ำไปหมุนกังหันไอน้ำ (Turbine) แลว มีกระบวนการทำใหไอน้ำ
ที่ผานการใชหมุนกังหันไอน้ำไปแลว มาทำการควบแนนใหกลายเปนน้ำ แลวหมุนกลับมาใชเติมกลับเขาไปสูหมอตมใหม
หมุนเวียนเชนนี้ไปเรื่อยๆ ทำใหประหยัดปริมาณน้ำที่ ใช ในกระบวนการผลิต
9) โรงไฟฟาของกลุม บริษทั ฯ ทุกแหงไดออกแบบใหนำลมรอนทีผ่ า นกระบวนการผลิตไอน้ำใน Boiler (หมอตมน้ำ) มาแลว
กอนปลอยออกสูบ รรยากาศมาใชประโยชน ในการอุน น้ำใหรอ นกอนปอนเขาหมอตมน้ำโดยใชชดุ Economizer และนำมา
ใช ในการอุนอากาศกอนปอนเขาไปใช ในการเผาไหม ในหองเผาไหม (Combustion) โดยใชชุด Air Pre-Heater ถือเปน
การอนุรักษพลังงานและทำใหประหยัดเชื้อเพลิงที่ใช ในการผลิตกระแสไฟฟาไดมาก
10) โรงไฟฟาขยะของกลุมบริษัทฯ ทุกแหงทำการบำบัดน้ำชะขยะ ซึ่งมีสีดำเขม มีความปนเปอน และมีคา BOD สูงมาก
จนกลายเปนน้ำใสและนำไปใช ในขบวนการผลิตของโรงไฟฟาโดยไมมีการปลอยทิ้งออกสูภายนอกโรงไฟฟาแตอยางใด
นอกจากเปนการรักษาสิ่งแวดลอมแลวยังเปนการประหยัดน้ำที่จะตองหาซื้อมาใช ในขบวนการผลิตอีกดวย
11) โรงไฟฟาชีวมวลของกลุมบริษัทฯ ทุกแหงไดออกแบบระบบใหนำลมรอนกอนทิ้งออกทางปลองวนกลับเขามาอบแหง
เชือ้ เพลิงกอนเผาไหม อีกทัง้ ยังใชเปนอากาศสำหรับควบคุมการเผาไหมภายในหองเผาไหม (Combustion) ทำใหเชือ้ เพลิง
มีคา ความรอนสูงขึน้ การเผาไหมมปี ระสิทธิภาพมากชึน้ และประหยัดเชือ้ เพลิง อีกทัง้ ยังเปนการลดปริมาณลมรอนทีป่ ลอย
สูบรรยากาศดวย
นอกจากนี้ โรงไฟฟาชีวมวลของกลุมบริษัทฯ ไดนำวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เชน เปลือกไม ทะลายปาลม แกลบ
ฟางขาวและเปลือกขาวโพด เปนตน ไปใชเปนเชือ้ เพลิงในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟา และโรงไฟฟาขยะซึง่ ใชขยะชุมชน
เปนเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟา กระบวนการผลิตดังกลาวเปนการชวยกำจัดของเสียและดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม และทดแทนการใชพลังงานจากถานหินหรือน้ำมันซึ่งเปนทรัพยากรที่ ใชแลวหมดไปและกอใหเกิดมลพิษ
ตอสิ่งแวดลอม
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7. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
กลุม บริษทั ฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการใหความชวยเหลือและพัฒนาสังคม ดังนี้
1) กลุม บริษทั ฯ มีนโยบายสนับสนุนและใหความชวยเหลือทีเ่ หมาะสมกับสังคมและชุมชุน โดยเฉพาะชุมชนทีอ่ ยูร อบสถาน
ประกอบการของกลุมบริษัทฯ
2) กลุม บริษทั ฯ เปดโอกาสใหชมุ ชนและผูม สี ว นเกีย่ วของมีสว นรวมในการใหขอ คิดเห็นสำหรับโครงการตางๆทีอ่ าจสงผล
กระทบตอชุมชนรวมทั้งการเสนอความคิดเห็นหรือขอรองเรียนตางๆที่เปนผลมาจากการดำเนินงานของกลุมบริษัทฯ
3) กลุม บริษทั ฯ ใหความรวมมือในการดำเนินงานตามมาตรฐานหรือขอตกลงระดับสากลในเรือ่ งตางๆ ทีจ่ ดั ทำขึน้ เพือ่ ชวย
ปองกันหรือลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
4) กลุม บริษทั ฯ ใหความสำคัญกับการตอบสนองตอเหตุการณทม่ี ผี ลกระทบตอชุมชนสังคมและสิง่ แวดลอมอันเนือ่ งมาจาก
การดำเนินงานของกลุมบริษัทฯ ดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5) กลุมบริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานของกลุมบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม
6) กลุมบริษัทฯ จัดเจาหนาที่ฝายประสานงานชุมชนออกรอมกิจกรรมกับทางราชการ องคกรเอกชน และภาคประชาชน
ในการพัฒนาชุมชน ดูแลผูสูงอายุ สนับสนุนสงเสริมเด็กและเยาวชน และชวยเหลือผูดอยโอกาสในชุมชน
7) กลุมบริษัทฯ กำหนดใหทุกโรงไฟฟาของกลุมบริษัทฯ เปนศูนยกลางการเรียนรูและที่ศึกษาดูงานของชุมชน

รูปภาพ: กิจกรรมการมีสวนรวมพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ใกลเคียง

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 258 I

8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรมจากการดำเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และผูมี
สวนไดเสีย
กลุมบริษัทฯ ตระหนักดีวาผูมีสวนไดสวนเสียมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ จึงใหความสำคัญ
ในการดูแลและคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุมทั้งภายในและภายนอกองคกรรวมถึงผูถือหุน กลุมบริษัทฯ จึงไดกำหนดไว
เปนพันธกิจวา “จะสรางความมั่นคั่งและมั่นคงทางธุรกิจอยางยั่งยืนควบคูกับการมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม สังคม
และผูถือหุน” กลุมบริษัทฯ จึงสนับสนุนและสงเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย (Co-Creation) ในการพัฒนา
นวัตกรรมที่สรางความสมดุลระหวางมูลคาและคุณคาตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมควบคูไปกับความเจริญเติบโต
ของธุรกิจอยางยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) วิเคราะหกระบวนการทำงานอยางละเอียด เพื่อสรางโอกาสในการพัฒนาไปสูการคนพบนวัตกรรมทางธุรกิจ
2) สรางโอกาสในการคิคคนผลิตภัณฑ ใหม เพื่อความเจริญเติบโตควบคูกับการสรางกำไรของธุรกิจอยางยั่งยืน
3) การรวมมือกับหนวยงานของรัฐบาลในการพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาสและสังคม
4) กลุม บริษทั ฯ ทำการวิจยั และพัฒนา รูปแบบ และวิธกี ารผลิตกระแสไฟฟาพลังงานทดแทน รวมถึงประเภทของเชือ้ เพลิง
ที่ ใช ในการผลิตเพื่อลดการพึ่งพิงการนำเขาเชื้อเพลิงฟอสซิลจากตางประเทศโดยใชไมปลูกหรือพืชพลังงานที่สงเสริมให
เกษตรกรปลูกในระบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) ซึง่ เปนการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชน
และของประเทศชาติ และรักษาสิ่งแวดลอมและลดการปลอยกาซเรือนกระจก รวมถึงชวยรัฐบาลในการแกไขปญหาเรื่อง
การเกิดไฟไหมปา อันเนื่องจากการเผาวัสดุเหลือทิ้งในแปลงเกษตรของเกษตรกร ชวยแกไขปญหาการปลอยที่ดินให
รกรางวางเปลา อีกทั้งยังเปนการแกปญหาผลผลิตตกต่ำและราคาของผลผลิตทางการเกษตรแบบดั้งเดิมตกต่ำ ที่รัฐบาล
จะตองนำภาษีของประชาชนทั้งประเทศมาเปนงบประมาณอุดหนุนชวยเหลืออยูเปนประจำทุกป การสนับสนุนดังกลาว
นอกจากจะเปนการสรางความมั่นคงทางดานพลังงานไฟฟาของชาติแลว ยังเปนการสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ทั้งในระดับจุลภาคและในระดับมหภาค การรักษาสิ่งแวดลอม และการสรางคุณภาพชีวิต รวมถึงความเปนอยูที่ดีของ
เกษตรกรและประชาชนในชนบทไปพรอมกัน

กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (After Process)
กลุม บริษทั ฯ ใหความสำคัญตอสังคมและสิง่ แวดลอม จึงไดกำหนดวิสยั ทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรทม่ี คี วามรับผิดชอบ
ตอสิ่งแวดลอมและสังคม มีการลงพื้นที่ดำเนินงานดานชุมชนสัมพันธทำการสำรวจทัศนคติของชุมชนและการจัดกิจกรรม
ตางๆ เพื่อสรางใหชุมชนมีทัศนคติที่ดีตอองคกร สรางการรับรู/การจดจำในการรวมกิจกรรม และสรางใหชุมชนมีความ
พึงพอใจตอการดำเนินงานของกลุมบริษัทฯ และสามารถอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน
จากนโยบายดังกลาวขางตน กลุมบริษัทฯ ไดสงเสริมและผลักดันใหองคกรดำเนินงานภายใตความรับผิดชอบตอสังคม
มาโดยตลอดและนำมาซึ่งความสำเร็จจนไดรับรางวัลตางๆ อาทิรางวัลโครงการสงเสริมโรงงานอุตสาหกรรมใหมีความ
รับผิดชอบตอสังคมและชุมชนอยางยั่งยื่น (CSR-DIW) รางวัล Green Industry รางวัลธรรมาภิบาลดานสิ่งแวดลอม
และประกาศนียบัตรอื่นๆ เชน ประกาศนียบัตรการดำเนินการบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย เปนตน
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1

บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด : โรงไฟฟาพลังงานสะอาดเกาะขนุน

รูปภาพ: รางวัล CSR-DIW Award ประจำป 2561

รูปภาพ: รางวัลธรรมาภิบาลดานสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ ประจำป 2561

รูปภาพ: รางวัล CSR-DIW Continuous ประจำป 2562

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 260 I

2

บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร แพลนท จำกัด : โรงไฟฟาพลังงานสะอาดโชคชัย

รูปภาพ: รางวัล CSR-DIW Award ประจำป 2561

รูปภาพ: รางวัล CSR-DIW Continuous ประจำป 2562

3

บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร แพลนท จำกัด : โรงไฟฟาพลังงานสะอาดตานี

รูปภาพ: รางวัล CSR-DIW for Beginner ประจำป 2556
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4

บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด : โรงไฟฟาพลังงานสะอาดบานบึง

รูปภาพ: รางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำป 2561

รูปภาพ: รางวัล CSR-DIW Continuous ประจำป 2562

5

บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาวเวอร แพลนท
จำกัด : โรงไฟฟาพลังงานสะอาดน้ำพอง

รูปภาพ: รางวัลธรรมาภิบาลดานสิ่งแวดลอม
ในสถานประกอบการ ประจำป 2562

6

บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด :
โรงไฟฟาพลังงานสะอาดศรีเชียงใหม

รูปภาพ: รางวัล CSR-DIW Award ประจำป 2555
รูปภาพ: รางวัลธรรมาภิบาลดานสิ่งแวดลอม
ในสถานประกอบการ ประจำป 2561
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7

บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด : โรงไฟฟาพลังงานสะอาดสิรินธร

รูปภาพ: รางวัลธรรมาภิบาลดานสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ ประจำป 2560

8

บริษัท แอดวานซ ไบโอ เอเชีย จำกัด : โรงไฟฟาพลังงานสะอาดเถิน

รูปภาพ: CSR-DIW for Beginner ประจำป 2560

9

บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด :
โรงไฟฟาพลังงานสะอาดบอพลอย

รูปภาพ: รางวัลธรรมาภิบาลดานสิ่งแวดลอม
ในสถานประกอบการ ประจำป 2562
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10

บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด :
โรงไฟฟาพลังงานสะอาดโพนทอง

รูปภาพ: รางวัลธรรมาภิบาลดานสิ่งแวดลอม
ในสถานประกอบการ ประจำป 2562

นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ ยังไดจัดและเขารวมกิจกรรมกับชุมชนที่หลากหลาย พรอมทั้งสงเสริมการสรางงาน สรางอาชีพ
ใหกับชุมชน และประเทศชาติโดยสวนรวม ดังนี้

รูปภาพ : รูปกิจกรรมสานเสวนาชุมชน กิจกรรมประชาคมหมูบาน

รูปภาพ : รูปกิจกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

รูปภาพ :การทำกิจกรรมสนับสนุนกองทุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟา

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 264 I

รูปภาพ : การทำกิจกรรมดานการศึกษาและวัฒนธรรม

รูปภาพ : การทำกิจกรรมดานการพัฒนาและเขาถึงเทคโนโลยี
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รูปภาพ : การทำกิจกรรมดานการสรางงานและการพัฒนาทักษะ

รูปภาพ : การทำกิจกรรมดานการสรางรายไดและสงเสริมเศรษฐกิจ

รูปภาพ : การทำกิจกรรมดานสงเสริมสุขภาพ

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 266 I

รายละเอียดเกี่ยวกับ

กรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

นายพระนาย สุวรรณรัฐ

ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ
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นายจรูญ อินทจาร

กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

นายนึกรัก ใบเงิน

นางพัชนี สุธีวิตานันท

กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
และพิจารณาคาตอบแทน

นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา

กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
และประธานกรรมการบริหาร

นายพรเมตต ทรงเมตตา

นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
และประธานเจาหนาที่กลุมงานเทคโนโลยี

นายธนวิจิตร อังคพิพัฒนชัย

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
และประธานเจาหนาที่กลุมงานปฏิบัติการ และประธานเจาหนาที่กลุมงานการเงินและบัญชี
และกรรมการบริหาร

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 268 I

วันที่ไดรับแตงตั้ง
15 พฤษภาคม 2561 ประธานกรรมการบริษัท
27 เมษายน 2561 กรรมการอิสระ
อายุ

1. นายพระนาย สุวรรณรัฐ

ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

69 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• Master of Public Affairs, Indiana State University, USA
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• การอบรมหลักสูตร DAP รุนที่ 153 ป 2561
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) (ณ 31 ธ.ค. 62)
ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
ไมมี
ประสบการณทำงาน
2561 – ปจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน)
2558 – ปจจุบัน
กรรมการ
บริษัท มิโยชิ (ไทยแลนด) จำกัด
2555 – ปจจุบัน
ผูอำนวยการสำนักบริหาร
สำนักบริหารกิจการเหลากาชาด
2527 – ปจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทย นิชิเคน จำกัด
2556 – 2562
ประธานกรรมการบริษัท A กรรมการอิสระ
บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
2554 - 2557
ประธานกรรมการไฟฟานครหลวง
การไฟฟานครหลวง
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วันที่ไดรับแตงตั้ง
14 กรกฎาคม 2561 กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
อายุ

2. นายจรูญ อินทจาร

กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

76 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเซีย
• ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
• ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• การอบรมหลักสูตร DCP รุนที่ 176 ป 2556
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วดท. 13)
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง ดานการคาและการพาณิชย (TEPCoT4)
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) (ณ 31 ธ.ค. 62)
ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
ไมมี
ประสบการณทำงาน
2561 – ปจจุบัน
กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน)
2558 – ปจจุบัน
กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานกฤษฎีกา
กรรมการอิสระ บริษัท บางกอก โพสต จำกัด (มหาชน)
2559 – 2561
กรรมการสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
2557 – 2558
กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
2556 - 2557
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 270 I

วันที่ไดรับแตงตั้ง
29 มิถุนายน 2560
อายุ

3. นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท
และกรรมการอิสระ

62 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• Master Degree in Applied Economics, Faculty of Economics,
University of Michigan, USA
• Master Degree in Language and International Trade, Faculty of
Economics, Eastern Michigan University, USA
• ปริญญาตรี บัญชีบัญฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• การอบรมหลักสูตร DAP รุนที่ 143 ป 2560
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• การอบรมหลักสูตร AACP รุนที่ 33 ป 2562
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) (ณ 31 ธ.ค. 62)
ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
ไมมี
ประสบการณทำงาน
2560 – ปจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ A / กรรมการบริษัทและ
กรรมการอิสระ
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปจจุบัน
กรรมการบริษัท A / กรรมการอิสระ A/ กรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช
คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง A /กรรมการ
ตรวจสอบ A/ กรรมบริษัทและกรรมการอิสระ
บริษัท แอดวานซไลฟ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2557 - ปจจุบัน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัด
2551 - 2557
Senior Consultant
บริษัท เซนซิส คอนซัลติ้ง แอนด รีเสิรช จำกัด
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วันที่ไดรับแตงตั้ง
29 มิถุนายน 2560
15 กันยายน 2560
อายุ

4. นายนึกรัก ใบเงิน

กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

66 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• MBA, Faculty of Administration, University of Detroit, Michigan, USA
• ปริญาตรี สาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• การอบรมหลักสูตร DAP รุนที่ 143 ป 2560
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) (ณ 31 ธ.ค. 62)
ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
ไมมี
ประสบการณทำงาน
2561 - ปจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ A /กรรมการบริษัทและ
กรรมการอิสระ
บริษัท แอดวานซไลฟ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2560 - ปจจุบัน
กรรมการบริษัท A/กรรมการอิสระ A /
กรรมการตรวจสอบ A/ กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปจจุบัน
หุนสวนผูจัดการ
หางหุนสวนจำกัด ปุญญพล
2555 - 2559
Advisor - Project Management and Information
Technology
บริษัท แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 272 I

วันที่ไดรับแตงตั้ง
29 มิถุนายน 2560
15 กันยายน 2560
อายุ

5. นางพัชนี สุธีวิตานันท

กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท
และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

64 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• MA in Counseling Psychology, Faculty of Psychology,
Spalding University, USA
• ปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• การอบรมหลักสูตร DAP รุนที่ 143 ป 2560
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) (ณ 31 ธ.ค. 62)
ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
ไมมี
ประสบการณทำงาน
2561 – ปจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2560 – ปจจุบัน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน A/
กรรมการตรวจสอบ A/กรรมการบริษัท
และกรรมการอิสระ
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน)
2558 – 2559
กรรมการบริษัท
บริษัท แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2556 – 2559
Executive Consultant
บริษัท แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุลเดิม
นางศิริวรรณ ดำเนินชาญวนิชย ทรงเมตตา
วันที่ไดรับแตงตั้ง
3 ธันวาคม 2558
15 กันยายน 2560

กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร

อายุ 61 ป

6. นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา

กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
และประธานกรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• หลักสูตรการบริหารการเงินขั้นสูง (Mini MBA) รุน 4 ป 2530
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• การอบรมหลักสูตร DCP รุนที่ 4 ป 2543
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• การอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.)
รุนที่ 2 ป 2557 จากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
• การอบรมหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.)
รุน 22 ป 2553 จากสถาบันวิชาการปองกันประเทศ A/ วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร
• การอบรมหลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
รุน 13 ป 2552 จากวิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรม A / สำนักงานศาลยุติธรรม
• การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร ป 2552 จาก
สถาบันอบรม วิจัย และพัฒนากฎหมายภาษีอากร A / ศาลภาษีอากรกลาง
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) (ณ 31 ธ.ค. 62)
ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
- เปนภรรยา (สถานภาพ : หยา) ของพล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา
ผูถือหุน (22.43%) ของบริษัทฯ
- เปนมารดาของ นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา กรรมการและ
ผูถือหุน (18.52%) ของบริษัทฯ
- เปนมารดาของ นายณัฏฐ ทรงเมตตา
ผูถือหุน (15.91%) ของบริษัทฯ
- เปนมารดาของ นายพรเมตต ทรงเมตตา กรรมการและ
ผูถือหุน (21.66%) ของบริษัทฯ

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 274 I

ประสบการณทำงาน
ธ.ค. 2558 - ปจจุบัน
ก.ย. 2560 - ปจจุบัน

มิ.ย. 2555 - ปจจุบัน
ธ.ค. 2552 - ปจจุบัน
พ.ย. 2556 - ปจจุบัน
พ.ย. 2555 - ปจจุบัน

ก.พ. 2557 - ปจจุบัน
พ.ย. 2556 - ปจจุบัน
ต.ค. 2559 - ปจจุบัน

ต.ค. 2561 - ปจจุบัน
พ.ค. 2561 - ปจจุบัน
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กรรมการ
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด
ประธานกรรมการ
บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด
ประธานกรรมการ
บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด
ประธานกรรมการ
บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด
ประธานกรรมการ
บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร แพลนท จำกัด
ประธานกรรมการ
บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาเวอร แพลนท จำกัด
ประธานกรรมการ
บริษัท แอดวานซ ไบโอ เอเชีย จำกัด
ประธานกรรมการ
บริษัท แอดวานซ ฟารม ทรี จำกัด
ประธานกรรมการ
บริษัท เอซีอี โซลาร จำกัด
ประธานกรรมการ
บริษัท ไบโอ เพาเวอร แพลนท จำกัด
ประธานกรรมการ
บริษัท ปราสาทพรรุงเรือง จำกัด
ประธานกรรมการ
บริษัท เพาเวอร ซัพพลาย แอนด เมนเทแนนซ
เซอรวิส จำกัด

วันที่ไดรับแตงตั้ง
3 ธันวาคม 2558 กรรมการบริษัท
28 กุมภาพันธ 2561 กรรมการบริหาร
1 มีนาคม 2561
ประธานเจาหนาที่กลุมงานเทคโนโลยี
อายุ 30 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• Bachelor Degree, Industrial and Enterprise Systems Engineering,
University of Illinois at Urbana Champaign, USA
• การอบรมหลักสูตร DAP รุนที่ 146 ป 2561
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

7. นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
และประธานเจาหนาที่กลุมงานเทคโนโลยี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) (ณ 31 ธ.ค. 62)
18.52%
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
- เปนบุตร ของพล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา ผูถือหุน (22.43%)
ของบริษัท กับ นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร
ของบริษัทฯ
- เปนพี่ชายของนายณัฏฐ ทรงเมตตา ผูถือหุน (15.91%) ของบริษัทฯ
- เปนพี่ชายของนายพรเมตต ทรงเมตตา กรรมการและผูถือหุน (21.66%)
ของบริษัทฯ
ประสบการณทำงาน
ธ.ค. 2558 - ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2561 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2561 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่กลุมงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2558 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด
พ.ย. 2557 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด
กรรมการ บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด
กรรมการ บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด
พ.ย. 2557 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร
แพลนท จำกัด
กรรมการ บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาเวอร
แพลนท จำกัด
กรรมการ บริษัท แอดวานซ ไบโอ เอเชีย จำกัด
ต.ค. 2559 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ ฟารม ทรี จำกัด
กรรมการ บริษัท เอซีอี โซลาร จำกัด
กรรมการ บริษัท ไบโอ เพาเวอร แพลนท จำกัด
ต.ค 2561 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ปราสาทพรรุงเรือง จำกัด
พ.ค. 2561 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เพาเวอร ซัพพลาย แอนด
เมนเทแนนซ เซอรวิส จำกัด
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 276 I

วันที่ไดรับแตงตั้ง
3 ธันวาคม 2558
15 กันยายน 2560
1 มีนาคม 2561
อายุ

8. นายพรเมตต ทรงเมตตา

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
และประธานเจาหนาที่กลุมงานปฏิบัติการ

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
ประธานเจาหนาที่กลุมงานปฏิบัติการ

27 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ หลักสูตรนานาชาติ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• การอบรมหลักสูตร DAP รุนที่ 139 ป 2560
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• การอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
และการลงทุน (วธอ.) รุนที่ 5 ป 2561 จากสถาบันวิทยาการธุรกิจ
และอุตสาหกรรม
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) (ณ 31 ธ.ค. 62)
21.66%
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
- เปนบุตร ของพล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา ผูถือหุน (22.43%)
ของบริษัท กับ นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน และประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ
- เปนนองชายของนายธีรวุฒิ ทรงเมตตา ผูถือหุน (18.52%) ของบริษัทฯ
- เปนนองชายของนายณัฏฐ ทรงเมตตา ผูถือหุน (15.91%) ของบริษัทฯ
ประสบการณทำงาน
ธ.ค. 2558 - ปจจุบัน
ก.ย. 2560 - ปจจุบัน
มี.ค. 2561 - ปจจุบัน
ต.ค. 2558 - ปจจุบัน
ก.ค. 2562 - ปจจุบัน
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กรรมการ
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน)
ประธานเจาหนาที่กลุมงานปฏิบัติการ
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด
ประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด

ประสบการณทำงาน
ก.พ. 2560 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด
กรรมการ บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด
เม.ย. 2562 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด
มี.ค. 2560 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด
เม.ย. 2562 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด
ก.พ. 2560 - ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร แพลนท จำกัด
เม.ย. 2562 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร แพลนท จำกัด
ก.พ. 2560 - ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาเวอร แพลนท จำกัด
เม.ย. 2562 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาเวอร แพลนท จำกัด
ก.พ. 2560 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ ไบโอ เอเชีย จำกัด
เม.ย. 2562 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท แอดวานซ ไบโอ เอเชีย จำกัด
ก.พ. 2560 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ ฟารม ทรี จำกัด
ก.ค. 2562 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท แอดวานซ ฟารม ทรี จำกัด
ก.พ. 2560 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอซีอี โซลาร จำกัด
ก.ค. 2562 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท เอซีอี โซลาร จำกัด
ก.พ. 2560 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไบโอ เพาเวอร แพลนท จำกัด
ก.ค. 2562 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท ไบโอ เพาเวอร แพลนท จำกัด
ต.ค. 2561 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ปราสาทพรรุงเรือง จำกัด
ก.ค. 2562 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท ปราสาทพรรุงเรือง จำกัด
พ.ค. 2561 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เพาเวอร ซัพพลาย แอนด
เมนเทแนนซ เซอรวิส จำกัด
ก.ค. 2562 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท เพาเวอร ซัพพลาย
แอนด เมนเทแนนซ เซอรวิส จำกัด

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 278 I

ชื่อ-สกุลเดิม
นายวิจิตร อังคพิพัฒนชัย
วันที่ไดรับแตงตั้ง
3 ธันวาคม 2558
กรรมการบริษัท
15 กันยายน 2560 กรรมการบริหาร
1 มีนาคม 2561 ประธานเจาหนาที่กลุมงานการเงินและบัญชี
อายุ

9. นายธนวิจิตร อังคพิพัฒนชัย

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
และประธานเจาหนาที่กลุมงานการเงินและบัญชี

56 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี หลักสูตรการบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• การอบรมหลักสูตร DAP รุนที่ 45 ป 2548
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• การอบรมหลักสูตร CFO Orientation Course
เรื่อง CFO Focus on Financial Reporting รุน 1A2018
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) (ณ 31 ธ.ค. 62)
0.0%
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
ไมมี
ประสบการณทำงาน
มี.ค. 2561 - ปจจุบัน

ประธานเจาหนาที่กลุมงานการเงินและบัญชี
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน)
ก.ย. 2560 - ปจจุบัน
กรรมการบริหาร
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน)
ธ.ค. 2558 - ปจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2560 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด
ม.ค. 2556 - ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด
พ.ย. 2556 - ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด
กรรมการ บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด
ก.ค. 2549 - ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร
แพลนท จำกัด
ก.พ. 2557 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาเวอร
แพลนท จำกัด
พ.ย. 2556 - ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท แอดวานซ ไบโอ เอเชีย จำกัด
มิ.ย. 2551 - ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท แอดวานซ ฟารม ทรี จำกัด
ก.ค. 2549 - ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท เอซีอี โซลาร จำกัด
กรรมการ บริษัท ไบโอ เพาเวอร แพลนท จำกัด
ก.พ. 2561 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เพาเวอร ซัพพลาย แอนด
เมนเทแนนซ เซอรวิส จำกัด
ก.พ. 2560 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ เพาเวอร แพลนท จำกัด
ก.ค. 2549 - ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท ปราสาทพรรุงเรือง จำกัด
ม.ค. 2558 - ก.พ. 2561 Co-CEO บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด
I 279 I รายงานประจำป 2562

วันที่ไดรับแตงตั้ง
14 กรกฎาคม 2561
2 พฤษภาคม 2560
16 กันยายน 2560
อายุ

10. นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ

กรรมการบริษัท ประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการบริหาร

กรรมการบริษัท
ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการบริหาร

47 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาโท (MBA) สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• การอบรมหลักสูตร DCP รุนที่ 252 ป 2561
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• การอบรมหลักสูตร Board Nomination & Compensation Program
(BNCP) รุนที่ 6 ป 2562 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• การอบรมหลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP)
รุนที่ 9 ป 2552 จากจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) (ณ 31 ธ.ค. 62)
ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
ไมมี
ประสบการณทำงาน
ก.ค. 2561 - ปจจุบัน

กรรมการบริษัท
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน)
ก.ย. 2560 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2560 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2562 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด
กรรมการบริษัท บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด
กรรมการบริษัท บริษัท ไบโอ เพาเวอร แพลนท จำกัด
กรรมการบริษัท บริษัท เอซีอี โซลาร จำกัด
ก.พ. 2561 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ซินเนอรเจติค ออโต
เพอรฟอรมานซ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2561 - ปจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บริษัท
ซินเนอรเจติค ออโต เพอรฟอรมานซ จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2555 - เม.ย. 2560 FSVP - Head of Investment Banking
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จำกัด
มี.ค. 2554 - พ.ค. 2555 Senior Vice President - Head of Investment Banking
ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2546 - ก.พ. 2554 ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จำกัด
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 280 I

I 281 I รายงานประจำป 2562

อายุ (ป)
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48
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ชื่อ - สกุลA ตำแหนงA
วันที่ไดรับแตงตั้ง

11. นางสาวสะดุดตา นวสกุล
ผูอำนวยการฝายบัญชี
(6 พฤศจิกายน 2560)

12. นางสาววรรณี
ศักดิ์พิบูลรัตน
สมุหบัญชี
(1 ตุลาคม 2560)

13. นายชัยนาท บัวทอง
เลขานุการบริษัท
(15 กันยายน 2560)

• ปริญญาโท สาขานิติศาสตร
(กฎหมายเอกชนและธุรกิจ)
คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร
คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
• การอบรมหลักสูตรสำหรับ
เลขานุการบริษัท (Company
Secretary Program) รุน 85
ป 2561 จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• การอบรมหลักสูตร Effective
Minutes Taking (EMT) รุน 40
ป 2561 จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย
สมัยที่ 65 ปการศึกษา 2555
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหง
เนติบัณฑิตยสภา

• ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
คณะมนุษยศาสตร และสังคม
ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คุณวุฒิทางการศึกษาA
ประวัติอบรม

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ความสัมพันธ
สัดสวนการ
ถือหุนในบริษัท ทางครอบครัว
ระหวางกรรมการ
(รอยละ)
(ณ 31 ธ.ค. 62) และผูบ ริหาร

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้
จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอดวานซ โปรเฟสชั่นแนล
เทรนนิ่ง จำกัด
บริษัท โกลบัล วูดชิพ จำกัด
บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร
แพลนท จำกัด

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้
จำกัด (มหาชน)
บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

ชื่อหนวยงานA บริษัทA ประเภทธุรกิจ

ประสบการณทำงาน

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด
(มหาชน)
ผูอำนวยการสายงาน บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด
ก.ย. 2560 - ปจจุบัน
กฎหมายและกำกับการ (มหาชน)
ปฏิบัติตามกฏเกณฑ
ผูจัดการฝายกฎหมาย บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาวเวอร
ก.พ. - ส.ค. 2560
แพลนท จำกัด
ผูจัดการฝายกฎหมาย บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด
ม.ค. 2560
เม.ย. 2558 - ธ.ค. 2559 ผูจัดการฝายกฎหมาย บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด
บริษัท แอดวานซ เอ็นเนอรยี ดีเวลลอปเมนท
มิ.ย. 2558 - ก.ย. 2559 กรรมการบริษัท
จำกัด
บริษัท กูดวิลล อินโนเวชั่น แอนด
ก.ย. 2553 - ก.ย. 2559 กรรมการบริษัท
เอ็นจิเนียรริ่ง จำกัด
ผูจัดการฝายกฎหมาย บริษัท โกลบัล วูดชิพ เทรดดิ้ง จำกัด
มี.ค. 2558
ผูจัดการฝายกฎหมาย บริษัท ชัยโย เอเอ จำกัด
2553 - ก.พ. 2558

กรรมการบริษัท
ผูจัดการฝายบัญชี

ธ.ค. 2555 - มี.ค. 2560
มี.ค. 2554 - ก.ย. 2560
เลขานุการบริษัท

กรรมการบริษัท

ก.ค. 2556 - พ.ย. 2558

ก.ย. 2560 - ปจจุบัน

สมุหบัญชี

ผูจัดการ, ผูจัดการ
อาวุโส

2548 - ต.ค. 2560
ต.ค. 2560 - ปจจุบัน

ผูอำนวยการฝายบัญชี

ตำแหนง

พ.ย. 2560 - ปจจุบัน

ชวงเวลา

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 282 I

15. นายธเนศ สุทธิกนกพันธ
ผูจัดการโรงงาน
(1 พฤษภาคม 2559)

ชื่อ-สกุลเดิม
นางสาววราภรณ
สวางอารมณ

14. นางชัญญา สังคะหะ
กรรมการบริษัท

ชื่อ - สกุลA ตำแหนงA
วันที่ไดรับแตงตั้ง

36

อายุ (ป)

• ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟา วิทยาลัย
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาการเงินและ
การธนาคาร มหาวิทยาลัย
รามคำแหง
• ปริญญาตรี สาขาการเงิน
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
• การอบรมหลักสูตร DAP
รุนที่ 139 ป 2560 จากสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

คุณวุฒิทางการศึกษาA
ประวัติอบรม

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ความสัมพันธ
สัดสวนการ
ถือหุนในบริษัท ทางครอบครัว
ระหวางกรรมการ
(รอยละ)
(ณ 31 ธ.ค. 62) และผูบ ริหาร

กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ผูจัดการฝายการเงิน

ต.ค. 2559 - ปจจุบัน
ต.ค. 2559 - ปจจุบัน
ต.ค. 2559 - ปจจุบัน
ต.ค. 2559 - ปจจุบัน
พ.ย. 2556 - ปจจุบัน
พ.ย. 2556 - ปจจุบัน
พ.ย. 2556 - ปจจุบัน
ม.ค. 2556 - ปจจุบัน
เม.ย. 2560 - มี.ค. 2561
มิ.ย. 2559 - มี.ค. 2561
2552 - 2560

ก.ค. 2555 – มี.ค. 2556

วิศวกร

ผูจัดการโรงงาน
พ.ค. 2559 – ปจจุบัน
ก.พ. 2558 – พ.ค. 2559 ผูจ ัดการเดินเครื่อง
เม.ย. 2556 – ม.ค. 2558 วิศวกรโรงงาน

กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

พ.ค. 2561 - ปจจุบัน

ตำแหนง
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ผูอำนวยการสายงาน
พัฒนาธุรกิจ
กรรมการบริษัท

ต.ค. 2561 - ปจจุบัน
พ.ย. 2556 - ปจจุบัน
ก.ย. 2560 - ปจจุบัน

ชวงเวลา

บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด
บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด
บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาเวอร
แพลนท จำกัด
บริษัท แอดวานซ เอ็นเนอรยี่
ดีเวลลอปเมนท จำกัด

บริษัท ปราสาทพรรุงเรือง จำกัด
บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด
(มหาชน)
บริษัท เพาเวอร ซัพพลาย แอนด
เมนเทแนนซ เซอรวิส จำกัด
บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด
บริษัท ไบโอ เพาเวอร แพลนท จำกัด
บริษัท เอซีอี โซลาร จำกัด
บริษัท แอดวานซ ฟารม ทรี จำกัด
บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร
แพลนท จำกัด
บริษัท แอดวานซ ไบโอ เอเชีย จำกัด
บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด
บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาเวอร
แพลนท จำกัด
บริษัท แอดวานซ เอเชีย ไฟเบอร จำกัด
บริษัท เอเชีย คลีน อินดัสเตรียล ปารค จำกัด
บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร
แพลนท จำกัด

ชื่อหนวยงานA บริษัทA ประเภทธุรกิจ

ประสบการณทำงาน

I 283 I รายงานประจำป 2562

17. นายวินัย บัวประดิษฐ
กรรมการบริษัท อัลไลแอนซ
คลีน เพาเวอร จำกัด
(16 สิงหาคม 2562)

65

38

16. นางสาวณภัสธนนท
พรชัยอังกูร
ผูจัดการฝายชุมชนสัมพันธ
(1 พฤศจิกายน 2557)

ชื่อ-สกุลเดิม
นางสาวนนทวรรณ
ขัติยะราช

อายุ (ป)

ชื่อ - สกุลA ตำแหนงA
วันที่ไดรับแตงตั้ง

• ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร
บัณฑิต คณะรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร
มหาบัณฑิต คณะพัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• ปริญญาเอก สาขาบัณฑิต
วิทยาลัย คณะยุทธศาสตรการ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค
• การอบรมสถาบันวิทยาลัย
ปองกันราชอาณาจักร ป 2552

• ปริญญาตรี สาขาวิทยุและ
โทรทัศน คณะวาสารศาสตรและ
สื่อสารมวลช มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร

คุณวุฒิทางการศึกษาA
ประวัติอบรม

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ความสัมพันธ
สัดสวนการ
ถือหุนในบริษัท ทางครอบครัว
ระหวางกรรมการ
(รอยละ)
(ณ 31 ธ.ค. 62) และผูบ ริหาร

พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557

ส.ค. 2562 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559

มิ.ย. 2560 - มี.ค. 2561

ก.พ. 2555 - พ.ย. 2557

พ.ย. 2557 - ปจจุบัน

ชวงเวลา

กรรมการบริษัท
ผูวาราชการจังหวัด
พัทลุง
ผูวาราชการจังหวัด
นครราชสีมา
ผูวาราชการจังหวัด
เพชรบุรี

ผูจัดการฝายชุมชน
สัมพันธ
ผูจัดการฝายชุมชน
สัมพันธ
กรรมการบริษัท

ตำแหนง

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด
กระทรวงมหาดไทย

บริษัท แอดวานซ เอ็นเนอรยี่ ดีเวลลอปเมนท
จำกัด
บริษัท ชลบุรี สไมล ซิติ้ จำกัด

บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด

ชื่อหนวยงานA บริษัทA ประเภทธุรกิจ

ประสบการณทำงาน

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 284 I

18. นางสาววณิชา
นอยมานพ
ผูอำนวยการดานบัญชี
(1 มิถุนายน 2561)

ชื่อ - สกุลA ตำแหนงA
วันที่ไดรับแตงตั้ง

50

อายุ (ป)

• ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชีการเงิน คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คุณวุฒิทางการศึกษาA
ประวัติอบรม
ไมมี

ไมมี

ความสัมพันธ
สัดสวนการ
ถือหุนในบริษัท ทางครอบครัว
ระหวางกรรมการ
(รอยละ)
(ณ 31 ธ.ค. 62) และผูบ ริหาร

ก.พ. 2555 - ต.ค. 2557 กรรมการบริษัท

เม.ย. 2555 - ต.ค. 2558 กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

มี.ค. 2553 - มี.ค. 2561
ก.พ. 2553 - มี.ค. 2561
มิ.ย. 2551 - ต.ค. 2561
มิ.ย. 2558 - พ.ค. 2560
ต.ค. 2558 - ต.ค. 2559
ก.ย. 2551 - ต.ค. 2559
ก.ย. 2551 - ต.ค. 2559
มิ.ย.2558 - ต.ค. 2558

ผูอำนวยการดานบัญชี
ผูอำนวยการดานบัญชี
ผูจัดการฝายบัญชี
ผูจัดการฝายบัญชี
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

ตำแหนง

มิ.ย. 2561 - ปจจุบัน
ก.พ. 2560 - พ.ค. 2560
เม.ย. 2557 - ม.ค. 2560
ม.ค. 2554 - มี.ค. 2557
ก.พ. 2556 - มี.ค. 2561
พ.ย. 2554 - ปจจุบัน
มี.ค. 2553 - มี.ค. 2561

ชวงเวลา

บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด
บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด
บริษัท โกลบัล วูดชิพ จำกัด
บริษัท แอดวานซ เอเชีย เอ็นจิเนียรริ่ง จำกัด
บริษัท น้ำคลองหลวง จำกัด
บริษัท ชัยโย ซัพพลาย เชน จำกัด
บริษัท แอดวานซ อะโกร ไบโอ
โปรดักส จำกัด
บริษัท บุญบันดาลรุงเรือง จำกัด
บริษัท คลีน ไบโอ ฟูเอล จำกัด
บริษัท ปราสาทพรรุงเรือง จำกัด
บริษัท แอดวานซ เอ็นเนอรยี
ดีเวลลอปเมนท จำกัด
บริษัท เอซีอี โซลาร จำกัด
บริษัท ไบโอ เพาเวอร แพลนท จำกัด
บริษัท แอดวานซ ฟารม ทรีจำกัด
บริษัท กูดวิลล อินโนเวชั่น แอนด
เอ็นจิเนียรริ่ง จำกัด
บริษัท ชัยโย เอเอ อินเตอรเนชั่นแนล
โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท ชัยโย เอเอ อินเตอรเนชั่นแนล
โฮลดิ้ง จำกัด

ชื่อหนวยงานA บริษัทA ประเภทธุรกิจ

ประสบการณทำงาน

I 285 I รายงานประจำป 2562

34

42

20. นายวิศรุต เชาวชัยภูมิ
ผูจัดการโรงงาน
(1 พฤษภาคม 2559)

21. นายชนธัญ สุทธิปญญา
ผูจัดการโรงงาน
(22 มิถุนายน 2560)

22. นายยุทธนา วิริยะกิตติ
กรรมการบริษัท แอดวานซ
อะโกร เพาเวอร แพลนท
จำกัด (16 สิงหาคม 2562)
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19. นายฉัตรเทพ ปุญญา
ประธานเจาหนาที่บริหาร
(รวม)
(1 เมษายน 2560)

ชื่อ-สกุลเดิม
นายวิสุทธิ์ สุทธิปญญา

อายุ (ป)

ชื่อ - สกุลA ตำแหนงA
วันที่ไดรับแตงตั้ง

• ปริญญาตรี สาขาวิชาการเมือง
การปกครอง คณะรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาโท สาขาวิชาการ
วิเคราะหและการวางแผน
นโยบายสาธารณะ คณะ
รัฐประศาสนศาสตร สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• การอบรมหลักสูตรปองกัน
ราชอาณาจักร คณะความมั่นคง
ของประเทศดานเศรษฐกิจและ
สังคม สถาบันวิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร

• ปริญญาตรี อุตสาหกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ไฟฟา มหาวิทยาลัยสยาม

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
ไฟฟา คณะวิศวกรรมศาตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ

คุณวุฒิทางการศึกษาA
ประวัติอบรม

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ความสัมพันธ
สัดสวนการ
ถือหุนในบริษัท ทางครอบครัว
ระหวางกรรมการ
(รอยละ)
(ณ 31 ธ.ค. 62) และผูบ ริหาร
ตำแหนง

กรรมการบริษัท

บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร
แพลนท จำกัด
กระทรวงมหาดไทย

บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด
บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด

บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด
บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาเวอร
แพลนท จำกัด

บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด
บริษัท แมวงก กรีนเพาเวอร จำกัด

บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด

ชื่อหนวยงานA บริษัทA ประเภทธุรกิจ

พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559 ผูวาราชการจังหวัด
ศรีสะเกษ
พ.ศ. 2557
ผูตรวจราชการกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
มหาดไทย
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556 รองผูวาราชการจังหวัด กระทรวงมหาดไทย
สุรินทร

ส.ค. 2562 - ปจจุบัน

มิ.ย. 2560 - ปจจุบัน
ผูจัดการโรงงาน
เม.ย. 2557 - มิ.ย. 2560 ผูจ ัดการเดินเครื่อง

ผูจัดการโรงงาน
พ.ค. 2559 - ปจจุบัน
เม.ย. 2557 - เม.ย. 2559 ผูจ ัดการเดินเครื่อง

ประธานเจาหนาที่
บริหาร (รวม)
พ.ค. 2558 - มี.ค. 2560 ผูจัดการโรงงาน
ผูจัดการโรงงาน
2557 - 2558
เม.ย. 2560 - ปจจุบัน

ชวงเวลา

ประสบการณทำงาน

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 286 I
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23. นายยุทธพล วิลาจันทร
ผูจัดการโรงงาน
(1 กุมภาพันธ 2561)

24. นางรัตนรัตน หมื่นสา
ผูจัดการฝายชุมชนสัมพันธ
(1 กันยายน 2559)

• ปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม

• ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

26. นายจักรพันธ สังขอุดม
ผูจัดการโรงงาน
(1 มิถุนายน 2560)

• ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหาร
ธุรกิจการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครราชสีมา
• การอบรมหลักสูตรบุคลากร
เฉพาะดานความรับผิดชอบตอ
สังคมประจำโรงงาน ป 2560
จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

• ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม
ไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

คุณวุฒิทางการศึกษาA
ประวัติอบรม

25. นางสาวปทมา
ไชยูปถัมถ
ผูจัดการฝายบัญชี
(1 เมษายน 2561)

ชื่อ-สกุลเดิม
นางสาวยุพิณ เมืองมาก

อายุ (ป)

ชื่อ - สกุลA ตำแหนงA
วันที่ไดรับแตงตั้ง

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ความสัมพันธ
สัดสวนการ
ถือหุนในบริษัท ทางครอบครัว
ระหวางกรรมการ
(รอยละ)
(ณ 31 ธ.ค. 62) และผูบ ริหาร

ผูจัดการโรงงาน

ผูจัดการโรงงาน

ตำแหนง
บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร
แพลนท จำกัด
บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด

ชื่อหนวยงานA บริษัทA ประเภทธุรกิจ

ประสบการณทำงาน

ผูจัดการฝายบัญชี

ผูจัดการโรงงาน

ก.ค. 2557 - ก.ค. 2559 วิศวกรโรงไฟฟา

ส.ค. 2559 - พ.ค. 2560 ผูจัดการเดินเครื่อง

มิ.ย. 2560 - ปจจุบัน

ธ.ค. 2560 - มี.ค. 2561 ผูจัดการฝายบัญชี
เม.ย. 2554 - พ.ย. 2560 ผูจ ัดการแผนกบัญชี

เม.ย. 2561 - ปจจุบัน

บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาเวอร
แพลนท จำกัด
บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาเวอร
แพลนท จำกัด
บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาเวอร
แพลนท จำกัด

บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาเวอร
แพลนท จำกัด
บริษัท แอดวานซ ไบโอ เอเชีย จำกัด
บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาเวอร
แพลนท จำกัด

ผูจัดการฝายชุมชน
บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร
สัมพันธ
แพลนท จำกัด
มิ.ย. 2556 - ส.ค. 2559 Assistant to คุณจิรฐา บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร
แพลนท จำกัด
ก.ค. 2556 - ม.ค. 2560 กรรมการบริษัท
บริษัท ทเวนตี้โฟว แมนชั่น จำกัด

ก.ย. 2559 - ปจจุบัน

2561 - ปจจุบัน
2556 - 2560

ชวงเวลา

I 287 I รายงานประจำป 2562

อายุ (ป)
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ชื่อ - สกุลA ตำแหนงA
วันที่ไดรับแตงตั้ง

27. นายเฉลิมพงษ ศรีมันตะ
ผูจัดการเดินเครื่อง
(1 เมษายน 2559)

28. นางสาวพุทธพร
สุขสวัสดิ์
ผูจัดการแผนกทรัพยากร
มนุษย
(1 มีนาคม 2561)

29. นายอัมพร แสงสุกดี
ประธานเจาหนาที่บริหาร
(1 ตุลาคม 2558) และ
กรรมการ บริษัท เพาเวอร
ซัพพลาย แอนด
เมนเทแนนซ เซอรวิส จำกัด
(16 สิงหาคม 2562)

30. Ms. Peck Shu Tan
ประธานเจาหนาที่
บริหาร (รวม)
(1 กรกฎาคม 2559)

• MBA, Enterprise Management,
University of Bolton,
United Kingdom
• Bachelor Degree, Economics,
Faculty of Economics and
Management, Universiti
Kebangsaan Malaysia (UKM),
Malaysia

• ปริญญาโท หลักสูตรการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน (M.P.P.M)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต (ไฟฟา-สื่อสาร) คณะ
วิศวกรรมศาสตร วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
(วิทยาเขตเทเวศน)

• ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษา
อังกฤษ คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาไฟฟากำลัง วิทยาลัย
เทคนิคยโสธร

คุณวุฒิทางการศึกษาA
ประวัติอบรม

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ความสัมพันธ
สัดสวนการ
ถือหุนในบริษัท ทางครอบครัว
ระหวางกรรมการ
(รอยละ)
(ณ 31 ธ.ค. 62) และผูบ ริหาร

ส.ค. 2554 - มี.ค. 2561

2555 - 2559

ก.ค. 2559 - ปจจุบัน

ประธานเจาหนาที่
บริหาร(รวม)
Carbon Credit
Manager
กรรมการบริษัท

ประธานเจาหนาที่
บริหาร
ผูอำนวยการโรงไฟฟา

ต.ค. 2558 - ปจจุบัน
ต.ค. 2556 - ก.ย. 2558

กรรมการบริษัท

ส.ค. 2562 - ปจจุบัน

ผูจัดการแผนก
ทรัพยากรมนุษย
ม.ค. 2560 - ก.พ. 2561 พนักงานแผนกสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร
พ.ค. 2559 - ธ.ค. 2559 พนักงานแผนกสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร
ม.ค. 2554 - เม.ย. 2559 ที่ปรึกษา

ผูจัดการซอมบำรุง

2557 - มี.ค. 2559
มี.ค. 2561 - ปจจุบัน

ผูจัดการเดินเครื่อง

ตำแหนง

เม.ย. 2559 - ปจจุบัน

ชวงเวลา

บริษัท แอดวานซ คารบอน ซีเคียวริตี้ส
เวนเจอรส จำกัด

บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด

บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
(โรงไฟฟาพระนครเหนือ)

บริษัท เพาเวอร ซัพพลาย แอนด
เมนเทแนนซ เซอรวิส จำกัด
บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด

บริษัท พี เอ แอนด ซี เอ รีครูทเมนท จำกัด

บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาเวอร
แพลนท จำกัด
บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาเวอร
แพลนท จำกัด
บริษัท โกลบัล วูดชิพ จำกัด

บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาเวอร
แพลนท จำกัด
บริษัท แอดวานซ เอ็นเนอรยี่
ดีเวลลอปเมนท จำกัด

ชื่อหนวยงานA บริษัทA ประเภทธุรกิจ

ประสบการณทำงาน

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 288 I
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33. นางสาวพรอุมา ทองสุข
ผูจัดการฝายชุมชนสัมพันธ
(1 เมษายน 2560)

57

46

32. นายไพฑูรย บุญประคอง
ผูจัดการฝายวางแผนและ
ซอมบำรุง
(1 สิงหาคม 2559)

34. นายสมชาย
ปญญากาญจน
ผูจัดการโครงการ
(16 มิถุนายน 2558)

31

อายุ (ป)

31. นายธรรมรัต
ดวงสุพรรณ
ผูจัดการฝายผลิตและ
ประสิทธิภาพ
(10 กุมภาพันธ 2560)

ชื่อ - สกุลA ตำแหนงA
วันที่ไดรับแตงตั้ง

• ปริญญาโท สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร วิทยาลัย
การบริหารรัฐกิจ วิทยาลัย
การบริหารรัฐกิจ
• ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส,
คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

• ปริญญาโท สาขาวิชาบริหาร
ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

• ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม
ไฟฟากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

• ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต (ไฟฟา) คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน

คุณวุฒิทางการศึกษาA
ประวัติอบรม

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ความสัมพันธ
สัดสวนการ
ถือหุนในบริษัท ทางครอบครัว
ระหวางกรรมการ
(รอยละ)
(ณ 31 ธ.ค. 62) และผูบ ริหาร
ตำแหนง

ผูจัดการฝายชุมชน
สัมพันธ
ผูจัดการฝายชุมชน
สัมพันธ
กรรมการบริษัท

ผูจัดการฝายวางแผน
และซอมบำรุง
ผูจัดการโรงไฟฟา
ผูจัดการงานไฟฟา
ฝายโครงการกอสราง

Operation Engineer

ผูจัดการโครงการ
ผูจัดการโครงการ
พ.ค. 2560 - มี.ค. 2561 กรรมการบริษัท

มิ.ย. 2558 - ปจจุบัน
ก.ค. 2555 - มิ.ย. 2558

ต.ค. 2557 - มี.ค. 2561 กรรมการบริษัท
มิ.ย. 2560 - มี.ค. 2561 กรรมการบริษัท

ส.ค. 2558 - มี.ค. 2561

ม.ค. 2558 - มี.ค 2560

เม.ย. 2560 - ปจจุบัน

2558 - 2559
2557 - 2558

ส.ค. 2559 - ปจจุบัน

2555 - ก.ย. 2557

ผูจัดการฝายผลิตและ
ประสิทธิภาพ
ต.ค. 2557 - พ.ค. 2559 Shift Leader
มิ.ย. 2559 - ปจจุบัน

ชวงเวลา

บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด
บริษัท เอสเอ็นซี-ลาวาลิน
(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ทริปเปล เอ สเตชั่น จำกัด

บริษัท ซีเอสอาร แอนด จีอารเอ็ม
แมนเนจเมนท จำกัด
บริษัท ซีเอสอาร แอนด จีอารเอ็ม
แมเนจเมนท จำกัด
บริษัท เอเชีย คลีน อินดัสเตรียล ปารค จำกัด
บริษัท ชลบุรี สไมล ซิตี้ จำกัด

บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด

บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด
บริษัท แอดวานซ เอ็นเนอรยี่
ดีเวลลอปเมนท จำกัด

บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด

บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอรยี่ กรุป
จำกัด
บริษัท กัลฟ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด

ชื่อหนวยงานA บริษัทA ประเภทธุรกิจ

ประสบการณทำงาน
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56

35

36. นางสาวนินนาท
วัฒนาพรพิทยา
ผูชวยประธานเจาหนาที่
บริหาร (รวม)
(1 มกราคม 2558)

อายุ (ป)

35. นายสมชาย
เจี่ยปยะสกุล
ผูจัดการโครงการ
(ดานการเงิน)
(1 ธันวาคม 2557)

ชื่อ - สกุลA ตำแหนงA
วันที่ไดรับแตงตั้ง

• ปริญญาโท สาขาวิชากฎหมาย
ธุรกิจ คณะศิลปศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

• ปริญญาโท หลักสูตรบริหาร
ธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรเกษตร คณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการ
ประเมินมูลคาทรัพยสิน คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คุณวุฒิทางการศึกษาA
ประวัติอบรม

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ความสัมพันธ
สัดสวนการ
ถือหุนในบริษัท ทางครอบครัว
ระหวางกรรมการ
(รอยละ)
(ณ 31 ธ.ค. 62) และผูบ ริหาร
ตำแหนง

ก.ค. 2554 - ก.ย. 2558

กรรมการบริษัท

ส.ค. 2554 - มี.ค. 2561 กรรมการบริษัท
ม.ค. 2561 - มี.ค. 2561 กรรมการบริษัท

พ.ค. 2556 - มี.ค. 2561 กรรมการบริษัท

ผูชวยประธาน
เจาหนาที่บริหาร (รวม)
ก.ค. 2558 - มี.ค. 2561 กรรมการบริษัท
ก.ค. 2558 - มี.ค. 2561 กรรมการบริษัท
ธ.ค. 2560 - มี.ค. 2561 กรรมการบริษัท
ก.ค. 2558 - มี.ค. 2561 กรรมการบริษัท
ก.ค. 2558 - มี.ค. 2561 กรรมการบริษัท
ก.พ. 2556 - มี.ค.2561 กรรมการบริษัท
มี.ค. 2560 - มี.ค. 2561 กรรมการบริษัท
พ.ค. 2560 - มี.ค. 2561 กรรมการบริษัท
ก.พ. 2559 - มี.ค. 2561 กรรมการบริษัท

ม.ค. 2558 - ปจจุบัน

ผูจัดการโครงการ
(ดานการเงิน)
พ.ค. 2559 - มี.ค. 2561 กรรมการบริษัท
พ.ค. 2559 - มี.ค. 2561 กรรมการบริษัท

ธ.ค. 2557 - ปจจุบัน

ชวงเวลา

บริษัท อุบล สไมล ซิตี้ จำกัด
บริษัท สไมล ซิตี้ จำกัด
บริษัท สไมล คอมมูนิตี้ จำกัด
บริษัท คลองสาม สไมล ซิตี้ จำกัด
บริษัท ชัยโย สไมล จำกัด
บริษัท นํ้าคลองหลวง จำกัด
บริษัท ทริปเปล เอ อินดัสเตรียล ปารค จำกัด
บริษัท ทริปเปล เอ วอเตอร ซัพพลาย จำกัด
บริษัท สยาม อะโกร อินดัสตรี้ โปรดักส
เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท ซุนฮั้วเซง อินเตอร คอรเปอรเรชั่น
จำกัด
บริษัท ทริปเปล เอ เปเปอร จำกัด
บริษัท ชัยโย เอเอ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง
จำกัด
บริษัท ชัยโย มอเตอร เซอรวิส จำกัด

บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด

บริษัท โชคชัย สไมล ซิตี้ จำกัด
บริษัท เอบีซีอี กรุป จำกัด

บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด

ชื่อหนวยงานA บริษัทA ประเภทธุรกิจ

ประสบการณทำงาน

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 290 I

1. บริษัท เอเชีย คลีน อินดัสเตรียล ปารค จำกัด
2. บริษัท เบสต พับลิชชิ่ง จำกัด
3. บริษัท ทริปเปล เอ บอรด จำกัด
4. บริษัท แอดวานซอาเชี่ยน จำกัด
5. บริษัท อีโค กรีน ทรี จำกัด
6. บริษัท แอดวานซ อะโกร เอ็นเนอรจี้ จำกัด
7. บริษัท ออลไรท อัลไลแอนซ จำกัด
8. บริษัท โกลเดน ซัคเซส แคปปตอล จำกัด
9. บริษัท ทรงเมตตา คอรปอเรชั่น จำกัด
10. บริษัท ชัยโย เอเอ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด
11. บริษัท เอสเอ็ม แคปปตอล จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี)
12. บริษัท กูดวิลล อารคิเทค แอนด คอนสตรัคชั่น จำกัด
13. บริษัท โชคชัย สไมล ซิตี้ จำกัด
14. บริษัท แอดวานซ เอเชีย อินดัสเตรียล ปารค จำกัด
15. บริษัท ชะอำ บีช โฮเต็ล จำกัด
16. บริษัท แอดวานซ เอเชีย ไฟเบอร จำกัด
17. บริษัท เอบีซีอี กรุป จำกัด
18. บริษัท เออีดี ดีเวลลอปเมนท จำกัด
19. บริษัท ชัยโย สไมล จำกัด
20. บริษัท ทริปเปล เอ สเตชั่น จำกัด

บริษัทAกรรมการและผูบริหาร
นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา
A (ต.ค. 2557 – พ.ย. 2561)
A (ธ.ค. 2557 – ปจจุบัน)
A (พ.ค. 2558 – ส.ค. 2561)
A (ก.ค. 2557 – ก.พ. 2561)
A (ก.ค. 2557 – ก.พ. 2561)
A (มิ.ย. 2555 – ม.ค. 2561)
A (พ.ย. 2557 – ม.ค. 2561)
A (ต.ค. 2557 – ม.ค. 2561)
A (ก.ย. 2559 – ก.พ. 2561)
A (ต.ค. 2558 – ม.ค. 2561)
A (พ.ย. 2554 – ก.พ. 2561)
A (ต.ค. 2553 – ธ.ค. 2559)
A (พ.ค. 2558 – ต.ค. 2558)
A (มี.ค. 2553 – พ.ย. 2556)
A (ม.ค. 2552 – ก.พ. 2557)
A (ม.ค. 2557 – เม.ย. 2558)
A (พ.ค. 2558 – ธ.ค. 2560)
A (พ.ค. 2558 – ธ.ค. 2560)
A (ส.ค. 2556 – ธ.ค. 2560)
A (ธ.ค. 2554 – ธ.ค. 2560)
A (ส.ค. 2559 – มี.ค. 2561)

A (ก.ย. 2559 – ปจจุบัน)

A (มี.ค. 2561 – ปจจุบัน)

A (เม.ย. 2559 –มี.ค. 2561)
A (มิ.ย. 2559 – ปจจุบัน)
A (ก.ค. 2558 – มี.ค. 2561)

A (ก.พ. 2561 – ปจจุบัน)
A (ต.ค. 2558 – ปจจุบัน)
A (ส.ค. 2559 –ปจจุบัน)

A (ม.ค. 2561 – ปจจุบัน)

A (ต.ค. 2559 – ปจจุบัน)

ประสบการณทำงาน
นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา
นายพรเมตต ทรงเมตตา
A (มิ.ย. 2559 – ก.ย. 2561)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม ของกลุมทรงเมตตาในบริษัทอื่น

A (ธ.ค. 2554 – มี.ค. 2561)

A (ม.ค. 2557 – มี.ค. 2561)

A (มี.ค. 2553 – พ.ย. 2556)

A (ส.ค. 2559 – มี.ค. 2561)

A (ก.ย. 2559 – มี.ค. 2561)

นายธนวิจิตร อังคพิพัฒนชัย
A (ส.ค. 2552 – มี.ค. 2561)
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41. บริษัท เรดิอัส จำกัด

21. บริษัท เอบีซี เอ็นเนอรจี้ จำกัด
22. บริษัท ชัยโย ทริปเปล เอ จำกัด
23. บริษัท ทริปเปล เอ โซลาร เอ็นเนอรยี จำกัด
24. บริษัท ทริปเปล เอ โซลาร เอ็นจิเนียรริ่ง จำกัด
25. บริษัท ทริปเปล เอ โซลาร เทคโนโลยี จำกัด
26. บริษัท ทริปเปล เอ กรีน ซิตี้ จำกัด
27. บริษัท ทริปเปล เอ กรีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด
28. บริษัท เอเอเอ กรีน ซิตี้ จำกัด
29. บริษัท เอเอเอ กรีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด
30. บริษัท ทริปเปล เอ คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด
31. บริษัท เอเอเอ คลีน ซิตี้ จำกัด
32. บริษัท เอเอเอ คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด
33. บริษัท เอไอ แอนด โรโบติกส จำกัด
34. บริษัท สไมล ซิตี้ จำกัด
35. บริษัท สมุย สไมล ซิตี้ จำกัด
36. บริษัท คลองสาม สไมล ซิตี้ จำกัด
37. บริษัท เอบีซีอี กรุป จำกัด
38. บริษัท เออีดี ดีเวลลอปเมนท จำกัด
39. บริษัท แอดวานซ คารบอน ซีเคียวริตี้ส เวนเจอรส จำกัด
40. บริษัท สไมล คอมมูนิตี้ จำกัด

บริษัทAกรรมการและผูบริหาร
นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา

ประสบการณทำงาน
นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา
นายพรเมตต ทรงเมตตา
A (ธ.ค. 2562 – ปจจุบัน)
A (มิ.ย. 2555 – ปจจุบัน)
A (ก.ค. 2555 – ปจจุบัน)
A (ก.ค. 2555 – ปจจุบัน)
A (พ.ย. 2559 – ปจจุบัน)
A (มี.ค. 2556 – ปจจุบัน)
A (ก.พ. 2558 – ปจจุบัน)
A (ก.พ. 2558 –ปจจุบัน)
A (ก.พ. 2558 – ปจจุบัน)
A (ก.พ. 2558 –ปจจุบัน)
A (ก.พ. 2558 – ปจจุบัน)
A (ก.พ. 2558 –ปจจุบัน)
A (มี.ค. 2558 – ปจจุบัน)
A (มี.ค. 2558 – ปจจุบัน)
A (มี.ค. 2558 – ปจจุบัน)
A (มี.ค. 2558 – ปจจุบัน)
A (มี.ค. 2558 – ปจจุบัน)
A (มี.ค. 2558 – ปจจุบัน)
A (มี.ค. 2558 – ปจจุบัน)
A (มี.ค. 2558 – ปจจุบัน)
A (มี.ค. 2558 – ปจจุบัน)
A (มี.ค. 2558 – ปจจุบัน)
A (มี.ค. 2558 – ปจจุบัน)
A (มี.ค. 2558 – ปจจุบัน)
A (มี.ค. 2558 – ปจจุบัน)
A (มี.ค. 2558 – ปจจุบัน)
A (ก.พ. 2558 – ปจจุบัน)
A (ก.พ. 2558 – ก.ค. 2558)
A (มี.ค. 2558 – ปจจุบัน)
A (มี.ค. 2558 – ปจจุบัน)
A (ก.พ. 2558 – ปจจุบัน)
A (ก.พ. 2558 – ก.ค. 2558)
A (พ.ค. 2558 – ปจจุบัน)
A (พ.ค. 2558 – ปจจุบัน)
A (ส.ค. 2554 – ปจจุบัน)
A (ธ.ค. 2562 – ปจจุบัน)
A (มี.ค. 2561 – ปจจุบัน)
A (มี.ค. 2561 – ปจจุบัน)
A (มี.ค. 2558 – ต.ค. 2558)
A (มี.ค. 2558 – ต.ค. 2558)
A (ม.ค. 2558 – ปจจุบัน)
นายธนวิจิตร อังคพิพัฒนชัย

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 292 I

หมายเหตุ A = กรรมการ B = ผูบริหาร

42. บริษัท เดอะ เพนทบาร จำกัด
43. บริษัท เอ็นเนอรยี เซฟวิ่ง คอรปอรเรชั่น จำกัด
44. บริษัท เอสเอ็ม ฟารม ทรี จำกัด
45. บริษัท โกลบัล โพซิชั่นนิ่ง แอนด อินฟอรเมชั่น
เซอรวิสเซส จำกัด
46. บริษัท อุบล สไมล ซิตี้ จำกัด
47. บริษัท ทริปเปล เอ อินดัสเตรียล ปารค จำกัด
48. บริษัท น้ำคลองหลวง จำกัด
49. บริษัท เอเชีย มารีน สตีวีโดริ่ง จำกัด
50. บริษัท เออีดี เซอรวิส จำกัด
51. บริษัท 304 ไอทาวน 1 จำกัด
52. บริษัท ศรีเบญจลักษ จำกัด
53. บริษัท ชัยโย ซัพพลาย เชน จำกัด
54. บริษัท อินเตอรแคร แอนด เซอรวิส จำกัด
55. บริษัท โกลบอล ชิปปง แอนด เอเจนซี่ จำกัด
56. บริษัท คลีน ไบโอ ฟูเอล จำกัด
57. บริษัท ทริปเปล เอ วอเตอร ซัพพลาย จำกัด
58. บริษัท โกลบัล วูดชิพ จำกัด
59. บริษัท ไรซ ฟอร เฮลธ จำกัด
60. บริษัท ชัยโย มอเตอรส จำกัด
61. บริษัท บุญบันดาลรุงเรือง จำกัด
62. บริษัท แอดวานซ โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง จำกัด

บริษัทAกรรมการและผูบริหาร
นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา

A (เม.ย. 2556 – ปจจุบัน)
A (มี.ค. 2561 – ปจจุบัน)
A (ธ.ค. 2562 –ปจจุบัน)
A (ธ.ค. 2562 – ปจจุบัน)
A (มี.ค. 2556 –ก.ย. 2557)
A (พ.ค. 2559 – มี.ค. 2561)

ประสบการณทำงาน
นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา
นายพรเมตต ทรงเมตตา
A (ก.ย. 2557 – ปจจุบัน)
A (มี.ค. 2559 – มิ.ย. 2561)
A (มี.ค. 2559 – มิ.ย. 2561)
A (ต.ค. 2555 – ปจจุบัน)
A (ส.ค. 2559 –ปจจุบัน)

A (พ.ย. 2553 – พ.ย. 2556)
A (มิ.ย. 2554 – ปจจุบัน)
A (มิ.ย. 2552 – ปจจุบัน)
A (พ.ค. 2540 – ปจจุบัน)
A (ส.ค. 2554 – มี.ค. 2561)
A (ก.พ. 2553 – มี.ค. 2561)
A (ก.พ. 2556 – มี.ค. 2561)
A (ก.ย. 2552 – ก.พ. 2561)
A (ก.ย. 2554 – มี.ค. 2561)
A (ต.ค. 2553 – มี.ค. 2561)
A (ม.ค. 2551 – มี.ค. 2561)
A (ก.พ. 2555 – พ.ย. 2558)

นายธนวิจิตร อังคพิพัฒนชัย

ผูอำนวยการสายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูอำนวยการสายงาน
วิจัยและพัฒนา

ประธานเจาหนาที่กลุมงาน
เทคโนโลยีฯ และนวัตกรรม (CIO)

สมุหบัญชี

ผูอำนวยการสายงาน
บัญชีและการเงิน

ประธานเจาหนาที่
กลุมงานการเงินและบัญชี (CFO)

ผูอำนวยการ
สายงานพัฒนาธุรกิจ

ประธานเจาหนาที่กลุมงาน
พัฒนาธุรกิจ (CBDO)

เลขานุการบริษัท

ผูอำนวยการ
สายงาน
ทรัพยากรมนุษย

หัวหนาหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน 1

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผูอำนวยการสายงาน
กฎหมายและกำกับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ

ประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO)

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ: 1 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีมติแตงตั้ง นางสาววรรณวิมล จองสุรียภาส กรรมการบริหาร บริษัท พีแอนดแอล อินเทอรนอล ออดิท จำกัด เปนหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560

ผูอำนวยการอาวุโส
สายงานปฏิบัติการ

ประธานเจาหนาที่
กลุมงานปฏิบัติการ (COO)

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน

โครงสรางองคกร
โครงสรางองคกรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ (“ACE”)

ผูอำนวยการ
สายงาน
นักลงทุนสัมพันธ

ผูอำนวยการ
สายงาน
ตรวจสอบภายใน

โครงสรางการจัดการ

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 294 I

คณะกรรมการ
โครงสรางการจัดการของบริษทั ฯ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบดวยคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอย
รวม 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ก) คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 10 ราย ดังนี้

รายชื่อ

1. นายพระนาย สุวรรณรัฐ 1
2. นายจรูญ อินทจาร
3. นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ
4. นางพัชนี สุธีวิตานันท
5. นายนึกรัก ใบเงิน
6. นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา
7. นายธนวิจิตร อังคพิพัฒนชัย
8. นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา
9. นายพรเมตต ทรงเมตตา
10. นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ

ตำแหนง

ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/
ประธานเจาหนาที่บริหาร

จำนวนครั้งที่เขารวมประชุม /
การประชุมทั้งหมด
(ภายหลังการแตงตั้งเปน
กรรมการบริษัท)
ป 2562
4/11
11/11
11/11
11/11
10/11
9/11
10/11
9/11
11/11
11/11

หมายเหตุ: 1 นายพระนาย สุวรรณรัฐ ซึง่ ดำรงตำแหนงประธานกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระของบริษทั ฯ มีอาการปวยและอยูร ะหวางการพักรักษาตัว ทำใหไมสามารถเขารวมประชุม
คณะกรรมการบริษัท ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2562

กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม คือ นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา นายธนวิจิตร อังคพิพัฒนชัย นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา และ
นายพรเมตต ทรงเมตตา กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสำคัญบริษัทฯ
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(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 3 ราย ดังนี้

รายชื่อ

1. นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ
2. นางพัชนี สุธีวิตานันท
3. นายนึกรัก ใบเงิน

ตำแหนง

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จำนวนครั้งที่เขารวมประชุม /
การประชุมทั้งหมด
(ภายหลังการแตงตั้งเปน
กรรมการตรวจสอบ)
ป 2562
11/11
11/11
10/11

หมายเหตุ: - นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ เปนผูที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทำหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได
- นายสมชาย เจี่ยปยะสกุล ทำหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

(ค) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 3 ราย
ดังนี้

รายชื่อ

ตำแหนง

1. นางพัชนี สุธีวิตานันท
2. นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา
3. นายนึกรัก ใบเงิน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

จำนวนครั้งที่เขารวมประชุม /
การประชุมทั้งหมด
(ภายหลังการแตงตั้งเปน
กรรมการสรรหาฯ)
ป 2562
3/3
2/3
3/3

หมายเหตุ: - นายชัยนาท บัวทอง ทำหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 296 I

(ง) คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 6 ราย ดังนี้

รายชื่อ

1. นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา
2. นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา
3. นายพรเมตต ทรงเมตตา
4. นายธนวิจิตร อังคพิพัฒนชัย
5. นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ
6. พลตำรวจโท ดร.อดุลย ณรงคศักดิ์ 1

จำนวนครั้งที่เขารวมประชุม /
การประชุมทั้งหมด
(ภายหลังการแตงตั้งเปน
กรรมการบริหาร)
ป 2562
18/18
18/18
18/18
17/18
18/18
18/18

ตำแหนง

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

หมายเหตุ: - พลตำรวจโท ดร.อดุลย ณรงคศักดิ์ เปนกรรมการบริหารที่ไมไดเปนพนักงานหรือผูบริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
- นายชัยนาท บัวทอง ทำหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
1 กรรมการบริหารของบริษัทฯ ที่มิไดเปนกรรมการหรือผูบริหารตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. มีหนาที่ ในการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยและสัญญา
ซื้อขายลวงหนา (“แบบรายงานฯ”) ตามรายงานการถือหลักทรัพยของผูบริหาร (มาตรา 59) และตองนำสงรายงานดังกลาวตอเลขานุการบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 3 วันทำการ นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยภายหลังจากที่เลขานุการบริษัทฯ ไดรับแบบรายงานฯ ใหเลขานุการ
บริษัทฯ เสนอแบบรายงานฯ ใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จะมีขึ้นครั้งถัดไปนับจากวันที่ไดรับแบบรายงานฯ ดังกลาว

ผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผูบริหารจำนวนทั้งสิ้น 6 ราย รายละเอียดดังนี้
รายชื่อ
1. นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ
2. นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา
3. นายพรเมตต ทรงเมตตา
4. นายธนวิจิตร อังคพิพัฒนชัย
5. นางสาวสะดุดตา นวสกุล
6. นางสาววรรณี ศักดิ์พิบูลรัตน
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ตำแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานเจาหนาที่กลุมงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ประธานเจาหนาที่กลุมงานปฏิบัติการ
ประธานเจาหนาที่กลุมงานการเงินและบัญชี
ผูอำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
สมุหบัญชี

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ในป 2562
รายชื่อ
รายชื่อคณะกรรมการ
1. นายพระนาย สุวรรณรัฐ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
2. นายจรูญ อินทจาร
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
3. นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
5. นางพัชนี สุธีวิตานันท
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
6. นายนึกรัก ใบเงิน
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
7. นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
รายชื่อผูบริหาร
1. นายธนวิจิตร อังคพิพัฒนชัย
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
2. นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
3. นายพรเมตต ทรงเมตตา
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
4. นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
5. นางสาวสะดุดตา นวสกุล
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
6. นางสาววรรณี ศักดิ์พิบูลรัตน
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

จำนวนหุนที่ถือ / เปลี่ยนแปลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

จำนวนหุน
เพิ่ม (ลด) ระหวางป

-

200,000
-

200,000
-

20
1,883,407,020
2,133,407,000
-

20
1,884,014,820
2,203,977,400
-

607,800
70,570,400
-
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เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 (หลังการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 มีมติแตงตั้งนาย
ชัยนาท บัวทอง ดำรงตำแหนงเลขานุการบริษัท (รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ
1) โดยคุณสมบัตขิ องผูด ำรงตำแหนงเลขานุการบริษทั จะตองเปนผูท จ่ี บการศึกษาดานกฎหมายหรือบัญชี หรือไดผา นการ
อบรมในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วของกับการปฏิบตั หิ นาทีข่ องเลขานุการบริษทั ทัง้ นี้ เลขานุการบริษทั มีหนาทีค่ วามรับผิดชอบ ดังนี้
1) แจงมติและนโยบายของคณะกรรมการและผูถือหุนใหผูบริหารที่เกี่ยวของรับทราบ พรอมทั้งใหคำปรึกษาและขอเสนอ
แนะเบือ้ งตนแกคณะกรรมการตามระเบียบปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ และขอพึงปฏิบตั ดิ า นการกำกับดูแลกิจการ
2) จัดทำและจัดเก็บเอกสาร ดังนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปของ บริษทั ฯ
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถ อื หุน และรายงานการประชุมผูถ อื หุน
3) ดำเนินการใหกรรมการและผูบริหารจัดทำรายงานการมีสวนไดเสียของตนเอง และผูที่เกี่ยวของตามขอกำหนดของ
กฎหมาย พรอมทั้งเก็บรักษารายงานดังกลาว รวมถึงสงสำเนาใหประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
4) จัดการประชุมผูถือหุน และการประชุมคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัท กฎบัตรของ
คณะกรรมการแตละชุด รวมถึงขอพึงปฏิบตั ิ รวมทัง้ บันทึกรายงานการประชุมและติดตามใหมกี ารปฏิบตั ติ ามมติทป่ี ระชุม
5) ดูแลใหมกี ารเปดเผยขอมูล และรายงานสารสนเทศในสวนทีร่ บั ผิดชอบตอหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
6) ดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษทั และเปนผูป ระสานงานระหวางคณะกรรมการและผูบ ริหาร พรอมทัง้ ใหขา วสารและ
ขอมูลแกกรรมการในประเด็นที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
แกกรรมการบริษทั ทราบ
7) จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการประเมินตนเองเปนรายบุคคล และรายงาน
ผลการประเมินดังกลาวตอคณะกรรมการบริษทั
8) ดำเนินการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดทรัพย รวมถึงกฎหมายและขอบังคับอื่นๆ ที่
เกีย่ วของ
9) ดำเนินการอืน่ ใดทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนทีเ่ ปนตัวเงิน
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ อื หุน และทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมมี ติอนุมตั คิ า ตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษทั รวมถึง
คณะกรรมการชุดยอย ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ก) เบีย้ ประชุมและคาตอบแทนรายเดือน
คณะกรรมการ

คาเบี้ยประชุมตอครั้ง
(บาท/ครั้งที่เขาประชุม)
ป 2562 1

คาตอบแทนรายเดือน
(บาท/เดือน)
ป 2562 1

30,000
25,000

30,000
25,000

25,000
20,000

-

25,000
20,000

-

25,000
20,000

-

คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการบริหาร

หมายเหต: 1 ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติคาตอบแทนประจำป 2562 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอยตางๆ รวมถึง
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เงื่อนไขการจายเบี้ยประชุมและคาตอบแทนรายเดือน มีดังนี้
1) กรรมการที่ดำรงตำแหนงกรรมการหลายตำแหนงในกรรมการชุดตางๆ ใหไดรับคาตอบแทนรายเดือนในตำแหนง
สูงสุดตำแหนงเดียว
2) กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ
3) กรรมการที่ไดรับคาตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษัทฯ จะไมไดรับคาตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการอีก
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(ข) โบนัส
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติการจายเมื่อทราบผลการดำเนินงาน
ป 2562 จากที่ประชุมผูถือหุนแลว
สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีคาใชจายคาตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการบริหารรายละเอียดดังนี้
รายชื่อ
1. นายพระนาย สุวรรณรัฐ
2. นายจรูญ อินทจาร
3. นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา
4. นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ
5. นางพัชนี สุธีวิตานันท
6. นายนึกรัก ใบเงิน
7. นายธนวิจิตร อังคพิพัฒนชัย
8. นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา
9. นายพรเมตต ทรงเมตตา
10. นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ
11. พลตำรวจโท ดร.อดุลย ณรงคศักดิ์
รวม

กรรมการ
บริษัท
437,250
541,500
491,500
541,500
541,500
516,500
235,000
210,000
260,000
260,000
4,034,750

สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
กรรมการ กรรมการสรรหาและ กรรมการ
รวม
ตรวจสอบ พิจารณาคาตอบแทน
บริหาร
437,250
541,500
30,000
420,000 941,500
260,000
801,500
205,000
65,000
811,500
185,000
50,000
751,500
310,000 545,000
330,000 540,000
330,000 590,000
330,000 590,000
330,000 330,000
650,000
145,000
2,050,000 6,879,750

คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน
-ไมมีคาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีคาใชจายคาตอบแทนใหแกผูบริหารรายละเอียดดังนี้
ประเภทคาตอบแทน
จำนวนผูบริหาร (คน)
เงินเดือน โบนัส เงินสนับสนุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและผลประโยชนอื่น (บาท) 1

รวมคาใชจายคาตอบแทนแกผูบริหาร (บาท)
สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที 31 ธันวาคม 2562
4
23,760,835

หมายเหต: 1 คาตอบแทนผูบริหาร ป 2561 และ 2562 ไมรวมตำแหนงผูอำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน และตำแหนงสมุหบัญชี

คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน
-ไมมีI 301 I รายงานประจำป 2562
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ชื่อบริษัทยอย
ASCE
บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด
ACP
บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด
ALCP
บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด
AAPP
บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร แพลนท จำกัด
AAP
ABA
AFT
BPP

//
//
//
//

/

H
/
/, //
/

AAP

บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาเวอร แพลนท จำกัด
บริษัท แอดวานซ ไบโอ เอเชีย จำกัด
บริษัท แอดวานซ ฟารม ทรี จำกัด
บริษัท ไบโอ เพาเวอร แพลนท จำกัด

/
//
//

/

/

/
//
//
/
//
//
//
//

H
/
/, //
/

H
/
/, //
/

H
/
/, //
/

AAPP

1. นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา
H
2. นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา
/
3. นายพรเมตต ทรงเมตตา
/,//
4. นายธนวิจิตร อังคพิพัฒนชัย
/
5. นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ
/
6. นางชัญญา สังคะหะ
7. นายธเนศ สุทธิกนกพันธ
8. นางสาวณภัสธนนท พรชัยอังกูร
9. นายวินัย บัวประดิษฐ
10. นายฉัตรเทพ ปุญญา
11. นางสาววณิชา นอยมานพ
12. นายวิศรุต เชาวชัยภูมิ
13. นายชนธัญ สุทธิปญญา
14. นายยุทธนา วิริยะกิตติ
15. นายยุทธพล วิลาจันทร
16. นางสาวรัตนรัตน หมื่นสา
17. นายจักรพันธ สังขอุดม
18. นายเฉลิมพงษ ศรีมันตะ
19. นายพุทธพร สุขสวัสดิ์
20. นางสาวปทมา ไชยูปถัมถ
21. นายอัมพร แสงสุกดี
22. Miss Nicole Tan Peck Shu
23. นายธรรมรัต ดวงสุพรรณ
24. นายไพฑูรย บุญประคอง
25. นางสาวพรอุมา ทองสุข
26. นายสมชาย ปญญากาญจน
27. นายสมชาย เจียปยะสกุล
28. นางสาวนินนาท วัฒนาพรพิทยา
หมายเหตุ H = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = ผูบริหาร
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บริษัท/กรรมการและผูบริหาร
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บริษัท เอซีอี โซลาร จำกัด
บริษัท ปราสาทพรรุงเรือง จำกัด
บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด
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พนักงานของกลุมบริษัท
จำนวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทฯ มีจำนวนพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) ทั้งสิ้น 625 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัท
1. ฝายผลิต
2. ฝายกฎหมาย
3. ฝายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
4. ฝายจัดซื้อ
5. ฝายชุมชนสัมพันธ
6. ฝายตรวจสอบภายใน
7. ฝายบริหาร
8. ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
9. ฝายบริหารระบบขอมูลและเทคโนโลยี
10. ฝายบัญชีการเงิน
11. ฝายวิศวกรรม
12. ฝายสงเสริมและจัดหาวัตถุดิบ
13. ฝายซอมบำรุง
14. ฝายพัฒนาประสิทธิภาพ
15. ฝายประสานงานราชการและสงเสริมการลงทุน
16. ฝายพัฒนาธุรกิจ
รวม

จำนวนพนักงาน (คน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
427
295
7
5
18
17
4
3
22
23
10
11
15
12
41
25
17
13
60
62
25
24
9
7
89
102
6
8
5
5
9
13
764
625

คาตอบแทนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทฯ มีพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) จำนวนทั้งสิ้น 625 คน และไดจายคาตอบแทน
พนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) ในป 2562 รวม 238,127,646.99 บาท โดยคาตอบแทนพนักงานดังกลาว ประกอบดวย
เงินเดือน โบนัส คาตางจังหวัด คาตำแหนงและผลประโยชนอื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทฯ มีพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) จำนวนทั้งสิ้น 764 คน และไดจายคาตอบแทน
พนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) ในป 2561 รวม 238,528,858.52 บาท โดยคาตอบแทนพนักงานดังกลาว ประกอบดวย
เงินเดือน โบนัส คาตางจังหวัด คาตำแหนงและผลประโยชนอื่นๆ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ของ ACE ครัง้ ที่ 6/2561 เมือ่ วันที่ 19 มิถนุ ายน 2561 ไดมมี ติจดั ตัง้ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
สำหรับพนักงานทั้งหมดในกลุมบริษัทฯ ภายใตการจัดการของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย จำกัด โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนสวัสดิการใหกับพนักงานซึ่งถือเปนทรัพยากรที่สำคัญของกลุมบริษัทฯ
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ขอพิพาทดานแรงงาน
กลุมบริษัทฯ ไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่มีนัยสำคัญตอการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
นโยบายพัฒนาบุคลากร
กลุมบริษัทฯ ใหความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากเล็งเห็นวาทรัพยากรบุคคลมีคุณคาตอการพัฒนาองคกร
ใหมีการเติบโตอยางยั่งยืน ดังนั้นบุคลากรของกลุมบริษัทฯ จะไดรับการฝกอบรมและพัฒนาใหมีคานิยมและขีดความ
สามารถในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพื่อความเจริญกาวหนาตามเสนทางสายอาชีพ (Career Path)
ควบคูไปกับการเจริญเติบโตของบริษัทในระยะยาว
นโยบายการฝกอบรมบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ มุงเนนการเพิ่มพูนความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ
(Attitude) ที่ดีตองานในหนาที่ ผานหลักสูตรของบริษัทจำนวน 3 หลักสูตร ไดแก
1. หลักสูตรฝกอบรมกอนการทำงาน (Pre-Service Training) เปนหลักสูตรฝกอบรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมคน
กอนเขารับหนาที่ ใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานที่จะไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื้อหา
ของการฝกอบรมจะเนนเรือ่ งทีจ่ ำเปนในการปฏิบตั งิ านอยางละเอียดทุกดาน ซึง่ มักจะรวมถึงการสรางทักษะในการ
ปฏิบัติงานไวดวย โดยทั่วไปรายวิชาที่จะบรรจุในหลักสูตรจะเปนเรื่องเกี่ยวกับการปฐมนิเทศ (Orientation) อาทิ
การแนะนำองคกร วัฒนธรรมองคกร สวัสดิการและคาตอบแทน วิชาพื้นฐานในงาน เปนตน
2. หลักสูตรทบทวน/พัฒนาความรู/ทักษะเฉพาะในงานที่ปฏิบัติ (In-Service Training) เปนหลักสูตรฝกอบรมที่มี
วัตถุประสงค ในการเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติ แกผูเขารับการฝกอบรม ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ หรือชวยแกปญ
 หาในการปฏิบตั งิ านอันมีสาเหตุมาจากตัวผูป ฏิบตั งิ านเอง หรือเพือ่ การเตรียม
บุคลากรใหพรอมสำหรับการเปลี่ยนสายงาน หลักสูตรประเภทนี้มีการดำเนินการในหลายรูปแบบ อาทิ ฝกอบรม
ในงาน (On the Job Training) การฝ กอบรมในชั้น เรีย น (Classroom Training) การเรีย นรูด ว ยตนเอง
(Self-Learning หรือ E-Learning) เปนตน
3. หลักสูตรดานการบริหาร (Pre-Promotion Training) เปนหลักสูตรฝกอบรมที่มีวัตถุประสงค ในการเพิ่มพูนความรู
ดานการบริหารจัดการ ความเปนผูนำ การบริหารคน ฯลฯ แกผูเขารับการฝกอบรมใหมีสมรรถนะตามบทบาท
(Role Competency) ไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งเปนหลักสูตรที่ ใชเตรียมความพรอมบุคลากร
สำหรับการเลื่อนตำแหนงใหสูงขึ้น

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 304 I

การกำกับดูแลกิจการ
นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงคขอบังคับและมติที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัท รวมทั้งไดยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กำหนดเพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และยังทำใหเกิดความ
โปรงใสตอนักลงทุนอันจะทำใหเกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก โดยนโยบาย
เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders)
บริษัทฯ ตระหนักและใหความสำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานตางๆ ของผูถือหุน ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพยและ
เจาของบริษัทฯ เชน สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพยที่ตนถืออยู สิทธิในการที่จะไดรับสวนแบงผลกำไรจากบริษัทฯ
สิทธิในการไดรับขอมูลอยางเพียงพอ สิทธิตางๆ ในการประชุมผูถือหุน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการรวม
ตัดสินใจในเรือ่ งสำคัญของบริษทั ฯ เชน การจัดสรรเงินปนผล การแตงตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การแตงตัง้ ผูส อบบัญชี
การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลตอทิศทางในการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ รวมถึงการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ
และขอบังคับของบริษัทฯ เปนตน
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีพันธกิจในการสงเสริมและอำนวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
1) บริษัทฯ จะจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนรับทราบลวงหนา
และประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพทองถิ่นกอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือ
กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วของประกาศกำหนด นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะนำขอมูลดังกลาวประกาศลงในเว็บไซตของบริษทั ฯ กอนวัน
ประชุมผูถือหุนดวย
2) ในกรณีทผ่ี ถู อื หุน ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตัวเอง บริษทั ฯ จะเปดโอกาสใหผถู อื หุน สามารถมอบฉันทะใหกรรมการ
อิสระหรือบุคคลอื่นใดเขารวมประชุมแทนได
3) ในการจัดประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จะใชสถานที่ซึ่งสะดวกแกการเดินทาง รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรร
เวลาในการประชุมอยางเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ
4) ในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระตางๆ ที่เกี่ยวของไดอยางอิสระกอนการลงมติในวาระใดๆ และจะมีกรรมการและ
ผูบริหารของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของเขารวมในการประชุมผูถือหุนเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม
5) กอนการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันถือหุนหรือสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวา
รอยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอเรื่องตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุเปนวาระ
การประชุมผูถือหุนได
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6) ภายหลังการประชุมผูถือหุนแลวเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมที่บันทึกขอมูลอยางถูกตองและครบถวน
ในสาระสำคัญเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทฯ ไดกำหนดใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนรายยอย
ผูถือหุนที่เปนผูบริหารหรือผูถือหุนที่มิไดเปนผูบริหาร ผูถือหุนสัญชาติไทยหรือตางดาว โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ในการดำเนินการประชุมผูถ อื หุน แตละครัง้ บริษทั ฯ จะใหโอกาสแกผถู อื หุน ทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยกอนเริม่ การ
ประชุม ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการใชสิทธิออกเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ตองลงมติในแตละวาระ
และยังเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ รวมทั้ง
ซักถามในแตละวาระโดยใชเวลาอยางเหมาะสม และเพียงพอ โดยประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระที่กำหนดไว
2) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนได ใชสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเปนรายคน
นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะเปดโอกาสใหผถู อื หุน สวนนอยสามารถเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เขาดำรงตำแหนงกรรมการบริษทั เปนการ
ลวงหนาในเวลาอันสมควร พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและการใหความยินยอมของผูที่ไดรับการ
เสนอชื่อ
3) บริษัทฯ ไดกำหนดใหกรรมการบริษัทรายงานการมีสวนไดเสียในวาระการประชุมใดๆ อยางนอยกอนการพิจารณา
ในวาระทีเ่ กีย่ วของในการประชุมคณะกรรมการบริษทั และบันทึกสวนไดเสียดังกลาวในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท รวมทั้งหามมิใหกรรมการที่มีสวนไดเสียอยางมีนัยสำคัญในลักษณะที่จะไมสามารถใหความเห็นไดอยางอิสระ
ในวาระที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการประชุมในวาระนั้นๆ
4) บริษัทฯ ไดกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและปองกันการนำขอมูลภายในที่เปนสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบตอ
การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ไปใช โดยหามบุคคลหรือหนวยงานที่ทราบขอมูลภายในนำขอมูลดังกลาว
ไปเปดเผยตอหนวยงานหรือบุคคลอืน่ ที่ไมเกีย่ วของ จนกวาจะไดเปดเผยขอมูลดังกลาวตอสาธารณชนแลว รวมทัง้ บริษทั ฯ
ยังกำหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ และบริษัทยอยที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปน
สาระสำคัญและอาจมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ รวมถึงขอมูลทางการเงินจะตองงดการ
ซือ้ ขายหลักทรัพยของบริษทั ฯ นับแตวนั ที่ไดรบั ทราบขอมูล หรือวันสุดทายของแตละไตรมาสหรือวันสิน้ สุดของรอบระยะ
เวลาบัญชีของบริษัทฯ (แลวแตกรณี) จนถึงวันที่งบการเงินหรือขอมูลภายในที่เกี่ยวของนั้นไดเปดเผยตอสาธารณชนแลว
24 ชั่วโมง ทั้งนี้ กรณีที่มีการฝาฝนขอกำหนดดังกลาวขางตน บริษัทฯ จะถือเปนความผิดทางวินัยและพิจารณาลงโทษ
ตามควรแกกรณี
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หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผูม สี ว นไดเสีย (Consideration on the Role of Stakeholders) และหลักจรรยาบรรณ
ในการดำเนินธุรกิจ
1) การคำนึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทฯ และบริษัทยอยได ใหความสำคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก
ผูถ อื หุน และพนักงาน หรือผูม สี ว นไดเสียภายนอก เชน คูค า ลูกคา เปนตน โดยบริษทั ฯ และบริษทั ยอยตระหนักดีวา การ
สนับสนุนและขอคิดเห็นจากผูม สี ว นไดเสียทุกกลุม จะเปนประโยชน ในการดำเนินการและการพัฒนาธุรกิจของบริษทั ฯ และ
บริษทั ยอย ดังนัน้ บริษทั ฯ และบริษทั ยอยจะปฏิบตั ติ ามกฎหมายและขอกำหนดทีเ่ กีย่ วของเพือ่ ใหสทิ ธิของผูม สี ว นไดเสีย
ดังกลาวไดรับการดูแลอยางดี นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอยยังไดคำนึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และหลัก
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตามแนวทางดังตอไปนี้
ผูถือหุน

บริษัทฯ และบริษัทยอยจะดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ
โดยมุงมั่นที่จะสรางผลการดำเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการเปดเผยขอมูลดวยความ
โปรงใสและเชื่อถือไดตอผูถือหุน

พนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทยอยจะปฏิบัติตอพนักงานทุกรายอยางเทาเทียม เปนธรรม
และใหผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอยยังใหความ
สำคัญตอการพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอยาง
สม่ำเสมอ เชน การจัดอบรม การสัมมนา และการฝกอบรม โดยใหโอกาสอยาง
ทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสรางแรงจูงใจใหพนักงานที่มีความรูความ
สามารถสูงใหคงอยูกับบริษัทฯ และบริษัทยอยเพื่อพัฒนาองคกรตอไป อีกทั้ง
ยังไดกำหนดแนวทางในการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งปลูกฝงใหพนักงาน
ทุกคนปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบขอบังคับทีเ่ กีย่ วของ เชน การหามใชขอ มูล
ภายในอยางเครงครัด เปนตน

คูคา

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกระบวนการในการคัดเลือกคูคาโดยการใหคูคาแขงขัน
บนขอมูลที่เทาเทียมกัน และคัดเลือกคูคาดวยความยุติธรรมภายใตหลักเกณฑ
ในการประเมินและคัดเลือกคูคาของบริษัทฯ และบริษัทยอย นอกจากนี้ บริษัทฯ
และบริษัทยอยยังไดจัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเปนธรรมแกคูสัญญา
ทุกฝาย และจัดใหมีระบบติดตามเพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
สัญญาอยางครบถวน และปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการจัดหา โดยบริษัทฯ และบริษัทยอยซื้อสินคาจากคูคาตามเงื่อนไขทาง
การคา ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาตอคูคาอยางเครงครัด รวมทั้งจะเก็บรักษา
ขอมูลของคูคาไวเปนความลับ และจะไมนำขอมูลดังกลาวไปใช ในทางที่มิชอบ
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ลูกคา

บริษัทฯ และบริษัทยอยรับผิดชอบตอลูกคาโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐาน
ของการบริการ รวมถึงการตอบสนองตอความตองการของลูกคาใหครบถวนและ
ครอบคลุมใหมากที่สุด เพื่อมุงเนนการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาในระยะยาว
นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอยยังใหขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับการบริการของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย รวมทั้งยังจัดใหมีชองทางใหลูกคาของบริษัทฯ และ
บริษัทยอยสามารถแจงปญหาหรือการใหบริการที่ไมเหมาะสมเพื่อที่บริษัทฯ และ
บริษัทยอยจะไดปองกัน และแกไขปญหาเกี่ยวกับการบริการของบริษัทฯ และ
บริษัทยอยไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งจะเก็บรักษาขอมูลของลูกคาไวเปนความลับ
และจะไมนำขอมูลดังกลาวไปใช ในทางที่มิชอบ

เจาหนี้

บริษัทฯ และบริษัทยอยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ตามสัญญาที่มีตอเจาหนี้เปน
สำคัญ รวมทัง้ การชำระคืนเงินตน ดอกเบีย้ และการดูแลหลักประกันตางๆ ภายใต
สัญญาที่เกี่ยวของ

คูแขง

บริษัทฯ และบริษัทยอยประพฤติตามกรอบการแขงขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู
ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและสงเสริมนโยบายการแขงขันอยางเสรี
และเปนธรรม

สังคมและสวนรวม

บริษัทฯ และบริษัทยอยใส ใจและใหความสำคัญตอความปลอดภัยตอสังคม
สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของผูคนที่มีสวนเกี่ยวของกับการดำเนินงานของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย และสงเสริมใหพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีจิต
สำนึก และความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม รวมทั้งจัดใหมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด นอกจากนี้
บริษทั ฯ และบริษทั ยอยพยายามเขาไปมีสว นรวมในกิจกรรมตางๆ ทีเ่ ปนการสราง
และรักษาไวซึ่งสิ่งแวดลอมและสังคมตลอดจนสงเสริมวัฒนธรรมในทองถิ่นที่
บริษัทฯ และบริษัทยอยดำเนินกิจการอยู

นอกจากนี้ ผูมีสวนไดเสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจงขอรองเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย
ความไมถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพรอง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย ผานกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได ทั้งนี้ ขอมูลรองเรียนและเบาะแสที่แจงมายัง
บริษัทฯ จะถูกเก็บไวเปนความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบขอมูลและ
หาแนวทางแกไข (หากมี) และจะรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตอไป
2) หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ
กลุมบริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) จะประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบที่มีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ปฏิบัติตามกฎหมาย และศีลธรรมอันดีงาม และ
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ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกันและเปนธรรมดวยความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม สามารถเพิ่มคุณคาและมูลคาทั้งในปจจุบันและในอนาคตแกองคกร
ที่จะนำไปสูการเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืนในระดับสากล
(1) คำจำกัดความและความหมาย
“จริยธรรม” หมายถึง ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ หรือ ศีลธรรม
“จรรยาบรรณ” หมายถึง ความประพฤติทด่ี ที ก่ี ำหนดขึน้ ไว ใหถอื ปฏิบตั ิ หรือประพฤติปฏิบตั ติ อ ผูอ น่ื ดวยความเปนธรรม
“จรรยาบรรณทางธุรกิจ” หมายถึง มาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่ดีที่กำหนดขึ้น เพื่อใหกรรมการผูบริหาร และ
พนักงานยึดถือปฏิบัติ
“บริษทั ” หมายถึง บริษทั แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจ้ี จำกัด (มหาชน) และบริษทั ยอยซึง่ อยูภ ายใตอำนาจการควบคุม
ของบริษัทที่มีอยูในปจจุบันและที่จะจัดตั้งขึ้นในอนาคต
“ผูบ ริหาร” หมายถึง กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร ประธานเจาหนาทีป่ ฏิบตั กิ าร ผูจ ดั การ
ของบริษทั แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจ้ี จำกัด (มหาชน) และบริษทั ซึง่ อยูภ ายใตอำนาจการควบคุมของบริษทั ทีม่ อี ยูใน
ปจจุบันและที่จะจัดตั้งขึ้นในอนาคต
“พนักงาน” หมายถึง พนักงานและลูกจางทีป่ ฏิบตั งิ านเพือ่ รับคาจางจากบริษทั แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจ้ี จำกัด (มหาชน)
และบริษัทยอยซึ่งอยูภายใตอำนาจการควบคุมของบริษัทที่มีอยูในปจจุบันและที่จะจัดตั้งขึ้นในอนาคต
บริษัทมุงหมายใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับขององคกรมีหนาที่ตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณฉบับนี้ โดยผูบริหาร
จะตองมีความรับผิดชอบในการสรางบรรทัดฐานและวัฒนธรรมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององคกรดวยการจูงใจ
และสงเสริมใหพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณดวยความเต็มใจ
(2) บุคคลที่มีหนาที่ตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
(ก) ผูบริหารและพนักงานของบริษัท
(ข) บริษัทยอยซึ่งอยูภายใตอำนาจการควบคุมของบริษัท หรือมีสิทธิควบคุมธุรกิจที่มีอยูในปจจุบันและที่จะจัดตั้งขึ้น
ในอนาคตตองยอมรับและมีการปฏิบัติที่สอดคลองตามจรรยาบรรณของบริษัท
(ค) บริษทั ยอยที่ไมอยูภ ายใตการควบคุมของบริษทั ควรยอมรับและมีการปฏิบตั ทิ ส่ี อดคลองตามจรรยาบรรณของบริษทั
(ง) บุคคลภายนอกที่เปนตัวแทนของบริษัท เชน ที่ปรึกษา ตัวแทน และคูสัญญาอิสระ ตอง
• ยินยอมที่จะมีการปฏิบัติที่สอดคลองตามจรรยาบรรณของบริษัท
• ทราบขอมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณนี้
• ถูกดำเนินการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งอาจรวมถึงการบอกเลิกสัญญา หากทราบวาบุคคลภายนอกใดๆ ละเมิด
จรรยาบรรณของบริษัท
(3) การกระทำที่เขาขายผิดจรรยาบรรณ
พนักงานทุกคนมีหนาทีต่ อ งปฏิบตั ติ ามและสงเสริมใหผอู น่ื ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของบริษทั โดยการกระทำดังตอไปนี้
ถือเปนการทำผิดจรรยาบรรณและจะตองถูกดำเนินการทางวินัย
(ก) ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
(ข) แนะนำ สงเสริม หรือสนับสนุนใหผูอื่นไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
(ค) ละเลยเพิกเฉยเมือ่ พบเห็นการฝาฝนหรือการไมปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ ในกรณีทต่ี นทราบหรือควรทราบ เนือ่ งจาก
เกี่ยวของกับงานภายใตความรับผิดชอบของตน
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(ง) ไมใหความรวมมือหรือขัดขวางการสอบสวนขอเท็จจริงทีอ่ า งวาไดมกี ารฝาฝนหรือการไมปฏิบตั ิ ตามจรรยาบรรณ
(จ) ตำหนิ หรือวากลาว หรือขูอาฆาตพนักงานที่รายงานขอสงสัยเกี่ยวกับการไมปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณ
(ฉ) การกระทำอันไมเปนธรรมตอผูอื่น เนื่องจากการที่ผูนั้นรายงานการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทั้งนี้ ผูที่ฝาฝนหรือละเมิดจรรยาบรรณจะตองไดรับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว นอกจากนี้อาจ
ไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมายบานเมือง
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
1) บริษัทฯ ใหความสำคัญตองบการเงิน และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำป โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเปนผูสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปดเผยขอมูลสำคัญ
อยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานใหคณะกรรมการบริษทั ทราบ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั
ยังสนับสนุนใหมีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis) เพื่อ
ประกอบการเปดเผยงบการเงินในทุกไตรมาส
2) บริษัทฯ จะจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกรรมการแตละทาน บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดยอยของบริษทั จำนวนครัง้ ของการประชุมและการเขาประชุมในปทผ่ี า นมา ณ สำนักงานใหญของบริษทั ฯ
3) บริษัทฯ จะเปดเผยคาสอบบัญชีและคาบริการอื่นที่ผูสอบบัญชีใหบริการกับบริษัทฯ และบริษัทยอย
4) บริษทั ฯ จะจัดใหมรี ายงานนโยบายเกีย่ วกับการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดานการบริหารความเสีย่ ง
และนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอมที่ได ใหความเห็นชอบไวโดยสรุป และผลการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกลาวรวมทั้งกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวไดพรอมดวยเหตุผล
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1) โครงสรางคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลซึ่งเปนผูมีความรู ความสามารถและประสบการณที่สามารถเอื้อประโยชน ใหกับ
บริษัทฯ และบริษัทยอย โดยเปนผูมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององคกร ตลอดจนมีบทบาท
สำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยใหเปนไปตามแผนที่วางไว
คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนอยางนอย 5 คน และมีกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเปนอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
จำนวนกรรมการทั้งหมดและตองไมต่ำกวา 3 คน อันจะทำใหเกิดการถวงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องตางๆ
อยางเหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละไมเกิน 3 ป ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกำหนด
โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหนงตอเนื่องไมเกิน 9 ป เวนแตคณะกรรมการบริษัทจะเห็นวาบุคคลนั้นสมควร
ดำรงตำแหนงเปนกรรมการอิสระของบริษัทตอไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการและผูบริหารของ
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บริษทั ฯ สามารถเขาดำรงตำแหนงกรรมการหรือผูบ ริหารของบริษทั ยอยและ/หรือบริษทั ในกลุม หรือบริษทั อืน่ ได โดยตอง
เปนไปตามกฎหมายและ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของ โดยจะตองแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหรับทราบทุกครั้ง
กอนการเขาดำรงตำแหนงดวย
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยเพื่อชวยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย ดังนี้
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระจำนวนอยางนอย 3 คน เพื่อทำหนาที่ชวยสนับสนุนคณะ
กรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการสอบทานรายงานทางการเงิน เพื่อใหการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ
เปนไปอยางโปรงใสและนาเชื่อถือ
(2) คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยสมาชิกจำนวนอยางนอย 5 คน และไมมากกวา 10 คน เพื่อทำหนาที่ชวย
สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ และบริษัทยอยใหเปนไปตามนโยบาย
แผนงาน ขอบังคับ และคำสั่งใดๆ รวมทั้งเปาหมายที่กำหนดไวภายใตกรอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท
(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 3 คนและไมมากกวา 5 คน เพื่อ
ทำหนาที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหนงกรรมการและผูบริหารระดับสูง พิจารณารูปแบบ
และหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของกรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการชุดยอย ประธาน
เจาหนาที่บริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ
นำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป (แลวแตกรณี)
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาตามความเหมาะสมในการแตงตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อทำ
หนาที่ชวยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมทั้งองคกร กำกับ
ดูแลใหมีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยาง
เหมาะสม กำหนดกฎเกณฑและแนวทางปฏิบัติในดานตางๆ รวมถึงกำกับดูแลใหองคกรมีการดำเนินงานและปฏิบัติตาม
นโยบายเกีย่ วกับการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี และนำเสนอรายงานบริหารความเสีย่ งและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษทั
บริษัทฯ ไดจัดใหมีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหนาที่ ในการดำเนินการที่เกี่ยวของกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
การประชุมผูถือหุน รวมทั้งสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการใหคำแนะนำในเรื่องขอกำหนดตามกฎหมาย
และกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติของ
คณะกรรมการบริษัท
2) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย และมีหนาที่
กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมทั้งกำกับดูแลใหการบริหารจัดการเปนไปตาม
เปาหมายและแนวทางเพือ่ ประโยชนระยะยาวแกผถู อื หุน ภายใตกรอบขอกำหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการ
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ดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว
ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
(1) นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ไดจัดใหมีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร เพื่อนำเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั ได ใหความเห็นชอบนโยบายดังกลาว ทัง้ นี้ การจัดทำคูม อื การกำกับดูแลกิจการมีวตั ถุประสงค
เพื่อเปนแนวทางแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว โดยบริษัทฯ จะจัดใหมี
การทบทวนนโยบายดังกลาวเปนประจำทุกป
(2) หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
บริษทั ฯ และบริษทั ยอยมีเจตนารมณ ในการดำเนินธุรกิจอยางโปรงใส มีคณ
ุ ธรรม มีความรับผิดชอบตอผูม สี ว นได
สวนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดลอม โดยบริษัทฯ และบริษัทยอยไดกำหนดขอพึงปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร
เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานยึดถือเปนหลักในการปฏิบัติ ดังนี้
(ก) จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอผูถือหุน
(ข) จรรยาบรรณวาดวยความสัมพันธตอลูกคา
(ค) จรรยาบรรณวาดวยความสัมพันธตอคูคา คูแขงทางการคา และเจาหนี้
(ง) จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอพนักงาน
(จ) จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอยจะประกาศและแจงใหพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติอยางเครงครัด
(3) ความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษทั ฯ และบริษทั ยอยมีนโยบายขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวยความซือ่ สัตยสจุ ริต
มีเหตุผลและเปนอิสระภายใตกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชนของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนสำคัญ โดย
กำหนดใหผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียของตนและผูที่
เกี่ยวของใหบริษัทฯ ทราบ และตองไมเขารวมการพิจารณา รวมถึงไมมีอำนาจอนุมัติในรายการดังกลาว
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนที่
สอดคลองกับกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
(4) การควบคุมภายใน
บริษัทฯ และบริษัทยอยไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในเพื่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายใน ทั้งในระดับ
บริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ และบริษัทยอยไดมีการวาจางผูตรวจสอบภายในจาก
ภายนอก (outsource) เพื่อทำหนาที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรายงาน
ผลตอคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว
(5) การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ และบริษัทยอยไดจัดใหมีการกำหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมทั้งองคกร รวมทั้ง
การกำกับดูแลใหมีระบบ หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ และ
บริษัทยอยอยางเหมาะสม
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(6) รายงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝายบัญชีและผูสอบบัญชีมาประชุมรวมกัน
และนำเสนอรายงานทางการเงินตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบ
ตองบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน
3) การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประเมินตนเอง
บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเปน
โดยมีการกำหนดวาระประชุมชัดเจนลวงหนา และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเปนประจำ บริษัทฯ จะจัดสง
หนังสือเชิญประชุมใหกรรมการทุกทานลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษา
ขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม เวนแตกรณีมีเหตุจำเปนเรงดวน และจะจัดใหมีการบันทึกรายงานการประชุม
และจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแลวเพื่อใช ในการอางอิงและสามารถตรวจสอบได โดยในการประชุมทุกครั้งจะจัด
ใหมีผูบริหารและผูที่เกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อใหขอมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกตองและทันเวลา
ในการลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ใหถอื มติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการหนึง่ คนมีหนึง่ เสียง โดยกรรมการ
ทีม่ สี ว นไดเสียในวาระใดจะไมเขารวมประชุมและใชสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ทัง้ นี้ ในกรณีทค่ี ะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั สนับสนุนใหมกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านอยางนอยปละ 1 ครัง้ เพือ่ ปรับปรุงและแกไข
การดำเนินงาน โดยมีการกำหนดหัวขอที่จะประชุมชัดเจนกอนที่จะวัดผลการประเมินดังกลาว เพื่อรวบรวมความเห็นและ
นำเสนอตอที่ประชุม
4) คาตอบแทน
คาตอบแทนของกรรมการ คือ คาตอบแทนรายเดือน และคาเบี้ยประชุม ในการนี้ คาตอบแทนของกรรมการจะตองอยู
ในเกณฑเฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงความเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท สวนผูบริหารจะไดรับผลตอบแทนที่เปนเงินเดือนและโบนัสประจำป โดยพิจารณาจากผลการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ เปนสำคัญ
ทัง้ นี้ คาตอบแทนรายปของคณะกรรมการและผูบ ริหารรวมกันจะตองไมเปนจำนวนทีส่ งู ผิดปกติเมือ่ เทียบกับผลตอบแทน
ของกรรมการและผูบ ริหารโดยเฉลีย่ ของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยจะคำนึงถึงประโยชน
สูงสุดของผูถือหุนเปนหลัก
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดใหมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเพื่อพิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑการจาย
คาตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
5) การพัฒนากรรมการบริษัทและผูบริหาร
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายสงเสริมและอำนวยความสะดวกใหมกี ารฝกอบรมและใหความรูแ กผเู กีย่ วของในระบบการ
กำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ เชน กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ ผูบ ริหาร และเลขานุการบริษทั เปนตน เพือ่ ใหมี
การปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง การฝกอบรมและใหความรูอาจกระทำเปนการภายในบริษัท หรือใชบริการของ
สถาบันภายนอกก็ได
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ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเขาใหม ฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอ
การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการเขาใหม รวมถึงจัดใหมีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และบริษัทยอยใหแกกรรมการใหม
คณะกรรมการบริษัทอาจจัดใหมีการหมุนเปลี่ยนงานที่ไดรับมอบหมายตามความถนัดของผูบริหารและพนักงาน โดย
พิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเปนหลัก โดยประธานเจาหนาที่บริหารจะกำหนดชวงเวลาและพิจารณาผล
การปฏิบัติงานดังกลาวเพื่อเปนแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาผูบริหารและพนักงานใหมีความรู
ความสามารถในการทำงานมากขึ้นและใหสามารถทำงานแทนกันได

โครงสรางกรรมการของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสรางกรรมการของบริษทั ฯ ประกอบดวยคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอย
รวม 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
โดยคณะกรรมการแตละชุดมีขอบเขต อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบแตกตางกัน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัท
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท
ผูถือหุนเปนผูพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ประกอบดวยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ (ถามี) และกรรมการ โดยมีจำนวนทีเ่ หมาะสม
กับขนาดของกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพโดยเมื่อรวมแลวมีจำนวนไมนอยกวา 5 ทาน และ
กรรมการบริษทั ไมนอ ยกวากึง่ หนึง่ ของจำนวนกรรมการทัง้ หมดจะตองมีถน่ิ ทีอ่ ยูในราชอาณาจักร และมีกรรมการทีม่ คี วาม
เปนอิสระอยางแทจริงจากฝายบริหารและปราศจากความสัมพันธทางธุรกิจหรือความสัมพันธอน่ื ใดอันอาจมีอทิ ธิพลตอการ
ใชดุลยพินิจอยางเปนอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและตองไมต่ำกวา 3 คน
การแตงตั้งกรรมการบริษัทใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทและขอกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งนี้จะตองมีความ
โปรงใสและชัดเจนโดยการพิจารณาจะตองมีประวัตกิ ารศึกษาและประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลนัน้ ๆ โดยมี
รายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
1) กรรมการบริษัทตองเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถมีความซื่อสัตยสุจริตมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลา
อยางเพียงพอที่จะอุทิศความรูความสามารถและปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัทได
2) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของรวมทั้งตอง
ไมมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุน
ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
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3) กรรมการบริษทั สามารถดำรงตำแหนงกรรมการในบริษทั อืน่ ไดแตทง้ั นี้ในการเปนกรรมการดังกลาวตองไมเปนอุปสรรค
ตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการของบริษัทและตองเปนไปตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (“สำนักงานก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”)
4) กรรมการบริษัทจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขา
เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจำกัดความรับผิดในหางหุนสวนจำกัด หรือเปนกรรมการของบริษัท
เอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทไมวาจะทำเพื่อ
ประโยชนตนหรือเพื่อประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
5) กรรมการอิสระตองมีคณ
ุ สมบัตเิ กีย่ วกับความเปนอิสระตามทีค่ ณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดและเปนไป
ตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือ
ประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรือ่ งคุณสมบัตแิ ละขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและตองสามารถดูแลผลประโยชนของผูถ อื หุน ทุกรายไดเทาเทียมกันและไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
นอกจากนั้น ยังตองสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยใหความเห็นอยางเปนอิสระได
ขอบเขต อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1) ปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซือ่ สัตยสจุ ริต โดยคำนึงถึงผลประโยชนสงู สุดของบริษทั ฯ
เปนสำคัญ รวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้
เรื่องที่ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดำเนินการ เชน เรื่องที่กฎหมายกำหนดใหตองไดรับมติที่ประชุม
ผูถือหุน การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สำคัญ เปนตน
2) กำหนดและพิจารณาอนุมตั วิสยั ทัศน พันธกิจ เปาหมาย แนวทาง นโยบาย กรอบอำนาจอนุมตั ดิ ำเนินการ งบประมาณ
ของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมทั้งควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหาร การจัดการและ
ติดตามผลการดำเนินงาน ของฝายบริหารของทัง้ บริษทั ฯ และบริษทั ยอยใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ
ที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายทางธุรกิจ
3) พิจารณาอนุมัติแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ. 2535 และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของ
เขาดำรงตำแหนงกรรมการในกรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ เวนแตวาระของ
กรรมการผูนั้นจะเหลือนอยกวา 2 เดือน
4) พิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการอิสระตามกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศขอบังคับและ/หรือระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วของของตลาดหลักทรัพยฯ หรือเสนอตอทีป่ ระชุมผูถ อื หุน เพือ่ พิจารณาแตงตัง้ เปนกรรมการอิสระของบริษทั ฯ ตอไป
5) พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศขอบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ
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6) พิจารณาแตงตั้งกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากกรรมการและ/หรือผูบริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือ
ผูท รงคุณวุฒจิ ากภายนอกซึง่ มีความรู ความสามารถทีเ่ ปนประโยชนตอ บริษทั ฯ และบริษทั ยอย พรอมทัง้ กำหนดขอบเขต
อำนาจ หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
7) พิจารณาแตงตัง้ คณะกรรมการชุดยอยอืน่ พรอมทัง้ กำหนดขอบเขต อำนาจ หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ เพือ่ ชวยเหลือ
การปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
8) พิจารณาแตงตั้งประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) หรือ ผูบริหารสูงสุดของบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติ
เปนไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งพิจารณากำหนดคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) หรือผูบริหาร
สูงสุดดังกลาว
9) พิจารณากำหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
10) แตงตั้งบุคคลอื่นใดใหดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอำนาจ
เพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแกไขอำนาจนั้นๆ ได ทั้งนี้ การมอบอำนาจตองจัดทำเปนมติคณะกรรมการ
ในรายงานการประชุมอยางชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอำนาจหนาที่ของผูรับมอบอำนาจไวอยางชัดเจน
11) พิจารณาอนุมตั กิ ารทำรายการไดมาหรือจำหนายไปซึง่ สินทรัพย และ/หรือการทำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน เวนแตรายการ
ดังกลาวจะตองไดรบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ทัง้ นี้ ในการพิจารณาอนุมตั ดิ งั กลาวจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยฯ
12) พิจารณาอนุมตั กิ ารจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผถู อื หุน เมือ่ เห็นวาบริษทั ฯ มีกำไรพอสมควรทีจ่ ะทำเชนนัน้ และ
รายงานการจายเงินปนผลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราวถัดไป
13) จัดทำรายงานประจำปของคณะกรรมการบริษัท และงบการเงินรวมรวมทั้งงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั ฯ ซึง่ ผูส อบบัญชีตรวจสอบแลว เพือ่ แสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ในรอบปที่ผานมา และนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
14) พิจารณาคัดเลือกและใหความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม
รวมทัง้ พิจารณากำหนดคาตอบแทนทีเ่ หมาะสม ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ กอนนำเสนอตอทีป่ ระชุมผูถ อื หุน
ในการประชุมสามัญประจำป เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
15) ดำเนินการใหบริษทั ฯ และบริษทั ยอยและ/หรือบริษทั รวมนำระบบงานบัญชีทเ่ี หมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช รวมทัง้
จัดใหมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
16) พิจารณากำหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ใหครอบคลุมทั้งองคกร และกำกับดูแล
ใหมรี ะบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสีย่ ง โดยมีมาตรการรองรับและวิธคี วบคุมเพือ่ ลดผลกระทบตอธุรกิจ
ของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางเหมาะสม
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17) จัดใหมนี โยบายเกีย่ วกับการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี และนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่ ทุกรูปแบบของบริษทั ฯ
และบริษทั ยอยและ/หรือบริษทั รวมตามหลักธรรมาภิบาลทีเ่ ปนลายลักษณอกั ษร อยางนอยตามแนวทางทีต่ ลาดหลักทรัพยฯ
และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และมีการปรับใชนโยบายดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเชื่อมั่นไดวาบริษัทฯ
และบริษัทยอยมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกกลุมดวยความเปนธรรม
18) กรรมการบริษทั มีหนาทีร่ ายงานการมีสว นไดเสียของตนเองและของบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วของใหบริษทั ฯ ทราบ รวมทัง้
กำหนดใหมกี ารรายงานการมีสว นไดเสียของผูบ ริหารและผูท ม่ี คี วามเกีย่ วของ ตลอดจนกรรมการและผูท ม่ี คี วามเกีย่ วของ
และผูบริหารและผูที่มีความเกี่ยวของของบริษัทยอยดวย
19) มอบอำนาจใหกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการ
บริษัทได โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอำนาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอำนาจตามที่
คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการบริษทั อาจยกเลิก
เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแกไขการมอบอำนาจนั้นๆ ไดเมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นตองไมมีลักษณะเปน
การมอบอำนาจทีท่ ำใหบคุ คลดังกลาวสามารถพิจารณาและอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง มีสว นไดเสีย
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือบริษัทรวม ตามที่
นิยามไว ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือประกาศอืน่ ใดของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และอนุมัติไวแลว
20) ดูแลใหมกี ารเปดเผยบทบาทและหนาทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอย จำนวนครัง้ ของการประชุม
และจำนวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปที่ผานมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดยอยทุกชุด
21) สงเสริมใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย เขารวมหลักสูตรสัมมนาตางๆ ของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารนั้น
22) ติดตามและกำกับดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานตางๆ ของบริษัทฯ บริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวม
(โดยอนุโลม) ใหเปนไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยอนุโลม เทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายอื่น
23) พิจารณาแตงตั้งผูแทนเขาไปเปนกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวมอยางนอยตามสัดสวน
การถือหุนในบริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวมที่ประกอบธุรกิจหลัก เวนแตจะมีขอจำกัดตามกฎหมายอื่นหรือเงื่อนไข
การรวมทุนกับภาครัฐ หรือกรณีอื่นใดตามที่กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน หรือขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะกำหนด ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอย
ขางตนที่ไดรับการแตงตั้งหรือเสนอชื่อตองเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติ บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว
ในกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ ตลอดจนไมมลี กั ษณะขาดความนาไววางใจตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการกำหนด
ลักษณะขาดความนาไววางใจของกรรมการและผูบริหารของบริษัท
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24) ในกรณีที่บริษัทยอยตกลงเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทยอย หรือรายการเกี่ยวกับ
การไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทยอยตามหลักเกณฑที่กำหนดไวตามประกาศของคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน และ/หรือประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (แลวแตกรณี) บริษัทและบริษัทยอยจะตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวิธกี ารตามทีป่ ระกาศดังกลาวกำหนดไว ในเรือ่ งนัน้ ๆ กอนเขาทำรายการดังกลาวโดยอนุโลม โดยบริษทั ยอย
จะตองปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑและวิธกี ารตามทีป่ ระกาศดังกลาวกำหนดเชนเดียวกับกรณีทบ่ี ริษทั เปนผูท ำรายการดังกลาวเอง
ทั้งนี้ รายการประเภทดังกลาวจำเปนตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษทั ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนัน้
ใหบริษัทและบริษัทยอยพิจารณาขนาดของรายการเทียบกับงบการเงินรวมของบริษัท
25) ดูแลติดตามใหบริษทั ยอยและ/หรือบริษทั รวมเปดเผยขอมูลทีส่ ำคัญ เชน ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำ
รายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน รายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสินที่มี
นัยสำคัญ และรายการอืน่ ใดทีส่ ำคัญซึง่ มิไดเปนรายการธุรกิจปกติของบริษทั ยอยหรือบริษทั รวม เปนตน ทัง้ นีก้ ารเปดเผย
ขอมูลดังกลาวจะตองใหขอมูลเพียงพอ ครบถวนและถูกตอง ภายในเวลาที่บริษัทฯ กำหนดและสอดคลองกับหลักเกณฑ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
26) คณะกรรมการบริษัทตองจัดใหบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมที่ประกอบธุรกิจหลักมีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอเพือ่ ปองกันการทุจริตทีอ่ าจเกิดขึน้ กับบริษทั ยอยและ/หรือบริษทั รวม รวมทัง้ ควรใหบริษทั ยอย
และ/หรือบริษทั รวมจัดใหมรี ะบบงานทีช่ ดั เจนเพือ่ แสดงไดวา บริษทั ยอยและ/หรือบริษทั รวมมีระบบเพียงพอในการเปดเผย
ขอมูลการทำรายการทีม่ นี ยั สำคัญ ตามหลักเกณฑทก่ี ำหนดไดอยางตอเนือ่ งและนาเชือ่ ถือ และมีชอ งทางใหกรรมการและ
ผูบริหารของบริษัทฯ สามารถไดรับขอมูลของบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม ในการติดตามดูแลผลการดำเนินงาน และ
ฐานะการเงิน การทำรายการระหวางบริษทั ยอยและ/หรือบริษทั รวมกับกรรมการและ/หรือผูบ ริหารของบริษทั ยอยและ/หรือ
บริษัทรวม และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะ
กรรมการบริษทั ตองจัดใหบริษทั ยอยและ/หรือบริษทั รวมมีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกลาวในบริษทั ยอยและ/หรือ
บริษัทรวม โดยใหทีมงานผูตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยตรงและใหมีการ
รายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกลาวใหกับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหมั่นใจไดวา
บริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไวอยางมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ
2. คณะกรรมการชุดยอย
บริษัทฯ ไดจัดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ จำนวน 3 ชุด ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยนำหลักการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล
กิจการทีด่ มี าปรับใชเพือ่ เปนแนวทางในการบริหารงานของกลุม บริษทั และไดกำหนดใหคณะกรรมการชุดยอยมีหนาทีต่ อ ง
รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบตอไป
ทั้งนี้ ในการพิจารณาการลงทุนในโครงการตางๆ บริษัทฯ กำหนดใหตองนำเสนอแกคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเปนผูที่มี
ความรู ความสามารถ และประสบการณ ในธุรกิจของบริษัทฯ เปนอยางดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือนำเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอำนาจอนุมัติดำเนินการตอไป
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นอกจากคณะกรรมการชุดยอยดังที่ไดกลาวมาขางตน บริษัทฯ ยังไดจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหนาที่
ในการวิเคราะหและบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ และตองนำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ
และติดตามควบคุมดูแลตอไป
อยางไรก็ดี หากในอนาคตบริษัทฯ มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหนาที่แทนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในปจจุบัน
โดยคณะกรรมการชุดยอย มีองคประกอบ และขอบขายอำนาจหนาที่ ดังนี้
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจดังนี้
1) มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเปนในเรื่องตางๆ ซึ่งมีขอบงชี้ไดวาอาจมีผลกระทบอยาง
มีนัยสำคัญตอชื่อเสียง ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกลุมบริษัท รวมถึงผลประโยชนที่ผูถือหุนพึงไดรับ เชน
- รายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
- ขอสงสัยหรือสันนิษฐานวาอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สำคัญในระบบควบคุมภายในของ
บริษัทหรือบริษัทยอย
- ขอสงสัยวาอาจมีการฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของกลุมบริษัท
2) มีอำนาจในการแสวงหาความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นวาจำเปนดวยคาใชจายของบริษัท
เพื่อใหการปฏิบัติงานภายใตหนาที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุลวงดวยดี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่รายงานผล
การตรวจสอบและสอบสวนตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นควร อยางไรก็ตาม หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวามีการเพิกเฉยตอการดำเนินการแกไขดังกลาว โดยไมมเี หตุผล
อันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกลาวตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยก็ได ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบดังกลาว
จะไมรวมถึงอำนาจที่ทำใหกรรมการตรวจสอบ หรือผูรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถลงมติให
ความเห็นในรายการที่กรรมการตรวจสอบทานนั้น หรือผูรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงตามนิยามทีก่ ำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีสว นไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน
กับบริษัทหรือบริษัทยอยได
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
1) สอบทานใหบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชี
และผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งในรายไตรมาสและประจำป คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะให
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ผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจำเปนและเปนเรื่องสำคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ก็ได
2) สอบทานใหบริษัทฯ และบริษัทยอยมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน และ
พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย
เลิกจาง และกำหนดคาตอบแทนของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนมอบหมายงานแกเจาหนาที่ตรวจสอบภายในเพื่อ
สนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3) สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ และมาตรฐานที่เกี่ยวของ
4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม และเสนอคาตอบแทน
ของผูสอบบัญชีดังกลาว โดยคำนึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงาน
ตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบตองเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละครั้ง
5) พิจารณาใหความเห็นการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัทฯ
และ/หรือบริษัทยอย ตามขอกำหนดของกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้
เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไว ในรายงานประจำปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกลาวควรประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
6.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย
6.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอย
6.3) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย
6.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
6.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัทฯ และบริษัทยอย
6.6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
6.7) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (charter)
6.8) รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7) สอบทานและใหความเห็นเกี่ยวกับนโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของกับอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เชน
นโยบายบัญชี นโยบายการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม และการตอตานการคอรรัปชั่น เปนตน
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8) ทบทวนกระบวนการการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม รวมถึงการตอตานการคอรรัปชั่น
9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหนาทีอ่ น่ื ใด
ที่ไดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีความสำคัญตอคณะกรรมการบริษทั
ผูถ อื หุน และผูล งทุนทัว่ ไป เนือ่ งจากรายงานดังกลาวจะแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ และตรงไปตรงมาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และทำใหคณะกรรมการบริษทั มัน่ ใจไดวา ฝายจัดการไดมกี ารบริหารงานอยางระมัดระวังและคำนึงถึงผลประโยชน
ของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน
1) การรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
1.1 รายงานกิจกรรมตางๆ ที่ทำอยางเปนประจำ เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะไดทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
- รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรือ่ งตางๆ ไวอยาง
ชัดเจน และใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบ
- สรุปรายงานกิจกรรมที่ทำระหวางป
- รายงานเกี่ยวกับความเห็นตอรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน
- รายงานอื่นใดที่เห็นวาคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
1.2 รายงานสิ่งที่ตรวจพบในทันที เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะไดหาแนวทางแกไขไดทันเวลา
- รายการความขัดแยงทางผลประโยชน
- ขอสงสัยหรือสันนิษฐานวาอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองสำคัญในระบบควบคุมภายใน
- ขอสงสัยวาอาจมีการฝาฝนกฏหมาย หรือขอกำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพยฯ
- รายงานอื่นใดที่เห็นวาคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
2) การรายงานตอหนวยงานราชการ
หากคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานตอคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะการเงินและ
ผลการดำเนินงาน และไดมีการหารือรวมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารแลววาตองดำเนินการปรับปรุงแกไข
เมือ่ ครบกำหนดเวลาทีก่ ำหนดไวรว มกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวามีการเพิกเฉยตอการดำเนินการแกไขดังกลาว
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกลาวตอสำนักงานกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยฯ ได
3) การรายงานตอผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไป
รายงานกิจกรรมที่ทำระหวางปตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปดเผยไว ในรายงานประจำปของบริษัทฯ
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2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ขอบเขต อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนการสรรหา
กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย เลขานุการบริษัท และผูบริหาร
สูงสุด (ประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO)) รวมทั้งกรรมการของบริษัทยอย ดังนี้
1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย เลขานุการบริษัท ผูบริหาร
สูงสุด (ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร (CEO)) และกรรมการของบริษทั ยอย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสราง
และองคประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอ
ขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี
2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรูความชำนาญที่เหมาะสมเพื่อใหบุคคล
ดังกลาวดำรงตำแหนง กรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย เลขานุการบริษัท ผูบริหารสูงสุด (ประธานเจาหนาที่บริหาร
(CEO)) และกรรมการของบริษัทยอย รวมทั้งพิจารณาประวัติบุคคลดังกลาวแลววามีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งไมขัดหรือแยงกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3) พิจารณากำหนดนโยบายการหาผูบริหารมาสืบทอดตำแหนงที่สำคัญ (Succession Plan)
4) ทบทวนหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทกอนที่จะมีการสรรหากรรมการที่
ครบวาระ
5) ในกรณีทค่ี ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเสนอชือ่ กรรมการทีพ่ น วาระกลับเขาดำรงตำแหนง คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการรายดังกลาว และควรนำเสนอผลการปฏิบัติ
หนาที่ ผลงาน (Contribution) รวมทั้งประวัติการเขารวมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนใช
ประกอบการพิจารณาดวย
6) จัดทำแผนการพัฒนากรรมการบริษัทเพื่อพัฒนาความรูกรรมการบริษัทปจจุบันและกรรมการบริษัทเขาใหมใหเขาใจ
ธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย บทบาทหนาทีข่ องกรรมการบริษทั และพัฒนาการตางๆ ทีส่ ำคัญ เชน สภาวะเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม กฎเกณฑหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย เปนตน
7) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
การพิจารณาคาตอบแทน
1) จัดทำนโยบาย และหลักเกณฑ ในการกำหนดคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นของคณะกรรมการบริษัท กรรมการ
ชุดยอย เลขานุการบริษัท และผูบริหารสูงสุด (ประธานเจาหนาที่บริหาร) รวมทั้งกรรมการของบริษัทยอย เพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี
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2) กำหนดคาตอบแทนที่จำเปนและเหมาะสมทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเปนรายบุคคลใน
แตละป โดยพิจารณาความเหมาะสมกับประสบการณ บทบาท ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน ผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทยอย และเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจาก
กรรมการ รวมทั้งสอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายระยะยาวของบริษัทฯ และเชื่อมโยงกับมูลคาที่บริษัทฯ สรางให
ผูถือหุน เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติ
3) กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย เลขานุการบริษทั และผูบ ริหารสูงสุด
(ประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO)) รวมทั้งคณะกรรมการของบริษัทยอย เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำป
4) เปดเผยนโยบายเกีย่ วกับการกำหนดคาตอบแทนและเปดเผยคาตอบแทนในรูปแบบตางๆ และจัดทำรายงานการกำหนด
คาตอบแทนไว ในรายงานประจำปของบริษัทฯ
5) กำหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปของผูบริหารและพนักงาน โดยอาจพิจารณาจากผลดำเนินงานของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย
6) พิจารณากลั่นกรอง โครงสรางเงินเดือน และผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ ขององคกร
7) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนนั้น จะไมมี
ลักษณะเปนการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจชวงที่ทำใหผูรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนสามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกำหนด) มีสว นไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนไมมีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกลาวโดยเรื่องดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่ออนุมัติตอไป นอกจากนี้ การมอบหมายอำนาจดังกลาวตองจัดทำเปน
ลายลักษณอักษร หรือบันทึกเปนมติคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนในรายงานการประชุมอยางชัดเจน
และมีการระบุขอบเขตอำนาจหนาที่ของผูรับมอบอำนาจและระยะเวลาการมอบอำนาจไวอยางชัดเจน
2.3 คณะกรรมการบริหาร
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
1) ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งจะประกอบดวย
กรรมการบริษัท และ/หรือผูบริหารของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารควรมีจำนวนไมนอยกวา 5 คน และไมมากกวา
10 คน
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2) กรรมการบริหารไมจำเปนตองเปนกรรมการบริษทั หรือพนักงานบริษทั และบุคคลภายนอกบริษทั ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
และไมมีผลประโยชนขัดหรือแยงกับผลประโยชนของบริษัท คณะกรรมการบริหารควรระบุเหตุผลที่เหมาะสมและความ
จำเปนประกอบการพิจารณาแตงตั้งดังกลาวใหชัดเจน
3) คณะกรรมการบริษทั จะเลือกกรรมการบริหารคนหนึง่ เปนประธานคณะกรรมการบริหาร ในกรณีทค่ี ณะกรรมการบริษทั
พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานคณะกรรมการบริหารก็ได
4) ประธานคณะกรรมการบริหารอาจเปนบุคคลคนเดียวกันกับประธานเจาหนาที่บริหารก็ได
5) คณะกรรมการบริหารสามารถแตงตั้งพนักงานของบริษัท จำนวน 1 คน ทำหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
เพื่อชวยเหลือการดำเนินงานของคณะผูบริหารเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำสง
เอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจกำหนดคาตอบแทน
(เบี้ยประชุม) ใหแกเลขานุการคณะกรรมการบริหารไดตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
1) กรรมการบริหารตองเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถและประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของ
บริษทั เปนอยางดี มีความซือ่ สัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอทีจ่ ะอุทศิ ความรู ความสามารถ
และปฏิบัติหนาที่ ใหแกบริษัทอยางเต็มที่
2) กรรมการบริหารตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ
3) กรรมการบริหารไมสามารถประกอบกิจการ เขาเปนหุน สวน หรือเขาเปนกรรมการในนิตบิ คุ คลอืน่ ทีม่ สี ภาพอยางเดียวกัน
และ/หรือเปนการแขงขันกับกิจการของบริษทั และ/หรือบริษทั ยอยและ/หรือบริษทั รวม ไมวา จะทําเพือ่ ประโยชนของตนเอง
หรือประโยชนของบุคคลอื่น เวนแตจะแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัททราบกอนที่
จะมีมติแตงตั้ง (แลวแตกรณี)
ขอบเขต อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1) ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ และบริษัทยอยตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกำหนด
คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ภายใตกรอบกฎหมายที่เกี่ยวของ
2) พิจารณากลั่นกรองขอเสนอของฝายจัดการ กำหนดโครงสรางองคกร วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย นโยบาย ทิศทาง
กลยุทธทางธุรกิจ การดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย แผนการดำเนินงาน การลงทุนขยายกิจการ การประชาสัมพันธ
กำหนดแผนการเงิน รายงานประจำป งบประมาณ รวมทั้งงบประมาณประจำป การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการเปนผูพิจารณากำหนดตอไป
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3) มีอำนาจแตงตั้งคณะทำงาน เพื่อการดำเนินกิจการหรือการบริหารงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยและ/หรือ
บริษทั รวม และการกำหนดอำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงาน รวมถึงควบคุมกำกับดูแลใหการดำเนินงาน
ของคณะทำงานที่แตงตั้งบรรลุตามนโยบายและเปาหมายที่กำหนด
4) ใหคำแนะนำ คำปรึกษา และกำหนดแนวนโยบายและอำนาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหารและคณะทำงานพิเศษ
5) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ยอยใหเปนไปตามกรอบนโยบาย และเปาหมายที่ไดรบั การอนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษัท และกำกับดูแลใหการดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
6) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปตามที่ฝายจัดการเสนอกอนที่จะนำเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และอนุมัติ
7) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใชจายทางการเงินในการดำเนินการที่เปนธุรกรรมปกติของธุรกิจของบริษัทฯ แตไมเกิน
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
8) ศึกษาความเปนไปไดสำหรับโครงการใหมๆ และมีอำนาจพิจารณาอนุมตั เิ ขารวมประมูลงานตางๆ ตลอดจนเขาดำเนินงาน
โครงการตางๆ ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการทำนิติกรรมที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวจนเสร็จการ ทั้งนี้ อำนาจดังกลาว
ใหเปนไปตามกรอบอำนาจอนุมตั ทิ ค่ี ณะกรรมการบริษทั กำหนดไวแลว และเปนไปตามขอกำหนดของกฎหมายหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย
9) อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สำคัญที่ไดกำหนดไว ในงบประมาณรายจายประจำป ตามที่จะไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว
10) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินสำหรับสนับสนุนการ
ทำธุรกิจตามปกติ เชน การเปดบัญชีธนาคาร การปดบัญชีธนาคาร การใหกยู มื เงินของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ยอย การจัด
หาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ ตามตารางอำนาจอนุมัติที่ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
11) พิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย และเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือ
เงินปนผลประจำป เพื่อเสนอคณะกรรรมการบริษัทอนุมัติ
12) กำหนดโครงสรางองคกร อำนาจการบริหารองคกร รวมถึงการแตงตัง้ การวาจาง การโยกยาย การเลิกจาง การกำหนด
เงินคาจาง คาตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบริหารตั้งแตระดับผูอำนวยการฝายหรือเทียบเทาขึ้นไปยกเวนตำแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหาร
13) ใหมอี ำนาจในการมอบอำนาจใหบคุ คลอืน่ ใดหนึง่ คนหรือหลายคนปฏิบตั กิ ารอยางหนึง่ อยางใด โดยอยูภ ายใตการควบคุม
ของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพือ่ ใหบคุ คลดังกลาว มีอำนาจตามทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และ
ภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรือแกไข
บุคคลที่ไดรับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ไดตามที่เห็นสมควร
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14) มีอำนาจแตงตั้งประธานที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารไดตามความเหมาะสม
และมีอำนาจกำหนดคาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกและคาใชจายอื่นๆ ของประธานที่ปรึกษา
หรือทีป่ รึกษาหรือคณะทีป่ รึกษาดังกลาวไดตามความเหมาะสม
15) มีอำนาจแตงตัง้ ผูบ ริหารบริษทั เพือ่ ปฏิบตั หิ นาทีท่ กุ ตําแหนง เวนแตการแตงตัง้ ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร ตองไดรบั ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ สามารถมอบอำนาจใหบคุ คลใดๆ ไปดําเนินการแทนในเรือ่ งใดๆ ทีอ่ ยูในหนาที่
และความรับผิดชอบตามทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
16) คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารและ/หรือ กำหนด
ระเบียบขอบังคับของการประชุมไดตามทีเ่ ห็นสมควร
17) ในกรณีประธานกรรมการบริหารไมสามารถปฏิบตั หิ นาที่ได ใหประธานกรรมการบริหารแตงตัง้ ผูร กั ษาการเพือ่ ปฏิบตั ิ
หนาทีแ่ ทนเปนคราวๆ ไป โดยผูร กั ษาการมีอำนาจหนาทีเ่ ทากับประธานกรรมการบริหาร
18) พิจารณาอนุมตั ิใหอำนาจตางๆ ในการดำเนินกิจการบริหารงานแกผบู ริหารตามกฎระเบียบขอบังคับ
19) ดูแลใหบริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมรัดกุมและมีประสิทธิภาพ โดยประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
20) เสนอชือ่ ผูม คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม ใหคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแตงตัง้ เปนกรรมการและ/หรือผูบ ริหารในบริษทั ยอย
และ/หรือบริษทั รวมอยางนอยตามสัดสวนการถือหุน ของบริษทั ฯ รวมทัง้ กำหนดแนวนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงาน
ของบริษทั ยอยและ/หรือบริษทั รวม เพือ่ นำเสนอ คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
21) ดำเนินการอืน่ ๆ ตามที่ไดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
การรายงานของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารจะตองรายงานผลการปฏิบตั หิ นาทีต่ อ คณะกรรมการบริษทั และรายงานการทำหนาที่ในรอบปทผ่ี า นมา
ตอผูถือหุนในรายงานประจำป โดยเปดเผยรายละเอียดอยางนอย ดังนี้
1) จำนวนครั้งในการประชุม
2) จำนวนครั้งที่กรรมการบริหารแตละคนเขารวมประชุม
3) คาตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร
4) ผลการปฏิบัติหนาที่ตามกฏบัตรที่กำหนดไว
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อํานาจหนาที่ของประธานกรรมการบริหาร
1) ใหประธานกรรมการบริหาร ดําเนินการใหเปนไปตามหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบทีก่ ลาวมาขางตน อยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2) มีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งอยูภายใตกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และขอบังคับ
บริษัท
3) ดูแลการดําเนินกิจการ ใหเปนไปตามแนวนโยบายที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
4) พิจารณาเสนอแกไข ปรับปรุง ระเบียบปฏิบตั งิ านตางๆ ตามความเหมาะสมตอคณะกรรมการบริหารเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
5) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบอำนาจ
หรือมอบอำนาจชวงที่ทำใหผูรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกำหนด) มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย และ/หรือ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วของ คณะกรรมการบริหารไมมอี ำนาจอนุมตั กิ ารดำเนินการในเรือ่ งดังกลาวโดยเรือ่ งดังกลาวจะตองเสนอตอ
ที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่ออนุมัติตอไป ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไป
ตามธุรกิจปกติและเงือ่ นไขการคาปกติซง่ึ เปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และ/หรือหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกำหนด นอกจากนี้ การมอบหมายอำนาจดังกลาวตองจัดทำเปนลายลักษณ
อักษร หรือบันทึกเปนมติคณะกรรมการบริหารในรายงานการประชุมอยางชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอำนาจหนาทีข่ อง
ผูรับมอบอำนาจและระยะเวลาการมอบอำนาจไวอยางชัดเจน
2.4 ประธานเจาหนาที่บริหาร
ขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร
1) ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบตั งิ านประจำตามปกติธรุ กิจเพือ่ ประโยชนของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย รวมทัง้ ประโยชน
ของกลุม บริษทั โดยรวม ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบังคับ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณ
ที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุน ภายใตกรอบกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ และขอบเขตอำนาจซึ่งคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารกำหนด
2) ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมทั้งรายงานผลการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายตอคณะกรรมการบริหาร
และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
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3) จัดทำและนำเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ การลงทุนขยายกิจการ การบริหารทรัพยากรบุคคล วิสยั ทัศน พันธกิจ
เปาหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจ การประชาสัมพันธ รายงานประจำป งบประมาณประจำปของบริษทั ฯ และ
บริษัทยอย รวมทั้งกลุมบริษัทที่ ใช ในการประกอบธุรกิจ และกำหนดอำนาจการบริหารงานเพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
4) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของฝายบริหารและฝายจัดการของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมทั้ง
บริษัทรวมที่เขาไปลงทุนอยางเปนประจำสม่ำเสมอ และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ เพื่อใหผูบริหาร
และฝายจัดการดำเนินการตามยุทธศาสตรและแผนธุรกิจที่วางไว เพื่อใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายของบริษัทฯ
และบริษัทยอย รวมทั้งรายงานตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
5) ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกความเขาใจ เพื่อใหแนใจวาการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนไป
ตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชนของกลุมบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองคกร
6) เปนตัวแทนบริษทั ฯ หรือกลุม บริษทั ตลอดจนมีอำนาจมอบหมายบุคคลใดในการติดตอกับองคกรภายนอก ซึง่ รวมถึง
หนวยงานราชการและหนวยงานกำกับดูแลอื่นๆ
7) กำหนดโครงสรางองคกร วิธีการบริหาร โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การพัฒนาและฝกอบรม
การวาจาง การแตงตั้ง โยกยาย และเลิกจางพนักงานของบริษัทฯ และกำหนดอัตราคาจาง เงินเดือน คาตอบแทน โบนัส
และสวัสดิการตางๆ สำหรับพนักงาน ภายใตกรอบและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว
8) มีอำนาจในการแตงตั้ง และถอดถอน เจาหนาที่หรือพนักงานของบริษัทฯ ในตำแหนงที่ต่ำกวาระดับผูบริหาร
9) เจรจา และเขาทำสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายในอำนาจและวงเงิน
ตามที่กำหนดไว ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว
10) มีอำนาจอนุมัติการใชจายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามตารางอำนาจอนุมัติที่ไดรับการพิจารณา
และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เชน การจัดซื้อทรัพยสิน การกูยืมเงิน การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การใช
จายเงินลงทุนที่สำคัญ และการทำรายการอื่นเพื่อประโยชนของบริษัทฯ ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกลาวจะเปนการอนุมัติ
รายการปกติทั่วไปทางการคา
11) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) หรือผูรับมอบอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบจาก
ประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกำหนด) มีสวนไดสวนเสียหรือมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนกบั บริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ยอย และ/หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วของ ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร (CEO) ไมมอี ำนาจ
อนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกลาว โดยเรื่องดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุน
(แลวแตกรณี) เพือ่ อนุมตั ติ อ ไป ยกเวนเปนการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ปนไปตามธุรกิจปกติและเงือ่ นไขการคาปกติซง่ึ เปนไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกำหนด
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3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย
(As a Whole) และการประเมินตนเองเปนรายบุคคล (Self-Assessment) เปนประจำทุกป เพื่อใหคณะกรรมการ
รวมกันพิจารณาผลงานและปญหา เพื่อการปรับปรุงแกไขการทำงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกระบวนการในการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยนัน้ เลขานุการบริษทั ฯ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
จะจัดสงแบบประเมิน ใหกรรมการทุกทานทำการประเมินและสงกลับมายังเลขานุการบริษทั ฯ และเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพือ่ ทำการประมวลผลและสรุปผลคะแนนรายงานตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ฯ
เพื่อทราบ
หัวขอหลักในการประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถสุรปไดดังนี้
การประเมินตนเองแบบทั้งคณะ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
บริษัท

การประเมินตนเองแบบทั้งคณะ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ

1) โครงสรางและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ
2) การประชุมคณะกรรมการ
3) บทบาท หนาที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ
4) เรื่องอื่นๆ เชน ความสัมพันธ
ระหวางคณะกรรมการและการ
พัฒนาตนเองของกรรมการและ
การพัฒนาผูบริหาร
อำนาจอนุมัติ
อำนาจอนุมัติของบริษัทฯ และบริษัทยอย
บริษัทฯ ไดกำหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติเรื่องตางๆ ของบริษัทฯ ตามขอบเขตหนาที่ที่กำหนดโดย
กฎหมาย ขอบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน รวมถึงการทบทวนกลยุทธ ในการ
ดำเนินงานเปนประจำทุกป และแกไขแผนงาน งบประมาณประจำป แผนการลงทุน คาใชจายการลงทุนรายครั้ง รวมทั้ง
งบประมาณคาใชจายบริหารของบริษัทฯ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนที่กำหนดไว การ
อนุมัติรายการระหวางกันที่สำคัญ ในขณะที่ผูบริหารมีหนาที่บริหารกิจการงานตางๆ ของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย และอนุมัติธุรกรรมที่อยูในงบประมาณประจำปที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
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5. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
1) คณะกรรมการบริษทั มีหนาทีต่ ดิ ตามและกำกับดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานตางๆ ของบริษทั ยอย และ/หรือ
บริษทั รวม (โดยอนุโลม) ใหเปนไปตามนโยบายทีบ่ ริษทั ฯ กำหนด กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการดำเนินธุรกิจ รวมทัง้ กฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย โดยอนุโลม เทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายอื่น
2) คณะกรรมการบริษทั มีหนาทีแ่ ตงตัง้ ผูแ ทนเขาไปเปนกรรมการและผูบ ริหารในบริษทั ยอยและ/หรือบริษทั รวมอยางนอย
ตามสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมที่ประกอบธุรกิจหลัก และมีระเบียบปฏิบัติหรือขอกำหนดที่ทำให
การสงบุคคลดังกลาวจะตองไดรับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกำหนดขอบเขตหนาที่และ
ความรับผิดชอบของผูแทนที่ไดรับการแตงตั้งเขาไปเปนกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอยนั้นไวอยางชัดเจนและที่มีผล
ใหการพิจารณาของกรรมการและผูบริหารดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยในเรื่องสำคัญตองไดรับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกอน เวนแตจะมีขอจำกัดตามกฎหมายอื่นหรือเงื่อนไขการรวมทุนกับ
ภาครัฐ หรือกรณีอน่ื ใดตามทีก่ ฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือขอบังคับ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะกำหนด ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม ขางตน
ที่ไดรับการแตงตั้งหรือเสนอชื่อตองเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติ บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว ใน
กฎหมายที่เกี่ยวของ ตลอดจนไมมีลักษณะขาดความนาไววางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย วาดวยการกำหนดลักษณะขาดความนาไววางใจของกรรมการและผูบริหารของบริษัท
3) คณะกรรมการบริษทั มีหนาทีด่ ำเนินการใหบริษทั ยอยและ/หรือบริษทั รวมมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสีย่ ง
และระบบปองกันการทุจริต รวมทั้งกำหนดมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม
อยางมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ และรัดกุมเพียงพอที่ทำใหมั่นใจไดวาการดำเนินการตางๆ ของบริษัทยอยและ/หรือ
บริษัทรวมจะเปนไปตามแผนงาน งบประมาณ นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายและประกาศ เรื่อง การกำกับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และหลักเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของของคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดอยาง
แทจริงและตอเนือ่ ง นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษทั ยังมีหนาที่ในการติดตามดูแลใหกรรมการและผูบ ริหารของบริษทั ยอย
และ/หรือบริษัทรวมปฏิบัติใหเปนไปตามหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด
4) คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ดูแลติดตามใหบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมเปดเผยขอมูลที่สำคัญ เชน ขอมูลเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนของ
บริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม รายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสินที่มีนัยสำคัญ และรายการอื่นใดที่สำคัญซึ่งมิได
เปนรายการธุรกิจปกติของบริษทั ยอยและ/หรือบริษทั รวม เปนตน ทัง้ นี้ การเปดเผยขอมูลดังกลาวจะตองใหขอ มูลเพียงพอ
ครบถวน ถูกตอง และภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดและสอดคลองกับหลักเกณฑของหนวยงานที่เกี่ยวของ
5) ในกรณีทบ่ี ริษทั ยอยตกลงเขาทำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ยอย หรือรายการเกีย่ วกับการ
ไดมาหรือจำหนายไปซึง่ สินทรัพยของบริษทั ยอยตามหลักเกณฑทก่ี ำหนดไวตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
และ/หรือประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (แลวแตกรณี) บริษัทฯ และบริษัทยอยจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
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และวิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกำหนดไว ในเรื่องนั้นๆ กอนเขาทำรายการดังกลาวโดยอนุโลม โดยบริษัทยอยจะตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกำหนดเชนเดียวกับกรณีที่บริษัทฯ เปนผูทำรายการดังกลาวเอง
6) ทัง้ นี้ รายการประเภทดังกลาวจำเปนตองไดรบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ของ
บริษทั ฯ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และ/หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วของนัน้ ใหบริษทั ฯ และบริษทั ยอยพิจารณาขนาดของรายการเทียบกับงบการเงินรวมของบริษทั ฯ
ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยและบริษัทรวม
กรรมการบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมมีอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการบริษัทยอยและ/หรือ
บริษัทรวมใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม ตลอดจนมติของที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม มติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการและ
ผูบ ริหารของบริษทั ยอยและ/หรือบริษทั รวมนัน้ ใหมขี อบเขตหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั กําหนด
โดยที่กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมมีดุลพินิจในการพิจารณา และออกเสียงในการประชุม
คณะกรรมการของบริษทั ยอยและ/หรือบริษทั รวมในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการบริหารจัดการทัว่ ไป และการดําเนินธุรกิจตามปกติ
ของบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมไดตามที่กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมจะเห็นสมควร
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม และผูถือหุน ดังตอไปนี้
1) กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมตองปฏิบัติใหเปนไปตามหนาที่และความรับผิดชอบตามที่
กฎหมายกำหนด และเปนไปตามแผนงาน งบประมาณ และนโยบายของบริษัทฯ
2) กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม ตองเปดเผยขอมูลที่สำคัญ เชน ขอมูลเกี่ยวกับฐานะทาง
การเงินและผลการดําเนินงาน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนของ
บริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม รายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่มีนัยสําคัญและรายการอื่นใดที่สำคัญซึ่งมิได
เปนรายการธุรกิจปกติของบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมใหแกบริษัทฯ ทราบโดยเพียงพอ ครบถวน ถูกตองและภายใน
ระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดโดยอนุโลม อนึ่ง ใหคณะกรรมการของบริษัทยอยพิจารณาการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่มีนัยสําคัญและรายการอื่นใดที่สำคัญซึ่งมิไดเปนรายการธุรกิจปกติของบริษัทยอย
โดยนําประกาศทีเ่ กีย่ วของของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
มาใชบังคับโดยอนุโลม
3) กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยตองเปดเผยและนําสงขอมูลสวนไดเสียของตนและบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ตอคณะกรรมการของบริษัทและบริษัทยอย และ/หรือเลขานุการบริษัท ใหทราบถึงความสัมพันธและการทําธุรกรรมกับ
บริษทั ยอยหรือบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และหลีกเลีย่ งการทํารายการทีอ่ าจกอให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทยอยหรือบริษัทฯ โดยคณะกรรมการของบริษัทยอยมีหนาที่แจงเรื่องดังกลาว
ใหคณะกรรมการของบริษทั ทราบภายในกําหนดเวลาทีบ่ ริษทั ฯ กําหนด เพือ่ เปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรือ
อนุมัติใดๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคํานึงถึงประโยชนโดยรวมของบริษัทยอยและบริษัทฯ เปนสําคัญ
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ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยและบริษัทรวมตองไมมีสวนรวมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีสวนไดเสียหรืออาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนนั้นดวย
อนึ่ง การกระทําดังตอไปนี้ซึ่งเปนผลใหกรรมการ ผูบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของบริษัทยอยและบริษัทรวม
ไดรบั ประโยชนทางการเงินอืน่ นอกเหนือจากทีพ่ งึ ไดตามปกติ หรือเปนเหตุใหบริษทั ยอยหรือบริษทั รวมหรือบริษทั ฯ ไดรบั
ความเสียหาย ใหสันนิษฐานวาเปนการกระทําที่ขัดหรือแยงกับผลประโยชนของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมหรือบริษัทฯ
อยางมีนัยสําคัญ
(ก) การทําธุรกรรมระหวางบริษัทยอยกับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของบริษัทยอย โดยมิได
เปนไปตามหลักเกณฑของการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
(ข) การใชประโยชนขอมูลของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยหรือบริษัทรวมที่ลวงรูมาเพื่อผลประโยชนของตนเองหรือผูอื่น
เวนแตเปนขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณชนแลว
(ค) การใชทรัพยสินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยหรือบริษัทรวม ในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทฯ
หรือบริษัทยอยหรือบริษัทรวมกระทําและเปนการฝาฝนหลักเกณฑหรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
4) กรรมการและผูบ ริหารของบริษทั ยอย และ/หรือบริษทั รวมตองรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ ตลอดจนการเขารวมลงทุนกับผูป ระกอบการรายอืน่ ตอบริษทั ฯ ผานรายงานผลการดําเนินงานประจำเดือน
และเขาชี้แจงหรือนําสงเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกลาวในกรณีที่บริษัทฯ รองขอ
5) กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวมตองนําสงขอมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ใหกับบริษัทฯ เมื่อไดรับการรองขอตามความเหมาะสม
6) กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวมตองชี้แจงหรือนําสงเอกสารประกอบแกบริษัทฯ ในกรณีที่
บริษัทตรวจพบประเด็นที่มีนัยสําคัญใดๆ
7) กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจางหรือผูรับมอบหมายของบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม รวมถึงคูสมรสและบุตร
ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาวตองไมใชขอมูลภายในของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม ทั้งที่ได
มาจากการกระทําตามหนาที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบเปนนัยสําคัญตอบริษัทฯ หรือบริษัทยอยหรือ
บริษัทรวม เพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น ไมวาทางตรงหรือทางออม และไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม
8) กรรมการ ผูบ ริหาร หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยงของบริษทั ยอย จะกระทําธุรกรรมกับบริษทั ยอยไดตอ เมือ่ ธุรกรรม
ดังกลาวไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทยอย และ/หรือคณะกรรมการของบริษัท หรือผูถือหุนของบริษัทยอย
และ/หรือผูถือหุนของบริษัท (แลวแตกรณี) ตามแตขนาดรายการที่คํานวณไดโดยนําตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และหลักเกณฑที่เกี่ยวของของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดมาใชโดยอนุโลม ทั้งนี้ เวนแตเปนการทําธุรกรรมที่เปน
ขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ูชนจะพึงกระทํากับคูส ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณเดียวกันดวยอํานาจตอรอง
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ทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (แลวแตกรณี)
และเปนขอตกลงทางการคาที่ไดรบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั หรือเปนไปตามหลักการทีค่ ณะกรรมการบริษทั อนุมตั ิ
ไวแลว
9) กรรมการและผูบ ริหารของบริษทั ยอยและ/หรือบริษทั รวม ตองจัดใหมรี ะบบการควบคุมภายใน ทีเ่ หมาะสม มีประสิทธิภาพ
และรัดกุมเพียงพอ เพือ่ ปองกันการทุจริตทีอ่ าจเกิดขึน้ ในบริษทั ยอยและ/หรือบริษทั รวม รวมทัง้ ควรใหบริษทั ยอยและ/หรือ
บริษทั รวมจัดใหมรี ะบบงานทีช่ ดั เจน เพือ่ แสดงไดวา บริษทั ยอยและ/หรือบริษทั รวม มีระบบเพียงพอในการเปดเผยขอมูล
การทํารายการทีม่ นี ยั สําคัญตามหลักเกณฑทก่ี าํ หนดไดอยางตอเนือ่ งและนาเชือ่ ถือ และมีชอ งทางใหกรรมการและผูบ ริหาร
ของบริษทั ฯ สามารถไดรบั ขอมูลของบริษทั ยอยและ/หรือบริษทั รวม ในการติดตามดูแลผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
การทํารายการระหวางบริษัทยอย หรือบริษัทรวมกับกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทยอย หรือบริษัทรวมและการทํา
รายการที่มีนัยสําคัญของบริษัทยอย หรือบริษัทรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ตองจัดใหบริษัทยอยและ/หรือ
บริษัทรวมมีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกลาวในบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมอยางตอเนื่อง โดยใหทีมงาน
ผูต รวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษทั ฯ สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยตรง และใหมกี ารรายงานผลการตรวจสอบ
ระบบงานดังกลาวใหกรรมการและผูบ ริหารของบริษทั ฯ ทราบ เพือ่ ใหมน่ั ใจไดวา บริษทั ยอยและ/หรือบริษทั รวมมีการปฏิบตั ิ
ตามระบบงานที่จัดทําไวอยางสม่ำเสมอ
ทัง้ นี้ เพือ่ ปฏิบตั ติ ามนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษทั ยอยและบริษทั รวม ใหกรณีดงั ตอไปนีข้ องบริษทั ยอย
ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ (แลวแตกรณี) กอนที่
จะไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอย (แลวแตกรณี)
- เรือ่ งทีจ่ ะตองไดรบั การพิจารณาและอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ของบริษทั ฯ ดวยคะแนนเสียงไมนอ ยกวาสามในสี่ (3/4)
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) กรณีทบ่ี ริษทั ยอยตกลงเขาทำรายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของ ACE หรือบริษทั ยอย หรือรายการทีเ่ กีย่ วกับการ
ไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทยอย ทั้งนี้ ตองเปนกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทยอย
จะทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของ ACE โดยนำหลักเกณฑการคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว ใน
ประกาศทีเ่ กีย่ วของของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(แลวแตกรณี) มาบังคับใชโดยอนุโลมแลว อยูเกณฑตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของ ACE
(2) การเพิ่มทุนโดยการออกหุนเพิ่มทุนของบริษัทยอยและการจัดสรรหุน รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนและ/หรือ
ทุนชำระแลวของบริษัทยอย ซึ่งไมเปนไปตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูถือหุน หรือการดำเนินการอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกันอันเปนผลใหสัดสวนการถือหุนของ ACE และ/หรือการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนของ ACE
ทั้งทางตรงและทางออมในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยไมวาในทอดใดๆ ลดลงเหลือนอยกวาสัดสวนที่กำหนด
ในกฎหมายที่ ใชบังคับกับบริษัทยอย อันมีผลทำให ACE ไมมีอำนาจควบคุมบริษัทนั้น ทั้งนี้ ตองเปนกรณีที่เมื่อ
คำนวณขนาดรายการเปรียบเทียบกับขนาดของ ACE แลว อยูในเกณฑตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุม
ผูถือหุนของ ACE โดยนำหลักเกณฑการคำนวณขนาดของรายการที่กำหนดไว ในประกาศที่เกี่ยวของของ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (แลวแตกรณี) มา
บังคับใชโดยอนุโลม
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(3) การเลิกกิจการของบริษทั ยอย ทัง้ นี้ เฉพาะเปนกรณีทเ่ี มือ่ คำนวณขนาดกิจการของบริษทั ยอยทีจ่ ะเลิกนัน้ เปรียบเทียบ
กับขนาดของ ACE โดยนำหลักเกณฑการคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว ในประกาศที่เกี่ยวของของ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (แลวแตกรณี) มา
บังคับใชโดยอนุโลมแลว อยูในเกณฑที่ตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของ ACE
(4) รายการอื่นใดที่ไม ใชรายการธุรกิจปกติของบริษัทยอย และเปนรายการที่จะมีผลกระทบตอบริษัทยอยอยาง
มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ตองเปนกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทยอยเขาทำรายการเปรียบเทียบกับขนาด
ของ ACE โดยนำหลักเกณฑการคำนวณขนาดของรายการตามทีก่ ำหนดไว ในประกาศทีเ่ กีย่ วของของคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (แลวแตกรณี) มาบังคับใชโดยอนุโลม
แลว อยูในเกณฑที่ตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของ ACE
(5) การแกไขขอบังคับของบริษทั ยอยในเรือ่ งทีอ่ าจสงผลกระทบอยางมีนยั สำคัญตอฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
ของบริษทั ยอย ซึง่ รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการแกไขขอบังคับของบริษทั ยอยทีส่ ง ผลกระทบตอสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนของบริษทั ฯ ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ยอย และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ของบริษทั ยอย เปนตน
- เรื่องที่จะตองไดรับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
(1) การแตงตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเปนกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอยอยางนอยตามสัดสวนการถือหุนของ ACE
ในบริษทั ยอย โดยใหกรรมการและผูบ ริหารที่ ACE แตงตัง้ หรือเสนอชือ่ มีดลุ ยพินจิ ในการพิจารณาออกเสียงในการ
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของ
บริษทั ยอยไดตามแตทก่ี รรมการและผูบ ริหารรายดังกลาวจะเห็นสมควรเพือ่ ประโยชนสงู สุดของ ACE และบริษทั ยอย
(แลวแตกรณี) ทั้งนี้เวนแตเรื่องที่กำหนดไว ใหตองไดรับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของ ACE
ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยที่ไดรับการแตงตั้ง ตองเปนบุคคลที่มีรายชื่ออยูในระบบขอมูลรายชื่อ
กรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย (White List) และมีคุณสมบัติ บทบาท หนาที่ และความ
รับผิดชอบตามที่กำหนดไว ในกฎหมายที่เกี่ยวของ ตลอดจนไมมีลักษณะขาดความนาไววางใจตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการกำหนดลักษณะขาดความนาไววา งใจของกรรมการ
และผูบริหารของบริษัทยอย
(2) การพิจารณาการจายเงินปนผลประจำป และเงินปนผลระหวางกาล (หากมี) ของบริษัทยอย เวนแตเปนกรณีที่
บริษทั ยอยจายเงินปนผลเปนจำนวนรวมทัง้ ปไมตำ่ กวาทีก่ ำหนดไว ในงบประมาณรวมประจำปของแตละบริษทั ยอย
(3) การแกไขขอบังคับของบริษัทยอย เวนแตเปนกรณีดังนี้
1. การแกไขขอบังคับในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับการเพิม่ ทุนตามสัดสวนการถือหุน ซึง่ เปนไปตามที่ไดระบุไว ในงบประมาณ
ประจำปรวมของแตละบริษัทยอย และ/หรือ
2. การแกไขขอบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญ ซึ่งตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของ ACE
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(4) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปของบริษัทยอย เวนแตเปนกรณีที่กำหนดไว ในคูมืออำนาจอนุมัติและ
ดำเนินการของบริษัทยอย
(5) การแตงตัง้ ผูส อบบัญชีของบริษทั ยอย เฉพาะกรณีทผ่ี สู อบบัญชีดงั กลาวไมไดอยูในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีทเ่ี ปน
สมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (Full Member) ในเครือขายเดียวกันกับผูส อบบัญชีของ ACE ซึง่ ไมเปนไปตามนโยบาย
การแตงตัง้ ผูส อบบัญชีของ ACE ทีผ่ สู อบบัญชีของบริษทั ยอยจะตองสังกัดสำนักงานสอบบัญชีในเครือขายเดียวกัน
กับผูสอบบัญชีของ ACE
(6) การเพิ่มทุนโดยการออกหุนเพิ่มทุนของบริษัทยอยและการจัดสรรหุน รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือ
ทุนชำระแลวของบริษัทยอยซึ่งไมเปนไปตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูถือหุน หรือการดำเนินการอื่นใดอันจะ
เปนผลใหสดั สวนการถือหุน ของ ACE และ/หรือ การใชสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนของ ACE ทัง้ ทางตรงและทางออม
ในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยไมวาทอดใดๆ ลดลงเกินกวารอยละ 10 (สิบ) ของทุนชำระแลวของบริษัทยอย
หรือจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทยอย (แลวแตกรณี) นั้น เวนแตเปนกรณีที่อยูในแผนธุรกิจหรืองบประมาณ
ประจำปของบริษัทยอยซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทของ ACE แลว
(7) รายการตั้งแตขอ ก. ถึงขอ ง. ของขอนี้เปนรายการที่ถือวามีสาระสำคัญ และหากเขาทำรายการจะมีผลกระทบ
อยางมีนัยสำคัญตอฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทยอย ดังนั้น กอนที่จะมีการประชุมคณะ
กรรมการของบริษัทยอย และกรรมการซึ่ง ACE แตงตั้งใหดำรงตำแหนงในบริษัทยอยจะออกเสียงในเรื่องตอไปนี้
กรรมการรายดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของ ACE เกี่ยวกับเรื่องดังกลาวเสียกอน
ทัง้ นี้ ตองเปนกรณีทเ่ี มือ่ คำนวณขนาดรายการทีบ่ ริษทั ยอยจะเขาทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของ ACE โดยนำ
หลักเกณฑการคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว ในประกาศที่เกี่ยวของของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (แลวแตกรณี) มาบังคับใชโดยอนุโลมแลว อยูในเกณฑตอง
ไดรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ ACE ซึ่งรายการดังตอไปนี้
ก. กรณีทบ่ี ริษทั ยอยตกลงเขาทำรายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของ ACE หรือบริษทั ยอย หรือรายการทีเ่ กีย่ วกับ
การไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทยอย ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเพียงกรณีดังตอไปนี้
(1) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกรองทีม่ ตี อ ผูท ก่ี อ ความเสียหายแกบริษทั ยอย
(2) การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือแตบางสวนที่สำคัญใหแกบุคคลอื่น
(3) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัทยอย
(4) การเขาทำ แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทยอยทั้งหมดหรือบางสวนที่สำคัญ
การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทยอยหรือการรวมกิจการของบริษัทยอยกับบุคคลอื่น
โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกำไรขาดทุนกัน
(5) การเชาหรือใหเชาซื้อกิจการหรือทรัพยสินของบริษัทยอยทั้งหมดหรือบางสวนที่สำคัญ
ข. การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การใหสินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทยอยใหตองรับภาระ
ทางการเงินเพิม่ ขึน้ หรือการใหความชวยเหลือดานการเงินในลักษณะอืน่ ใดแกบคุ คลอืน่ และมิใชธรุ กิจปกติของ
บริษัทยอย เวนแตเปนการกูยืมเงินระหวาง ACE และบริษัทยอย หรือ ระหวางบริษัทยอยและบริษัทยอยอื่น
ของ ACE
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ค. การเลิกกิจการของบริษัทยอย
ง. รายการอื่นใดที่ไม ใชรายการธุรกิจปกติของบริษัทยอย และเปนรายการที่มีผลกระทบตอบริษัทยอยอยาง
มีนัยสำคัญ
อนึ่ง ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมขางตน ไดกำหนด
ไว ในขอบังคับของบริษัทยอย และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ ทั้งกอนและภายหลังจากที่
บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตราบเทาที่บริษัทฯ ยังคงสถานะเปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบริษทั ฯ ยังมีอาํ นาจควบคุมกิจการในบริษทั ยอย ทัง้ นี้ คํานิยามของอํานาจควบคุม
กิจการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
6. นโยบายการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
1) ใหความรูแ กกรรมการและผูบ ริหารของบริษทั ฯ เกีย่ วกับหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยของตนเอง คูส มรส
และบุตรทีย่ งั ไมบรรลุนติ ภิ าวะ ตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามแนวทางทีก่ ำหนดไว
ในมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
2) กำหนดใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปดเผยรายงาน
การถือครองหลักทรัพย และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ ตอสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และจัดสงสำเนารายงานนี้ ใหแกเลขานุการบริษัทในวัน
เดียวกันกับที่สงรายงานตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
3) กำหนดใหกรรมการ กรรมการชุดยอย เชน กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนตน
ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ บริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวม ที่ไดรับทราบขอมูลภายในจะตองปฏิบัติตาม
ระเบียบปฏิบตั ทิ ก่ี ำหนดไว ในขอ 4. อยางเครงครัด โดยที่ “ขอมูลภายใน” หมายถึง ขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญซึง่ มีผล
หรืออาจมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัท และเปนขอเท็จจริงที่ยังไมเคยถูกเปดเผยตอสาธารณชน
ทั้งนี้ ตัวอยางของเหตุการณหรือขอเท็จจริงที่เขาขายเปนขอมูลภายใน เชน
(ก) การรวมทุน การรวมกิจการ หรือการไดมาซึ่งกิจการ
(ข) การประกาศจาย หรือไมจายเงินปนผล หรือการประกาศผลกำไรหรือขาดทุน
(ค) การเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไว การจายหุนปนผล
(ง) การไดมาหรือสูญเสียสัญญาทางการคาที่สำคัญ
(จ) การออกผลิตภัณฑ ใหมที่สำคัญ การพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ และตลาด หรือการ
คนพบที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
(ฉ) การเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุมหรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการและผูบริหาร
(ช) การเรียกไถถอนหลักทรัพย
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(ซ) การกูยืมเงินในจำนวนที่มีนัยสำคัญตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
(ฌ) การออกหุนเพิ่มทุนในจำนวนที่มีนัยสำคัญ โดยเสนอขายใหแกประชาชนหรือบุคคลใดๆ
(ญ) ขอพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ
(ฎ) การซื้อหรือขายสินทรัพยที่สำคัญ
(ฏ) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโครงการจายลงทุน
(ฐ) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคของบริษัท
(ฑ) ขอพิพาทที่สำคัญเกี่ยวกับแรงงาน ผูรับเหมาชวง ผูขายสินคาใหบริษัท
(ฒ) การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยของบริษัทอื่น
(ณ) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
4) หามมิให กรรมการ กรรมการชุดยอย เชน กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนตน ผูบ ริหาร
พนักงาน และลูกจางของบริษทั บริษทั ยอย และ/หรือบริษทั รวม ที่ไดรบั ทราบขอมูลภายใน ทำการซือ้ ขายหลักทรัพยของ
บริษัท ในชวงกำหนดเวลาดังตอไปนี้
4.1. นับแตวันที่ไดรับทราบขอมูลภายใน จนถึงวันที่บริษัทไดเปดเผยขอมูลภายในดังกลาวตอสาธารณชน ตามแนว
ปฏิบัติของประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปดเผยสารสนเทศของ
บริษัทจดทะเบียน วันที่ 30 เมษายน 2536 และในชวงเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่บริษัทไดเปดเผยขอมูล
ภายในดังกลาวตอสาธารณชนแลว
4.2. นับแตวันสุดทายของแตละไตรมาสหรือวันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ (แลวแตกรณี) จนถึงวันที่
บริษทั ไดเปดเผยงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดงั กลาวของบริษทั ตอสาธารณชน และในชวงเวลา 24 ชัว่ โมง
ภายหลังจากที่บริษัทไดเปดเผยงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกลาวของบริษัทตอสาธารณชนแลว
นอกจากนี้ ผูที่เกี่ยวของกับขอมูลภายในดังกลาวจะตองไมเปดเผยขอมูลนั้นใหผูอื่นทราบจนกวาจะไดมีการแจงขอมูลนั้น
ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีการกระทำอันฝาฝนระเบียบปฏิบัติดังกลาวขางตน บริษัทฯ จะถือเปน
ความผิดทางวินัยตามขอบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ตั้งแต การตักเตือนดวย
วาจา การตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑ ตลอดจนการเลิกจางใหพนสภาพการเปนพนักงาน
7. คาตอบแทนผูสอบบัญชี
7.1 คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
กลุมบริษัทฯ จายคาตอบแทนใหแกบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จำกัด ในฐานะผูทำการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นตองบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย โดยคาตอบแทนสำหรับงวดปบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้
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คาตอบแทน
จากการสอบบัญชี

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(บาท)
(บาท)

บริษัทฯ
บริษัทยอยและบริษัทยอยโดยออม
รวม

2,850,000
15,310,000
18,160,000

2,850,000
16,217,500
19,067,500

ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสำนักงานที่ผูสอบบัญชีสังกัดขางตน ไมเปนบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกับบริษัทฯ
7.2 คาบริการอื่น (Non-Audit Fee)
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไมมีคาบริการอื่น (Non-Audit Fee)
8. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
- ไมมี -
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนผูรับผิดชอบตอรายงานทางการเงิน
และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 ซึ่งไดจัดทำขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยใชนโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ตลอดจนจัดใหมีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใหมั่นใจวาขอมูล
ทางบัญชีมีความนาเชื่อถือ ทั้งนี้ งบการเงินดังกลาวไดผานการตรวจสอบและใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขจากผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตที่เปนอิสระ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจำนวน 3 ทาน ทำหนาที่กำกับ
ดูแลสอบทานความนาเชื่อถือและความถูกตองของรายงานทางการเงินและงบการเงิน รวมถึงการทำรายการระหวางกัน
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง โดยไดมีการหารือและประชุมรวมกับ
ผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ดังปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว ในรายงาน
ประจำปนี้แลว
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สามารถใหความ
เชื่อมั่นไดวางบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562 ไดมีการจัดทำอยางถูกตองตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้ง
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

(นายจรูญ อินทจาร)
รองประธานกรรมการ

(นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา)
ประธานกรรมการบริหาร
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2563
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ACE”) ไดรับการ
แตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระซึ่งเปนผูทรงคณวุฒิ มีความรูและประสบการณเพียงพอ
และเหมาะสมทีจ่ ะทำหนาทีส่ อบทานความนาเชือ่ ถือของงบการเงิน และมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถวนตามหลักเกณฑและขอกำหนด
ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ทาน ไดแก
1. นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ
2. นายนึกรัก ใบเงิน
3. นางพัชนี สุธีวิตานันท

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายสมชาย เจี่ยปยะสกุล ทำหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัทฯ และตามที่ระบุไว ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคลองกับขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย มีการสอบทานและผลักดันใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหบริษัทฯ มีการ
ดำเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาล มีความโปรงใส สุจริตและเที่ยงธรรม มีการบริหารจัดการที่ ใหความสำคัญกับความ
รับผิดชอบตอสิง่ แวดลอม สังคม และผูถ อื หุน เพือ่ การเติบโตและพัฒนาอยางมัน่ คงและยัง่ ยืน โดยคำนึงถึงผลประโยชน
สูงสุดตอผูถือหุนเปนสำคัญ โดยในรอบป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง และ
เปนการประชุมรวมกับผูบริหาร พนักงานที่เกี่ยวของ ผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชี ซึ่งสาระสำคัญของการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปไดดังนี้
การสอบทานรายงานการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
และงบการเงินรวม รวมถึงรายการระหวางกัน โดยไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชี และผูบริหารที่เกี่ยวของกับการจัดทำ
งบการเงินเพื่อทำการสอบถามใหมั่นใจวา รายงานทางการเงินไดจัดทำขึ้นอยางถูกตองตามขอกำหนดของกฎหมาย และ
เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับการจัดทำรายงานทางบัญชี
มีการเปดเผยขอมูลประกอบงบการเงินที่ครบถวนในสาระสำคัญอยางเพียงพอและเหมาะสม และเปนประโยชนตอผู ใช
งบการเงิน
การเขาทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันรายไตรมาสและประจำปของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการเขาทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันรายไตรมาส และประจำปของบริษัทฯ
เพื่อใหมั่นใจวาการเขาทำรายการดังกลาวมีความเหมาะสมและสมเหตุผล และไมทำใหกลุมบริษัทฯ เสียประโยชน และ
เปนไปตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย
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การสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย โดยพิจารณา
จากรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน และรายงานของผูสอบบัญชี ซึ่งไมพบประเด็นหรือขอบกพรองที่มี
นัยสำคัญ การดำเนินงานสอดคลองกับนโยบาย และอำนาจอนุมตั ทิ ก่ี ำหนดไว ตลอดจนฝายบริหารไดดำเนินการปรับปรุง
แกไขตามขอเสนอแนะ แสดงใหเห็นวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดของกิจการ
และสภาวะปจจุบันของบริษัทฯ มีการติดตาม ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯใหสามารถปองกันทรัพยสินของ
บริษทั ฯ และบริษทั ยอยจากการทีก่ รรมการ ผูบ ริหาร หรือพนักงานนำไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมอี ำนาจ รวมถึงพิจารณา
การทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอยางเพียงพอ
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได ใหความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงขององคกร โดยใหมีการจัดทำนโยบายและ
แผนการบริหารความเสี่ยงขององคกร โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจที่อาจสงผลกระทบกับการ
ทำงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวาผูบริหารตลอดจนพนักงานของ
บริษทั ฯ ใหความสำคัญตอการบริหารความเสีย่ ง โดยมีการวิเคราะหและประเมินปจจัยความเสีย่ ง รวมถึงสือ่ สารใหขอ มูล
เกี่ยวกับความเสี่ยงอยางทั่วถึงภายในองคกร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงโดยมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
อันประกอบดวยผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยผูบริหารระดับสูงของแตละสายงานจะทำหนาที่พิจารณากำหนด
กระบวนการ แนวทาง และมาตรการในการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญทั้งหมด
การกำกับดูแลหนวยงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยการพิจารณาและอนุมัติ
แผนการตรวจสอบภายในประจำป เพือ่ ใหมน่ั ใจวามีแผนการตรวจสอบประจำปสอดคลองและครอบคลุมระบบการควบคุม
ภายในของกลุม บริษทั ฯ รวมถึงมีความเหมาะสมกับลักษณะทีแ่ ตกตางกันไปในแตระยะของการดำเนินกิจการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาผลการตรวจสอบภายในและการติดตามใหเปนไปตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปของฝาย
ตรวจสอบภายใน
การดำเนินงานดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวสอบได ใหความสำคัญตอการดำเนินงานที่เปนไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code ป 2560)
ของบริษัทฯ และพิจารณาใหการดำเนินงานดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในสวนที่เหมาะสมกับบริษัทฯ
เพิ่มเติมในดานแผนการดำเนินงาน ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึง นโยบายความยั่งยืน ซึ่งเปน
การดำเนินงานเพื่อสรางคุณคาใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ไปพรอมกับการสรางมูลคาที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดเสีย
ทุกกลุม รวมถึงบุคคลดอยโอกาส ดวยการสงเสริมความเปนอยูที่ดีของชุมชน ทองถิ่น สังคม และสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติ โดยมีเปาหมายเพื่อใหการปฏิบัติเหลานั้นเปนไปอยางยั่งยืน และครอบคลุมการกำกับดูแลที่ดี การบริหาร
ความเสี่ยง การดูแลผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย การดูแลพนักงาน และสิ่งแวดลอม ซึ่งไดยึดตนแบบตามกรอบ
ESG (Environment, Social, Government)
การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีประจำป 2562
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาคุณสมบัติ ความเปนอิสระของ
ผูส อบบัญชี ความเชีย่ วชาญ ประสบการณ ผลการปฏิบตั งิ าน ขอบเขตแนวทางการตรวจสอบ รวมทัง้ ความเหมาะสมของ
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คาตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดนำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน
ใหพิจารณาแตงตั้งนายสุดวิณ ปญญาวงศขันติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 และ/หรือ นางอนุทัย ภูมิสุรกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 และ/หรือ นายกฤษณ ชัชวาลวงศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 จากบริษัท
ไพรซ วอเตอรเฮาสคูเปอร เอบีเอเอส จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำป 2562 ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายนาม
ขางตน เปนผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
มีประสบการณ ความรูและความสามารถที่เหมาะสมกับการตรวจสอบงบการเงินของกลุมบริษัทฯ
การพิจารณารับทราบการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง มีผลบังคับใชสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
คณะกรรมการตรวจสอบไดรบั ทราบประเด็นการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ กี ารปรับปรุง
มีผลบังคับใชสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 รวมทั้งการเตรียมความพรอมของ
บริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจวา บริษัทฯ จะสามารถเริ่มใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินไดอยางถูกตองเหมาะสมตามกำหนด
เวลา และพิจารณาใหบริษัทฯ มีนโยบายบัญชีที่สอดคลองกับการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหลานั้นดวย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบไดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งรายบุคคลและทั้งคณะ เพื่อให
มั่นใจวาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ สนันสนุนและสงเสริมการกำกับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ มีคุณสมบัติที่ครบถวน รวมทั้งมีการปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ จากผลการประเมินดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติที่ครบถวน และไดปฏิบัติ
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดกำหนดไว ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบตั ติ ามหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบที่ไดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ และตามที่ระบุไว ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใชความรูความสามารถ ความระมัดระวัง ความ
รอบคอบ และมีความเปนอิสระอยางเพียงพอ ตลอดจนใหความเห็นและขอเสนอแนะตางๆ อยางสรางสรรคเพือ่ ประโยชน
ตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาคณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร ตลอดจน
พนักงานในระดับตางๆ ของบริษัทฯ มีความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวอยางเปนมืออาชีพ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะการใหความสำคัญในการปฏิบัติงาน มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสม มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม รัดกุม และเพียงพอ
จากการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบป 2562 ตามที่รายงานขางตน ทำใหเชื่อมั่นวา กลุมบริษัทฯ
มีการการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได และเปนไปตามมาตรฐานทางการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป มีการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ อีกทั้งกลุมบริษัทฯ มีการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม สังคม และผูถือหุน โดยมีเปาหมายเพื่อการเติบโตอยางมั่นคง
และยั่งยืน
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
(นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ถือหุนรอยละ 100.00 โดย ASCE

ถือหุนรอยละ 100.00 โดย ASCE

ถือหุนรอยละ 100.00 โดย ASCE

ถือหุนรอยละ 100.00 โดย ASCE

ถือหุนรอยละ 100.00 โดย ASCE

ถือหุนรอยละ 100.00 โดย ASCE

ถือหุนรอยละ 100.00 โดย ASCE

ถือหุนรอยละ 100.00 โดย ASCE

ถือหุนรอยละ 100.00 โดย ASCE

ถือหุนรอยละ 100.00 โดย ASCE

ถือหุนรอยละ 100.00 โดย ASCE

ACP

ALCP

AAPP

AAP

ABA

AFT

BPP

ACE SOLAR 1

PSPR 2

AAA

PSMS

มีสถานะเปนบริษัทยอยโดยออมของ ACE

ประกอบธุรกิจดานวิศวกรรมซอมบำรุงโรงไฟฟาพลังงานทดแทน ซึ่งใหบริการการซอมบำรุงแกโครงการโรงไฟฟาภายในกลุมบริษัทฯ เปนหลัก

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำจากพลังงานกาซธรรมชาติ โดยมีโครงการที่เปดดำเนินการเชิงพาณิชยแลว 1 โครงการ คือ
โรงไฟฟากาซธรรมชาติ SPP (“AAA1”) ตั้งอยูที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำจากพลังงานชีวมวล (ยังไมมีโครงการที่เปดดำเนินการเชิงพาณิชย)

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำจากพลังงานชีวมวล และพลังงานแสงอาทิตย โดยมีโครงการที่เปดดำเนินการเชิงพาณิชย
แลว 2 โครงการ ไดแก
1. โรงไฟฟา Solar Rooftop (สวนแรกและสวนตอขยาย) (รวมเรียกวา “ACE Solar 3”) ตั้งอยูที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และ
2. โรงไฟฟา Solar Rooftop ( “ACE Solar 4”) ตั้งอยูที่อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำจากพลังงานชีวมวล และพลังงานแสงอาทิตย (ยังไมมีโครงการที่เปดดำเนินการเชิงพาณิชย)

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำจากพลังงานชีวมวล (ยังไมมีโครงการที่เปดดำเนินการเชิงพาณิชย)

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำจากพลังงานชีวมวล โดยมีโครงการที่เปดดำเนินการเชิงพาณิชยแลว 1 โครงการ คือ
โรงไฟฟาชีวมวลเถิน (“ABA1”) ตั้งอยูที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำจากพลังงานชีวมวล โดยมีโครงการที่เปดดำเนินการเชิงพาณิชยแลว 1 โครงการ คือ
โรงไฟฟาชีวมวลน้ำพอง (“AAP1”) ตั้งอยูที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำจากพลังงานชีวมวล โดยมีโครงการที่เปดดำเนินการเชิงพาณิชยแลว 2 โครงการ ไดแก
1. โรงไฟฟาชีวมวลตานี (“AAPP1”) ตั้งอยูที่อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร
2. โรงไฟฟาชีวมวลโชคชัย (“AAPP2”) ตั้งอยูที่อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำจากพลังงานชีวมวล และธุรกิจผลิตและจำหนายกระแสไฟฟาและไอน้ำจากพลังงานขยะ
ชุมชน โดยมีโครงการที่เปดดำเนินการเชิงพาณิชยแลว 3 โครงการ ไดแก
1. โรงไฟฟาชีวมวลศรีเชียงใหม (“ALCP1”) ตั้งอยูที่อำเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย
2. โรงไฟฟาชีวมวลสิรินธร (“ALCP2”) ตั้งอยูที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
3. รงไฟฟาขยะ MSW (“ALCP3”) ตั้งอยูที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำจากพลังงานชีวมวล โดยมีโครงการที่เปดดำเนินการเชิงพาณิชยแลว 3 โครงการ ไดแก
1. โรงไฟฟาชีวมวลบานบึง (“ACP1”) ตั้งอยูที่อำเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี
2. โรงไฟฟาชีวมวลโพนทอง (“ACP2”) ตั้งอยูที่อำเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด
3. โรงไฟฟาชีวมวลบอพลอย (“ACP3”) ตั้งอยูที่อำเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ASCE ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาและไอน้ำ โดยมุงเนน
การถือหุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศเปนหลัก

ประกอบธุรกิจ

1 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ศรีเจาพระยา จำกัด (SCP) ไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัท เอซีอี โซลาร จำกัด (“ACE SOLAR”)
2 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ASCE ไดซื้อหุนสามัญของ PSPR จากผูถือหุนใหญของบริษัทฯ คิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 100.0 สงผลให PSPR

ถือหุนรอยละ 100.00 โดย ACE

สัดสวนถือหุน

ASCE

บริษัท

ความสัมพันธระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอยกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของ

รายการระหวางกัน
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ธุรกิจผลิตและจำหนายชิ้นไมสับ ไมทอน
และเปลือกไม

ธุรกิจผลิตและจำหนายชิ้นไมสับ ไมทอน
และเปลือกไม

ธุรกิจผลิตและจำหนายชิ้นไมสับ ไมทอน
และเปลือกไม

ธุรกิจผลิตและจำหนายชิ้นไมสับ ไมทอน
และเปลือกไม

ธุรกิจจำหนายไมทอน

ธุรกิจขนสงสินคา

ธุรกิจผลิตและจำหนายน้ำประปาและ
น้ำดิบอุตสาหกรรม

ธุรกิจผลิตและจำหนายน้ำประปาและ
น้ำดิบอุตสาหกรรม

ธุรกิจผลิตกลาไมและตนกลาทางการเกษตร

ธุรกิจใหบริการดานวิศวกรรม บริการปรับปรุง
ซอมแซมบำรุงรักษา อาคารโรงงาน

ธุรกิจจำหนายเครื่องจักร

ธุรกิจรับเหมากอสราง

ธุรกิจผลิตโครงสรางโลหะ สำหรับงาน
กอสรางหรืองานอุตสาหกรรม ผลิต
เครื่องจักร อุปกรณและชิ้นสวน

บริษัท ชัยโย ซัพพลายเชน จำกัด
(“SSC”)

บริษัท ศรีบานไผ จำกัด (“SBP”)

บริษัท โกลบัล วูดชิพ เทรดดิ้ง
จำกัด (“GWT”)

บริษัท สยาม อะโกร อินดัสตรี้
โปรดักส เทรดดิ้ง จำกัด (“SAIPT”)

บริษัท แอดวานซ อัลไลแอนซ
โลจิสติกส จำกัด (“AAL”)

บริษัท น้ำพองสมาย จำกัด (“NPS”)

บริษัท แอดวานซ ยูทิลิตี้ จำกัด
(“AUT”) (เดิมชื่อ บริษัท
บุญบันดาลรุงเรือง จำกัด
(“BBR”))

บริษัท แอดวานซ อาเชี่ยน จำกัด (“AAS”)

บริษัท แอดวานซ เอ็นเนอรยี
ดีเวลลอปเมนท จำกัด (“AED”)

Ascender Limited (“ASD”)

บริษัท กูดวิลล อินโนเวชั่น แอนด
เอ็นจิเนียรริ่ง จำกัด (“GIE”)

บริษัท เออีดี แฟบริเคชั่น จำกัด (“AEDF”)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท โกลบัล วูดชิพ จำกัด
(“GWC”)

บริษัท

บริษัท / บุคคลที่เกี่ยวของ

AEDF เปนบริษัทที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ

GIE เปนบริษัทที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ

ASD เปนบริษัทที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ

AED เปนบริษัทที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ

AAS เปนบริษัทที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ

AUT เปนบริษัทที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ

NPS เปนบริษัทที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ

AAL เปนบริษัทที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ

SAIPT เปนบริษัทที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ

GWT เปนบริษัทที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ

SBP เปนบริษัทที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ

1. SSC เปนบริษัทที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ
2. มีกรรมการรวมกันจำนวน 1 ทาน ไดแก นายธนวิจิตร อังคพิพัฒนชัย

GWC เปนบริษัทที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ
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ธุรกิจใหบริการหองพัก แมนชั่น

ธุรกิจเพาะปลูกไมยูคาลิปตัส

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อจำหนาย
หรือใหเชา

ธุรกิจจำหนายขาว

ธุรกิจผลิตและจำหนายผลิตภัณฑเครื่อง
สำอางค การจำหนายสงขาวและผลิตภัณฑ
ที่ไดจากขาว

ธุรกิจบริการใหคำปรึกษาดานการบริหาร
จัดการ

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย

บริษัท ทเวนตี้โฟว แมนชั่น จำกัด
(“24M”)

บริษัท สวนไมชัยโย จำกัด (“SMS”)

บริษัท ชัยโย สไมล จำกัด (“SS”)

บริษัท ไรซ ฟอร เฮลธ จำกัด (“RFH”)

บริษัท สีนิล ไรซ จำกัด (“SNR”)

บริษัท แอดวานซ คารบอน ซีเคียวริตี้ส
เวนเจอร จำกัด (“ACSV”)

บริษัท เอเชีย บอยเลอร จำกัด (“ABL”)
(เดิมชื่อ บริษัท คลีน ไบโอ ฟลูเอล จำกัด
(“CBF”))

-

ธุรกิจบริการใหคำปรึกษาดานการ
บริหารงาน

บริษัท ซีเอสอาร แอนด จีอารเอ็ม
แมนเนจเมนท จำกัด (“CSRGRM”)

นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา

ธุรกิจฝกอบรมและใหบริการอบรมตางๆ

บริษัท แอดวานซ โปรเฟสชั่นแนล
เทรนนิ่ง จำกัด (“APT”)

-

ธุรกิจผลิตแผนไมอัดและแผนไมวีเนียร

บริษัท ทริปเปล เอ บอรด จำกัด (“TAB”)

นายวิระชัย ทรงเมตตา

ธุรกิจผลิตแผนใยไมอัดแข็ง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท แอดวานซ เอเชีย ไฟเบอร
จำกัด (“AAF”)

บริษัท

บริษัท / บุคคลที่เกี่ยวของ (ตอ)

เปนกรรมการและผูถือหุนใหญของ ACE ในสัดสวนรอยละ 18.52 ของทุนจดทะเบียนชำระแลว

เปนผูถือหุนใหญของ ACE ในสัดสวนรอยละ 22.43 ของทุนจดทะเบียนชำระแลว

ABL เปนบริษัทที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ

1. ACSV เปนบริษัทที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ
2. ACSV ถือหุนโดยกลุมทรงเมตตา ในสัดสวนรอยละ 95.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแลว
3. กรรมการของ ACSV เปนผูถือหุนใหญและกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 2 ทาน ไดแก นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา
และนายพรเมตต ทรงเมตตา และเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ จำนวน 1 ทาน ไดแก นายณัฏฐ ทรงเมตตา

SNR เปนบริษัทที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ

RFH เปนบริษัทที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ

SS เปนบริษัทที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ

SMS เปนบริษัทที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ

24M เปนบริษัทที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ

CSRGRM เปนบริษัทที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ

APT เปนบริษัทที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ

1. TAB เปนบริษัทที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ
2. กรรมการของ TAB เปนผูถือหุนใหญและกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 1 ทาน ไดแก นายพรเมตต ทรงเมตตา

AAF เปนบริษัทที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ

ลักษณะความสัมพันธ
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-

นายณัฏฐ ทรงเมตตา

นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา

นายธนวิจิตร อังคพิพัฒนชัย

นางจินตนา ทรงเมตตา

นายสุเทพ ทรงเมตตา

นางสาวศุภมาส ตนทา

นายชวลิต สกุลดำรงคพานิช

นางสาวปรียาภรณ สุวรรณภพ

นายชัยยันต ทองสินเกษม

นายพศิน โชคพลาสิน

นางสาววณิชา นอยมานพ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

นายพรเมตต ทรงเมตตา

บริษัท

บริษัท / บุคคลที่เกี่ยวของ (ตอ)

เปนผูบริหารของบริษัทยอย

เปนตัวแทนของกลุมทรงเมตตาในการถือครองที่ดินและเปนบุคคลที่อยูภายใตการควบคุมของกลุมทรงเมตตา

เปนตัวแทนของกลุมทรงเมตตาในการถือครองที่ดินและเปนบุคคลที่อยูภายใตการควบคุมของกลุมทรงเมตตา

เปนตัวแทนของกลุมทรงเมตตาในการถือครองที่ดินและเปนบุคคลที่อยูภายใตการควบคุมของกลุมทรงเมตตา

เปนตัวแทนของกลุมทรงเมตตาในการถือครองที่ดินและเปนบุคคลที่อยูภายใตการควบคุมของกลุมทรงเมตตา

เปนตัวแทนของกลุมทรงเมตตาในการถือครองที่ดินและเปนบุคคลที่อยูภายใตการควบคุมของกลุมทรงเมตตา

เปนญาติสนิทของกลุมทรงเมตตาซึ่งเปนผูถือหุนใหญของ ACE

เปนญาติสนิทของกลุมทรงเมตตาซึ่งเปนผูถือหุนใหญของ ACE

เปนผูบริหาร กรรมการ และกรรมการบริหาร

เปนประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

เปนผูถือหุนใหญของ ACE ในสัดสวนรอยละ 15.91 ของทุนจดทะเบียนชำระแลว

เปนกรรมการและผูถือหุนใหญของ ACE ในสัดสวนรอยละ 21.66 ของทุนจดทะเบียนชำระแลว

ลักษณะความสัมพันธ
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221,835
42,409
475
3,336
268,055
11,996
316
64
2,692
15,068

เจาหนี้การคา
• GWC
• TAB
• AAF
• SAIPT
รวม
12,950
753
3,376
17,079

234,261
55,564
470
5,262
295,557

ขนาดรายการ (พันบาท)
ป 2562
ป 2561

คาซื้อวัตถุดิบและคาขนสงเชื้อเพลิงชีวมวล
• GWC
• SAIPT
• AAF
• TAB
รวม

รายการ

(1) บริษัทยอยซื้อวัตถุดิบเชื้อเพลิง

นอกจากนี้ บริษัทยอยที่ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟาชีวมวลซื้อเชื้อเพลิง
ชีวมวล จากบริษัทที่เกี่ยวของกันโดยที่ไมไดทำสัญญาซื้อขาย ไดแก
GWT AAF TAB AAS SMFT ดวยราคาที่เทียบเคียงไดกับราคาตลาด
เชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ เชน ไมสับ ไมทอน เปลือกไม ขี้เลื่อย ฝุนไม
ไมอัด เศษไมอัด และตนพลังงาน เปนตน เนื่องจากเชื้อเพลิงเหลานี้

ตอมา บริษัทยอยราย ACP AAPP AAP และ ALCP ไดตกลงทำการ
แกไขเพิ่มเติมสัญญาดังกลาว ดวยความเห็นชอบจากสถาบันการเงิน
ผู ใหสินเชื่อ โดยกำหนดใหราคาซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลประเภท
เปลือกไมไมสูงกวาราคาตลาด ซึ่งคำนวณจากตนทุนบวกกำไรสวนเพิ่ม
และยกเลิกเงื่อนไขราคาประกันตนทุนเชื้อเพลิงชีวมวล และบริษัทยอย
ดังกลาวขางตนสามารถซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลทุกชนิดกับผูขายเชื้อเพลิง
รายอื่นที่ไมเปนบุคคลที่เกี่ยวของกันได รวมทั้งกำหนดใหมีปริมาณ
การสงมอบขั้นต่ำหรือคาความรอนขั้นต่ำตอปเพื่อควบคุมคุณภาพของ
เชื้อเพลิง

1. การซื้อวัตถุดิบเชื้อเพลิงชีวมวล
เดิมบริษัทยอยราย ACP AAPP ALCP AAP และ ABA ทำสัญญา
ซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลทั้งหมดทุกประเภทระยะยาวกับ GWC และ/หรือ
SSC และ/หรือ SBP (รวมเรียกวา “บริษัทผูขายเชื้อเพลิง”) เพื่อใชเปน
เชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟา โดยเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อกับ
สถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทยอยตกลงรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลจากบริษัท
ผูขายเชื้อเพลิงในปริมาณและราคาตามที่ระบุในสัญญา และกำหนดให
บริษัทผูขายเชื้อเพลิงรับประกันคุณภาพของเชื้อเพลิงโดยรับประกัน
ราคาตนทุนเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟาสำหรับบริษัทยอยราย ACP ALCP
และ AAP ขณะที่ AAPP และ ABA ไมมีกำหนดราคาประกันตนทุน
แตรับประกันปริมาณการสงมอบขั้นต่ำหรือคาความรอนของเชื้อเพลิง
ทั้งปตามที่กำหนดในสัญญา หากบริษัทผูขายเชื้อเพลิงไมสามารถ
สงมอบเชื้อเพลิงตามปริมาณขั้นต่ำเพื่อใหไดคาความรอนตามที่กำหนด
บริษัทผูขายเชื้อเพลิงตกลงจะชำระคาปรับตามสวนตางของราคาคา
เชื้อเพลิงตามสัญญา

ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา รายการดังกลาว
มีความจำเปนและเหมาะสม เนื่องจากเปนรายการปกติ
ธุรกิจของกลุมบริษัทฯ และเปนรายการที่มีเงื่อนไขการคา
ทั่วไป และเชื้อเพลิงเปนวัตถุดิบสำคัญสำหรับการผลิต
กระแสไฟฟา การทำสัญญาระยะยาวกับ GWC SSC
และ SBP ซึ่งเปนผูผลิตและจำหนายเชื้อเพลิงรายใหญ
จะทำใหบริษัทยอยมีเชื้อเพลิงสวนหนึ่งสำหรับผลิตไฟฟา
ในระยะยาว ขณะที่ราคาซื้อขายไดกำหนดใหไมสูงกวา
ราคาตลาดซึ่งเปนราคาที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 350 I

ขนาดรายการ (พันบาท)
ป 2561
ป 2562

เจาหนี้คาน้ำ
• NPS (ALCP3)
• AUT (AAPP2)
รวม

คาซื้อน้ำเพื่อใช ในการดำเนินการและ
บริหารโรงไฟฟา
• NPS (ALCP3)
• AUT (AAPP2)
รวม

รายการ

275
275

3,029
711
3,740
266
215
481

2,824
2,178
5,002

ขนาดรายการ (พันบาท)
ป 2562
ป 2561

(2) บริษัทยอยซื้อน้ำเพื่อใช ในการดำเนินการและบริหารโรงไฟฟา

รายการ

บริษัทยอยซื้อวัตถุดิบเชื้อเพลิง (ตอ)

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา รายการดังกลาว
มีความจำเปนและเหมาะสม เนื่องจากเปนสิ่งที่จำเปน
ในการผลิตกระแสไฟฟา และบริษัทที่เกี่ยวของสามารถ
จัดหาน้ำใหแกโรงไฟฟาได ในเวลาที่ขาดแคลน นอกจากนี้
อัตราคาน้ำที่ซื้อจากบริษัทที่เกี่ยวของเปนราคาที่ใกลเคียง
หรือถูกกวาราคาตลาด (ราคาน้ำอุตสาหกรรมต่ำกวาราคา
ตลาดเนื่องจากเปนน้ำที่ไดจากกระบวนการผลิตของ AAF)
และเปนรายการที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไป

บริษัทยอยราย ALCP ซื้อน้ำดิบจาก NPS เพื่อใช ในขั้นตอนการผลิต
กระแสไฟฟาโครงการโรงไฟฟาขยะ ALCP3 เนื่องจากพื้นที่โครงการ
ไมเพียงพอตอการขุดบอ ALCP จึงจำเปนตองซื้อน้ำดิบจาก NPS โดย
ทำสัญญาซื้อขายน้ำดิบระยะยาว (รายละเอียดสัญญาซื้อขายน้ำดิบใน
หัวขอสรุปสัญญาสำคัญ) โดยอัตราคาน้ำดิบตามสัญญาเปนราคาที่
ใกลเคียงกับราคาตลาด
นอกจากรายการดังกลาว บริษัทยอยราย AAPP และ ALCP ซื้อน้ำดิบ
น้ำอุตสาหกรรม (น้ำ RO) และ น้ำประปา จากบริษัทที่เกี่ยวของ ไดแก
AUT รายการน้ำดิบสวนใหญเปนรายการชั่วคราวในชวงที่ไมสามารถ
ใชน้ำในบอน้ำของโรงไฟฟาได ราคาน้ำดิบจาก NPS และ AUT อยูที่
10 บาท/ลูกบาศกเมตร และ 8 บาท/ลูกบาศกเมตร ตามลำดับ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

2. การจางขนสงวัตถุดิบเชื้อเพลิง
บริษัทยอยที่ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟาชีวมวลจางบริษัทที่เกี่ยวของ ไดแก
GWC SSC GWT SBP และ AAL ขนสงเชื้อเพลิงที่รับซื้อจากบุคคล
ภายนอกมาสงที่โรงไฟฟา โดยคิดคาบริการขนสงในราคาที่ใกลเคียง
กับราคาตลาด เนื่องจากบริษัทที่เกี่ยวของกันดังกลาวมีธุรกิจขนสงและ
มีรถบรรทุกเปนของตัวเอง จึงมีความพรอมในการใหบริการและยังมี
ความชำนาญเสนทางโรงไฟฟา โดยที่คาจางขนสงเชื้อเพลิง ขึ้นอยูกับ
ชนิดเชื้อเพลิงและระยะทาง

เปนผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตและใหคาความรอนสูง ซึ่งโรงงาน
ของบริษัทที่เกี่ยวของขางตนตั้งอยูบริเวณใกลเคียงกับโรงไฟฟา โรง
ไฟฟาของบริษัทยอยจึงซื้อเชื้อเพลิงเหลานี้เพื่อใชผลิตกระแสไฟฟา

ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
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-

เงินจายลวงหนาคากอสรางโรงไฟฟา
• GIE

เงินประกันผลงาน
• GIE

1,500
1,696
3,196

-

คากอสรางโรงไฟฟาภายใตสัญญาจางเหมา
กอสรางโรงไฟฟา (งานโยธา)
• GIE

คากอสรางอาคาร
• GIE
- AAA1
- ACP3

-

-

-

3,333

22,844

33,331

49,457

135,608
59,532
195,140

ขนาดรายการ (พันบาท)
ป 2562
ป 2561

เงินจายลวงหนาคาซื้อสินทรัพย
• ASD

คาบริการจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรภายใต
สัญญาจางติดตั้งเครื่องจักร (EPC)
• AED
• ASD

รายการ

บริษัทยอย ไดแก AAA และ ACP วาจาง GIE กอสรางอาคารและ
สิ่งปลูกสรางสำหรับโครงการโรงไฟฟา AAA1 ACP3 และ ACP4 เชน
ประตูรับน้ำ บอบำบัด ถนน อาคารบานพัก รั้ว ลานคอนกรีต ขุดบอน้ำ
เปนตน โดยกลุมบริษัทฯ พิจารณาวา GIE เปนผูรับเหมากอสรางที่มี
ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ และสามารถทำงานเสร็จไดตามเวลาที่
กลุมบริษัทฯ กำหนด และราคามีความสมเหตุสมผลสามารถเทียบเคียง
กับผูรับเหมารายอื่นได

ในป 2562 ALCP จายคากอสรางโรงไฟฟาภายใตสัญญาจางเหมา
กอสรางโรงไฟฟาใหแก GIE สำหรับโครงการโรงไฟฟา ALCP6 โดยมี
การหักเงินประกันสัญญาจำนวนรอยละ 10 ตามเงื่อนไขการจายชำระที่
ระบุในสัญญา

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา รายการดังกลาว
มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก GIE มีประสบการณ ในการ
กอสรางและมีเครื่องมืออุปกรณพรอมในการทำงาน และ
งานกอสรางดังกลาวเปนงานกอสรางปกติ ไมตองใชเทคนิค
พิเศษ นอกจากนี้คากอสรางของตามขอเสนอของ GIE
เปนราคาที่ใกลเคียงกับราคาตลาด อยางไรก็ดี ในอนาคต
หากมีการวาจางกอสราง GIE ในลักษณะดังกลาว บริษัทฯ
จะตองดำเนินการตามนโยบายการจัดซื้อจัดจางและระเบียบ
ปฏิบัติวาดวยการตรวจสอบและดำเนินการกอนที่จะมีการ
ตกลงเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรียบรอยแลว

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา รายการดังกลาว
มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก GIE มีประสบการณ ในการ
กอสรางโรงไฟฟา นอกจากนี้อัตราคาบริการตามสัญญา
กอสรางของ GIE เปนมูลคาที่เทียบเคียงไดกับราคาตลาด
เปรียบเทียบโดยการเสนอราคาจากผูประกอบการ 3 ราย
รวมทั้ง บริษัทฯ ไดดำเนินการตามขั้นตอนการลงทุน
โครงการใหมที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครบถวน

ALCP วาจาง GIE เปนผูกอสรางอาคารและงานโยธาสำหรับโครงการ
โรงไฟฟา MSW กระบี่ โดยพิจารณาจากการที่ GIE เปนผูมีความ
เชี่ยวชาญและกอสรางโรงไฟฟาใหแกกลุมบริษัทฯ มาแลวหลาย
โครงการ

ในป 2562 ACP และ ALCP มีรายการจายคาบริการจัดหาและติดตั้ง
เครื่องจักรภายใตสัญญาจางเหมาติดตั้งเครื่องจักร (EPC) ใหแก AED
และ ASD ภายใตโครงการโรงไฟฟา ACP4 และ ALCP6

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา รายการดังกลาว
มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก AED และ ASD มี
ประสบการณ ในการกอสรางโรงไฟฟา นอกจากนี้อัตรา
คาบริการตามสัญญาจางติดตั้งเครื่องจักรของ AED และ
ASD เปนมูลคาที่เทียบเคียงไดกับราคาตลาด เปรียบเทียบ
โดยการเสนอราคาจากผูประกอบการ 3 ราย รวมทั้ง
บริษัทฯ ไดดำเนินการตามขั้นตอนการลงทุนโครงการใหม
ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครบถวน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

AED เปนผูมีความเชี่ยวชาญในการจัดหา ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ
และเครื่องจักรสำหรับโรงไฟฟา โดยมีประสบการณ ในการสราง
โรงไฟฟาของกลุมบริษัทฯ ตั้งแตเริ่มแรก ไดแก โครงการ ACP1 ACP2
ALCP1 ALCP2 ALCP3 AAPP1 AAPP2 AAP1 และ ABA1 นอกจากนี้
AED ยังมีความพรอมในดานบุคลากรและเครื่องมือ มีความรูความ
สามารถในการกอสรางโรงไฟฟาไดตามแบบที่กลุมบริษัทฯ กำหนด
ซึ่งทำใหสามารถใชเชื้อเพลิงไดอยางมีประสิทธิภาพ

ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

(3) บริษัทยอยจางบริการสรางและติดตั้งเครื่องจักร จางเหมากอสราง ซอมแซมและบำรุงรักษาโรงไฟฟา และซื้อสินทรัพยถาวร

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 352 I

เงินจายลวงหนาคาซื้อสินทรัพย
• AEDF

เจาหนี้คาสินทรัพยถาวร
• AEDF

รายการซื้อสินทรัพยถาวร
• AEDF
• AED
• CSRGRM
• AAF
• ACSV

คาจางปรับปรุงที่ดิน
• GIE

รายการ

1,491

-

24,516
7,917
1,850
315
550
35,148

48,143

2,322

2,228

34,600
34,600

-

ขนาดรายการ (พันบาท)
ป 2561
ป 2562

ในป 2562 บริษัทมีรายการซื้อสินทรัพยประเภทเครื่องจักรและชิ้นสวน
อะไหล สำหรับงาน 3 ประเภท คือ งานทอ (Fabricated Duct) งาน
โครงสราง (Fabricated Strucutre) และเครื่องจักร (Fabricated
Equipment) จาก AEDF เพื่อใช ในงานซอมบำรุงและปรับปรุงโรงไฟฟา
สำหรับทุกโครงการเปนรายป

นอกจากนี้ บริษัทยอยยังซื้อสินทรัพยอื่นๆ เชน ซื้อตูคอนเทนเนอร
เพื่อใชเก็บอะไหลภายในโรงไฟฟาและแผนฮารดบอรดจาก AAF เพื่อใช
ทำตูเสื้อผาในหอพักพนักงานรวมทั้งใชเก็บอะไหลและอุปกรณของ
โครงการและ ซื้อรถยนตจาก CSRGRM และ ACSV เพื่อใช ในกิจการ
ของบริษัทยอย

บริษัทยอยซื้อสินทรัพยเครื่องจักร เชน Boiler Water Feed Pump
เครื่องสับไม เครื่องยอยใบออย สายพานลำเลียงขยะสำหรับโครงการ
ALCP3 เปนตน เพื่อใช ในกิจการผลิตไฟฟา โดยสาเหตุที่บริษัทยอย
ตองซื้อสินทรัพยจาก AED และ AEDF เนื่องจากเครื่องมือและอุปกรณ
ดังกลาวบางรายการเปนสินทรัพยที่ AED มีอยูแลวและพรอมจัดสง และ
AEDF เปนผูมีความเชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณตาม
ลักษณะที่กำหนด บริษัทยอยจึงวาจาง AEDF ในการผลิตเครื่องจักร
และอุปกรณ โดยบางกรณี บริษัทยอยจายเงินลวงหนารอยละ 20 ถึง 30
เพื่อซื้ออุปกรณและเปนคาแรงเพื่อผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ

ตอมาในเดือนเมษายน 2561 ACP จายชำระคาปรับปรุงที่ดินสำหรับ
พื้นที่โรงไฟฟาโครงการ ACP4 เพิ่มเติม ตามมูลคางานที่สงมอบ
จำนวน 48.14 ลานบาท

GIE เปนผูรับเหมากอสรางโรงไฟฟาและมีเครื่องมืออุปกรณพรอม
ในการทำงาน มีประสบการณ ในงานปรับปรุงที่ดิน และสามารถสง
มอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทยอยจึงวาจาง GIE ในการ
ปรับปรุงที่ดินเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับกอสรางโครงการโรงไฟฟา ACP4
ในป 2560 ACP จายชำระคาเคลียรพื้นที่ ขุดบอ และ ถม/บดอัด พื้นที่
โรงไฟฟาโครงการ ACP4 ตามมูลคางานที่สงมอบ 15.23 ลานบาท
ซึ่งมูลคางานทั้งหมดตามขอเสนอของ GIE ประมาณ 120.18 ลานบาท
โดยที่ผูประเมินอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
ไดประเมินมูลคารวมงานปรับถมดินและขุดบอโครงการ ACP4 เมื่อ
แลวเสร็จเทากับ 120.20 ลานบาท

ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวาราคาสินทรัพย
ดังกลาวสมเหตุสมผลเนื่องจาก AED และ AEDF มี
ศักยภาพในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ ในราคาที่ถูกกวา
การซื้อจากบุคคลภายนอก เปนประโยชนแกบริษัท และ
การจายเงินลวงหนาใหแก AEDF เพื่อผลิตเครื่องจักร
และอุปกรณตามลักษณะที่บริษัทเปนผูกำหนดในอัตรา
รอยละ 30 เปนอัตราที่เหมาะสมเนื่องจากใกลเคียงกับ
อัตราที่บริษัทจายเงินลวงหนาใหแกบริษัทอื่นภายนอก
เปนตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขการคาทั่วไป นอกจากนี้
การซื้อสินทรัพยอื่นๆ เชน ตูคอนเทนเนอร แผนฮารดบอรด
และ รถยนต เปนราคาเหมาะสมที่สามารถเทียบเคียงได
กับราคาตลาด

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา รายการดังกลาว
มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก GIE มีประสบการณ ในการ
กอสรางและมีเครื่องมืออุปกรณพรอมในการทำงาน การ
ตัดสินใจถมดินบางสวนของโครงการ ACP4 เนื่องจากเปน
การเตรียมความพรอมบอน้ำสำหรับ PPA ที่กลุมบริษัท
คาดวาจะไดรับคืน โดยการขุดบอน้ำจะจัดเตรียมลวงหนา
1-2 ป เพื่อกักเก็บน้ำฝนสำหรับใช ในกระบวนการผลิต
กระแสไฟฟา นอกจากนี้มูลคางานตามขอเสนอของ GIE
เปนมูลคาที่ใกลเคียงกับมูลคาตนทุนรวมตามรายงาน
ประเมินของผูประเมินอิสระ

บริษัทยอยจางบริการสรางและติดตั้งเครื่องจักร จางเหมากอสราง ซอมแซมและบำรุงรักษาโรงไฟฟา และซื้อสินทรัพยถาวร (ตอ)
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2,803

-

เงินจายลวงหนาคาซอมแซมและบำรุง
รักษาเครื่องจักร
• AEDF

คาบริการดานที่ปรึกษาวิศวกรรม
• AED

565

16,996
4,845
3,920
49
25,810

6,886

1,548

199

382
249
10
641

ขนาดรายการ (พันบาท)
ป 2562
ป 2561

เจาหนี้คาซอมแซมและบำรุงรักษา
• AEDF

คาซอมแซมเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ
• AED
• AEDF
• GIE
• AAF

รายการ

ทั้งนี้ AED มีบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ ซึ่งสามารถ
ออกแบบและจัดเตรียมขอมูลทางวิศวกรรมสำหรับยื่นเอกสารประมูล
โครงการโรงไฟฟา โดยคิดคาบริการในอัตรารอยละ 0.05 ของมูลคา
โครงการรวม

บริษัทยอย ไดแก ALCP BPP และ ACE SOLAR วางจาง AED ซึ่งมี
ความรูและเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบวิศวกรรมและเครื่องจักรของ
โรงไฟฟา เปนที่ปรึกษาวิศวกรรม เพื่อทำหนาที่จัดเตรียมขอมูลและ
ออกแบบระบบทางวิศวกรรมสำหรับโรงไฟฟาชีวมวลและโรงไฟฟาขยะ
และใชสำหรับการประมูลโครงการโรงไฟฟาชีวมวลและโรงไฟฟาขยะ

นอกจากนี้ บริษัทยอยยังวาจางบริษัทที่เกี่ยวของกันในการซอมแซม
อื่นๆ เชน AAA วาจาง GIE ในการซอมคันบอน้ำดิบบริเวณโครงการ
AAA1 และบริษัทยอยวาจาง AAF ซอมอุปกรณของโรงไฟฟา เนื่องจาก
มีเหตุเสียฉุกเฉิน ซึ่ง AAF อยูใกลกับพื้นที่โรงไฟฟาและมีอุปกรณ
ในการซอมพรอม เปนตน

บริษัทยอยวาจาง AED และ AEDF ซึ่งเปนผูผลิตหรือประกอบ
เครื่องจักรและมีความรูความเชี่ยวชาญในเครื่องจักรของโรงไฟฟา
ชีวมวลเปนอยางดี บริษัทยอยที่ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟาชีวมวลจึงวา
จางทำงานซอมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ ในสวนที่พนักงานของ
บริษัทยอยไมสามารถดำเนินการเองได โดยในการวาจาง AEDF ซอม
บำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ บางกรณีบริษัทยอยจะจายเงินลวงหนา
คาซื้อสินทรัพย (Down Payment) ใหแก AEDF เพื่อสั่งอุปกรณ ในการ
ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณตามลักษณะที่บริษัทเปนผูกำหนด อัตรา
รอยละ 30 เปนอัตราที่ ใกลเคียงกับอัตราที่บริษัทจายเงินลวงหนาใหแก
บริษัทภายนอก

ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวารายการดังกลาว
เปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุมบริษัทฯ และ
เกิดขึ้นตามความจำเปนในการดำเนินธุรกิจ โดยอัตราคา
บริการที่ปรึกษาที่ AED เสนอ เปนอัตราที่เทียบเคียงไดกับ
บุคคลภายนอกที่กลุมบริษัทฯ เคยใชบริการในโครงการอื่น
จึงถือไดวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปน
ประโยชนตอกลุมบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวารายการดังกลาว
เปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติและเกิดขึ้นตามความ
จำเปนในการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ โดยราคา
ซื้อขายสวนใหญถูกกวาราคาเปรียบเทียบจากบุคคล
ภายนอก จึงถือไดวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล
และเปนประโยชนตอกลุมบริษัทฯ

บริษัทยอยจางบริการสรางและติดตั้งเครื่องจักร จางเหมากอสราง ซอมแซมและบำรุงรักษาโรงไฟฟา และซื้อสินทรัพยถาวร (ตอ)

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 354 I

221

22

เงินจายลวงหนาคาแรงติดตั้งโครงการ
• AED
- โครงการ Solar Rooftop

4,429

-

227

112

ขนาดรายการ (พันบาท)
ป 2561
ป 2562

เงินประกันผลงาน
• AED
- โครงการ Solar Rooftop

คาจางติดตั้งระบบและอุปกรณการผลิต
ไฟฟาจากแสงอาทิตยบนหลังคา
• AED
- โครงการ Solar Rooftop

รายการ
บริษัทยอยราย ACE SOLAR ทำสัญญาวาจาง AED ใหเปนผูกอสราง
และติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย เพื่อจำหนายไฟฟา
ใหแกเอกชนหนึ่งรายและ บริษัทที่เกี่ยวของหนึ่งราย ไดแก บริษัท
แอดวานซ เอเชีย ไฟเบอร จำกัด (AAF) ซึ่ง ACE SOLAR ไดทำสัญญา
ซื้อขายไฟฟาในฐานะผูขายกับทั้ง 2 บริษัทดังกลาว โดยกลุมบริษัทฯ
พิจารณาวา AED มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถและมีประสบการณ
ในการกอสรางและติดตั้งเครื่องจักรโรงไฟฟาชีวมวลของกลุมบริษัทฯ
ซึ่งมีรูปแบบการเชื่อมตอระบบไฟฟาไมแตกตางจากโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย นอกจากนี้ AED ยังเสนอราคาที่ต่ำกวาผูรับเหมารายอื่น
ประกอบกับไดเสนอเงื่อนไขการรับประกัน 2 ป

ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา รายการดังกลาว
มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก AED มีประสบการณ
ในการกอสรางโรงไฟฟา นอกจากนี้อัตราคาบริการตาม
สัญญาจางติดตั้งระบบและอุปกรณการผลิตไฟฟาจาก
แสงอาทิตยบนหลังคา เปนอัตราที่ต่ำกวาอัตราคาบริการ
ของผูรับเหมารายอื่น โดยมีเงื่อนไขครบทุกดานตาม
ความตองการของ ACE SOLAR

บริษัทยอยจางบริการสรางและติดตั้งเครื่องจักร จางเหมากอสราง ซอมแซมและบำรุงรักษาโรงไฟฟา และซื้อสินทรัพยถาวร (ตอ)
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คาบริการสับเชื้อเพลิง
• GWC

เจาหนี้คาขนสง
• GWT
• SSC
• GWC

คาขนสงเครื่องจักรอุปกรณโรงไฟฟา
• GWT
• SSC
• GWC

เจาหนี้คาบริการชั่งน้ำหนักเชื้อเพลิง
• GWC

คาบริการชั่งน้ำหนักเชื้อเพลิง
• GWC

รายการ

(4) บริษัทยอยจางบริการอื่นๆ

108

47
66
113

1,940
101
2,041

231

2,711

-

194
299
493

743
757
274
1,774

179

2,689

ขนาดรายการ (พันบาท)
ป 2562
ป 2561

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวารายการดังกลาว
เปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุมบริษัทฯ และ
เกิดขึ้นตามความจำเปนในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจาก
เปนการตัดสินใจเชิงบริหารของบริษัทที่จะไมลงทุนใน
สินทรัพยถาวรแตใชการจางบริการชั่งน้ำหนักจาก GWC
ซึ่งมีเครื่องชั่งน้ำหนักอยูแลว และ โรงงานตั้งอยูติดกับ
โรงไฟฟา นอกจากนี้ อัตราคาบริการ 40 บาทตอเที่ยว
สำหรับรถเดี่ยว และ 80 บาทตอเที่ยว สำหรับรถพวงหรือ
รถกึ่งพวง เปนไปตามเงื่อนไขการคาของธุรกิจทั่วไปและ
เทียบเคียงไดกับอัตราคาบริการของบุคคลภายนอก
จึงถือไดวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปน
ประโยชนตอกลุมบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวารายการดังกลาว
เปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุมบริษัทฯ และ
เกิดขึ้นตามความจำเปนในการดำเนินธุรกิจ มีเงื่อนไข
การคาทั่วไป โดยอัตราคาบริการขนสงของบริษัทที่
เกี่ยวของถูกกวาอัตราคาบริการที่บุคคลภายนอกรับจาง
ขนสง จึงถือไดวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล
และเปนประโยชนตอกลุมบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวารายการดังกลาว
เปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุมบริษัทฯ และ
เกิดขึ้นตามความจำเปนในการดำเนินธุรกิจ โดยอัตราคา
บริการสับเชื้อเพลิงเปนราคาที่ต่ำกวาราคาตลาดเทียบเคียง
เนื่องจาก GWC มีเครื่องสับเชื้อเพลิงอยูแลวและโรงสับไม
ของ GWC ตั้งอยูติดกับโรงไฟฟา จึงถือไดวารายการ
ดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนตอกลุม
บริษัทฯ

ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัทยอยไดแก ACP AAPP และ AAP วาจาง GWC ชั่งน้ำหนัก
เชื้อเพลิงตางๆ สำหรับใชเปนวัตถุดิบในการผลิตไฟฟา โดยโครงการ
ที่เกิดรายการดังกลาว (ACP1 ACP2 AAPP1 AAPP2 และ AAP1)
เปนโครงการที่มี GWC ตั้งอยูติดกับโรงไฟฟา และโรงไฟฟาไมลงทุน
เครื่องชั่งเองเนื่องจากราคาคอนขางสูง ทั้งนี้ GWC คิดอัตราคาบริการ
40 บาทตอเที่ยว สำหรับรถเดี่ยว และ 80 บาทตอเที่ยวสำหรับรถพวง
หรือรถกึ่งพวง ซึ่งสามารถเทียบเคียงไดกับราคาตลาด

บริษัทยอยวาจาง GWT SSC และ GWC ในการขนสงเครื่องจักรและ
อุปกรณตางๆ เนื่องจากบริษัทดังกลาวประกอบธุรกิจขนสงอยูดวย
และมีรถพรอมใหบริการกับกลุมบริษัทฯ รวมทั้งมีความชำนาญเสนทาง
เนื่องจากขนสงเชื้อเพลิงไปยังโรงไฟฟาเปนประจำ ขณะที่ราคาคาขนสง
สามารถเทียบเคียงไดกับบุคคลภายนอก

บริษัทยอย ไดแก ACP AAPP วาจาง GWC สับเชื้อเพลิง ไดแก
ทะลายปาลม และ ใบออย เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา
รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นเนื่องจากกลุมบริษัทฯ อยูในชวง
การทดลองสับเชื้อเพลิงใหละเอียดกอนเขาเตาเผาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิตกระแสไฟฟา

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 356 I

คาเชาเครื่องจักรกลหนัก
• GIE
• SMS
• GWC

เงินมัดจำ
• AED

คาเชาอาคารสำนักงานและคาบริการ
สาธารณูปโภค
• AED

รายการ

5,870
442
3
6,315

-

5,194

-

257

5,664

ขนาดรายการ (พันบาท)
ป 2562
ป 2561

(5) บริษัทฯ และบริษัทยอยเชาสินทรัพยเพื่อใช ในการดำเนินงาน

บริษัทยอยเชาเครื่องจักรกลหนัก เชน รถพวง รถตัก รถสิบลอ เปนตน
เพื่อใช ในการขนยายวัสดุเชื้อเพลิงในโรงไฟฟาและตักผสมเชื้อเพลิง
โดยคิดอัตราคาเชาเปนรายเดือนตามแตละชนิดของเครื่องจักร ซึ่ง
ใกลเคียงกับราคาตลาด

กลุมบริษัทฯ ทำสัญญาเชาอาคารสำนักงาน และสัญญารับบริการ
สาธารณูปโภคตาง ๆ พรอมใชบริการอุปกรณสำนักงานจาก AED
รวม 2 สัญญา ไดแก
1) อาคาร ITF ชั้น 7 พื้นที่เชารวมประมาณ 652 ตารางเมตร โดยที่
อาคาร ITF ตั้งอยูบนถนนสีลม ใกลสถานีรถไฟฟา ซึ่งเปนทำเลที่
เหมาะสมสำหรับใชเปนสำนักงานของกลุมบริษัทฯ ทั้งนี้ ระยะเวลา
การเชาตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 และ
มีเงื่อนไขใหตออายุการเชาออกไปอีกคราวละ 3 ป หากไมมีฝายใดแจง
ไมประสงคจะตอสัญญา และกำหนดอัตราคาเชาใหมเทากับคาเชาป
สุดทาย โดยมีอัตราคาเชาอาคาร 350 บาท/ตารางเมตร/เดือน และ
คาบริการสาธารณูปโภค (เชน คาน้ำ คาไฟ) และอุปกรณสำนักงาน
230 บาท/ตารางเมตร/เดือน ซึ่งเปนราคาที่เทียบเคียงไดกับบุคคล
ภายนอก
2) อาคารสำนักงานคลองสาน ชั้น 2 พื้นที่เชารวมประมาณ 150 ตาราง
เมตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนอาคารสำนักงานเพิ่มเติมของกลุม
บริษัทฯ ทั้งนี้ ระยะเวลาการเชาตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่
31 กรกฎาคม 2564 และมีเงื่อนไขใหตออายุการเชาออกไปอีกคราวละ
3 ป หากไมมีฝายใดแจงไมประสงคจะตอสัญญา และกำหนดอัตรา
คาเชาใหมเทากับคาเชาปสุดทาย โดยมีอัตราคาเชาอาคาร 200 บาท/
ตารางเมตร/เดือน และคาบริการสาธารณูปโภค (เชน คาน้ำ คาไฟ)
และอุปกรณสำนักงาน 100 บาท/ตารางเมตร/เดือน ซึ่งเปนราคาที่
เทียบเคียงไดกับบุคคลภายนอก

ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวารายการดังกลาว
เปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุมบริษัทฯ และ
เกิดขึ้นตามความจำเปนในการดำเนินธุรกิจ โดยอัตรา
คาเชาเปนอัตราที่เทียบเคียงไดกับราคาตลาดและเงื่อนไข
การเชาเปนเงื่อนไขการคาทั่วไป จึงถือไดวารายการดังกลาว
มีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนตอกลุมบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวารายการดังกลาว
เปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุมบริษัทฯ และ
เกิดขึ้นตามความจำเปนในการดำเนินธุรกิจ โดยอัตรา
คาเชาและคาบริการเปนอัตราที่เทียบเคียงไดกับราคาตลาด
และเงื่อนไขสัญญาเชา เปนเงื่อนไขการคาทั่วไป จึงถือไดวา
รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และเปนประโยชน
ตอกลุมบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

I 357 I รายงานประจำป 2562

2,974
8,570
11,544

-

60
249
309

15,392

3,225

เจาหนี้อื่น - คาบริหารจัดการเชื้อเพลิง
ชีวมวลและใหบริการงานแมบาน
• GIE
2,215

65,511

ขนาดรายการ (พันบาท)
ป 2562
ป 2561

-

214

214
214

ขนาดรายการ (พันบาท)
ป 2562
ป 2561

คาบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลและให
บริการงานแมบาน
• GIE

รายการ

(6) บริษัทยอยซื้อสินคาและบริการอื่นๆ

คาเชาที่ดินจายลวงหนา
• นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา
• SS

คาเชาที่ดินคางจาย
• นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา

คาเชาที่ดิน
• นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา
• SS

รายการ

บริษัทฯ และบริษัทยอยเชาสินทรัพยเพื่อใช ในการดำเนินงาน (ตอ)

บริษัทยอยที่ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟาชีวมวล จาง GIE บริหารจัดการ
เชื้อเพลิงชีวมวลและใหบริการงานแมบาน ภายใตสัญญาลงวันที่ 1
ตุลาคม 2561 ระยะเวลา 1 ป และมีเงื่อนไขการตออายุออกไปอีก
คราวละ 1 ป หากไมมีคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งแจงไมตอสัญญา โดยมี
ขอบเขตงานจาง ดังนี้
1. การจัดเตรียม แบงประเภท ผสม และปอนเชื้อเพลิงชีวมวลเขาสู
กระบวนการผลิตไฟฟา
2. การขนยายขี้เถาจากกระบวนการผลิตไปยังบอฝงกลบภายใน
โครงการ
3. การบริการงานแมบานในสำนักงาน

ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวารายการดังกลาว
เปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุมบริษัทฯ เพื่อลด
ตนทุนในการบริหารจัดการบุคคลากรของกลุมบริษัทฯ
โดยมีการกำหนดราคา (คาใชจายรวม) เทียบเคียงไดกับ
การที่บริษัทยอยของบริษัทฯ ดำเนินการเอง จึงถือไดวา
รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชน
ตอกลุมบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวารายการดังกลาว
เปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุมบริษัทฯ และ
เกิดขึ้นตามความจำเปนในการดำเนินธุรกิจ โดยอัตรา
คาเชาเปนราคาที่ใกลเคียงกับอัตราคาเชาในบริเวณ
ใกลเคียง และเงื่อนไขการเชาเปนเงื่อนไขการคาทั่วไป
จึงถือไดวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปน
ประโยชนตอกลุมบริษัทฯ

BPP ทำสัญญาเชาระยะยาวกับ SS จำนวน 40-3-4.1 ไร โดยมีอายุ
สัญญาเชา 23 ป คาเชาในอัตราไรละ 216,361 บาท/ไร รวมเปนเงิน
คาเชาตามสัญญาเชาทั้งหมด 8,818,874 บาท โดยชำระเงินคาเชาทั้ง
จำนวนครั้งเดียว ณ วันจดทะเบียนสิทธิการเชา ซึ่งคาจดทะเบียนสิทธิ
การเชา BPP เปนผูชำระ
ทั้งนี้ การกำหนดอัตราคาเชาที่ดินมาจากวิธีการประเมินอัตราคาเชา
รายปจากราคาตลาดของที่ดิน

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวารายการดังกลาว
เปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุมบริษัทฯ และ
เกิดขึ้นตามความจำเปนในการดำเนินธุรกิจ โดยอัตรา
คาเชาเปนอัตราที่เทียบเคียงไดกับราคาตลาดและเงื่อนไข
การเชาเปนเงื่อนไขการคาทั่วไป จึงถือไดวารายการดังกลาว
มีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนตอกลุมบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

BPP ทำสัญญาเชาระยะยาวกับนายธีรวุฒิ ทรงเมตตา จำนวน
14-0-57 ไร เพื่อเปนที่ตั้งโครงการ SPP Hybrid คลองขลุง (BPP3)
โดยมีอายุสัญญาเชา 23 ป คาเชาในอัตราไรละ 216,361 บาท/ไร
รวมเปนเงินคาเชาตามสัญญาเชาทั้งหมด 3,059,885 บาท โดยชำระเงิน
คาเชาทั้งจำนวนครั้งเดียว ณ วันจดทะเบียนสิทธิการเชา ซึ่งคาจด
ทะเบียนสิทธิการเชา BPP เปนผูชำระ

ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 358 I

เจาหนี้คาสินคาและบริการอื่นๆ
• RFH
• 24M
7
1
8

613
158
159
64
994

176

คาจางฝกอบรมพนักงาน
• APT

คาสินคาและบริการอื่นๆ
• RFH
• SNR
• 24M
• AED

1

3,345

-

475
388
863

-

4

3,032

ขนาดรายการ (พันบาท)
ป 2562
ป 2561

เจาหนี้คาตนพลังงาน
• AAS

คาตนพลังงาน
• AAS

รายการ

บริษัทยอยซื้อสินคาและบริการอื่นๆ (ตอ)

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวารายการดังกลาว
เปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุมบริษัทฯ และ
เกิดขึ้นตามความจำเปนในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการ
กำหนดราคาตนพลังงานในระดับเดียวกันกับที่ AAS
ขายใหแกบุคคลอื่น (บริษัทภายใตอำนาจควบคุมของผูถือ
หุนใหญ) จึงถือไดวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล
และเปนประโยชนตอกลุมบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวารายการดังกลาว
เปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุมบริษัทฯ และ
เกิดขึ้นตามความจำเปนในการดำเนินธุรกิจ โดยอัตราคา
ฝกอบรมเปนราคาที่ถูกกวาราคาคาฝกอบรมโดยบุคคล
ภายนอก และ APT กำหนดคาอบรมในระดับเดียวกันกับ
ราคาที่ใหบริการแกบุคคลอื่น (บริษัทภายใตอำนาจควบคุม
ของผูถือหุนใหญ) จึงถือไดวารายการดังกลาวมีความ
สมเหตุสมผลและเปนประโยชนตอกลุมบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวารายการดังกลาว
เปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุมบริษัทฯ และ
เกิดขึ้นตามความจำเปนในการดำเนินธุรกิจ โดยคาใชจาย
ตางๆ กำหนดในระดับเดียวกันกับที่บริษัทที่เกี่ยวของขาย
ใหแกบุคคลอื่น และบางรายการเปนราคาที่ถูกกวาราคา
จำหนายแกบุคคลอื่น จึงถือไดวารายการดังกลาวมีความ
สมเหตุสมผลและเปนประโยชนตอกลุมบริษัทฯ

บริษัทฯ และบริษัทยอยไดแก ACP ALCP AAPP AAP ABA และ AAA
วาจาง APT ในการฝกอบรมพนักงาน เนื่องจาก APT ดำเนินธุรกิจให
บริการการฝกอบรม และรับจางฝกอบรมใหแกพนักงานหลายบริษัท
ในกลุมทรงเมตตา โดยอัตราคาฝกอบรมเปนไปตามอัตราที่เทียบเคียง
ไดกับอัตราคาฝกอบรบแกบริษัทภายในกลุมทรงเมตตาและถูกกวา
อัตราเทียบเคียงจากบุคคลภายนอก

บริษัทยอยซื้อสินคาและบริการอื่นๆ เชน คากลองของขวัญ ขาวกลอง
ไรซเบอรรี่ คาบริการที่พัก คาคอนกรีต เปนตน เนื่องจากบริษัทที่
เกี่ยวของมีสินคาหรือบริการเปนสวนหนึ่งของธุรกิจหลักของตน จึง
สามารถจำหนายสินคาหรือบริการใหแกกลุมบริษัทฯ ในราคาตลาด
หรือ ราคาตนทุนบวกกำไรสวนเพิ่ม

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทยอยไดซื้อตนพลังงานจาก AAS เพื่อทดลองปลูกเองและแจกจาย
ใหเกษตรกรในชุมชนใกลเคียงเพื่อทดลองปลูกและเปนเชื้อเพลิง
ทางเลือกในอนาคต รวมทั้งปลูกภายในพื้นที่โรงไฟฟาเพื่อเปนพื้นที่
แนวกันชนของโรงไฟฟา และเพื่อใชทำกิจกรรมชุมชนสัมพันธ เนื่องจาก
AAS เปนบริษัทที่ทำธุรกิจวิจัยทางดานการเกษตร โดยที่ราคาซื้อขาย
สามารถเทียบเคียงไดกับบุคคลภายนอก

ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
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ลูกหนี้จากการจำหนายไฟฟา
• TAB
• GWC
• AAF
• AUT

รายไดคาไฟฟาคางรับ
• TAB
• AAF
• AUT
• GWC
• AAS

รายไดจากการจำหนายไฟฟา
• TAB
• AAF
• GWC
• AUT
• AAS

รายการ

(7) บริษัทยอยจำหนายไฟฟา

584
584

67
18
586
31
702

4,992
854
7,359
287
265
13,757

1,917
142
234
33
2,326

702
286
27
1,023
28
2,066

8,936
2,965
10,790
390
440
23,521

ขนาดรายการ (พันบาท)
ป 2562
ป 2561

ทั้งนี้ การเรียกเก็บคาไฟฟาเปนไปตามปริมาณไฟฟาที่จำหนายจริงใน
แตละเดือน ตามอัตราที่ประกาศของการไฟฟาสวนภูมิภาค

บริษัทยอยจำหนายไฟฟาที่ผลิตได ใหแกกิจการที่เกี่ยวของเพื่อใช ใน
โรงงานตางๆ เชน โรงสับไม โรงงานผลิตแผนฮารดบอรด โรงงานผลิต
แผนไมอัด เปนตน รวมทั้งจำหนายไฟฟาเพื่อใช ในการดำเนินการเปน
การชั่วคราว เชน สำนักงาน หรือ หองชั่ง เนื่องจากโรงไฟฟามีกำลัง
การผลิตคงเหลือจากการจำหนายไฟฟาให PEA และ EGAT จากการใช
ในโรงงาน ดังนั้นบริษัทยอยจึงจำหนายไฟฟาสวนเกินใหกับบริษัทที่
เกี่ยวของกัน

ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวารายการดังกลาว
เปนรายการธุรกิจปกติของกลุมบริษัทฯ โดยอัตราคาไฟฟา
ที่กลุมบริษัทฯ เรียกเก็บจากบริษัทที่เกี่ยวของเปนอัตรา
คาไฟฟาที่อางอิงจากอัตราประกาศของ PEA จึงถือไดวา
รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนตอ
กลุมบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 360 I

ลูกหนี้จากการจำหนายไอน้ำ
• TAB

รายไดคาไอน้ำคางรับ
• TAB

รายไดจากการจำหนายไอน้ำ
• AAF
• TAB

รายการ

(8) บริษัทยอยจำหนายไอน้ำ

-

2,252

407
9,124
9,531

5,238

2,065

29
20,512
20,541

ขนาดรายการ (พันบาท)
ป 2562
ป 2561

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวารายการดังกลาว
เปนรายการธุรกิจปกติของกลุมบริษัทฯ ซึ่งถือเปนการใช
ประโยชนจากเครื่องจักรที่กลุมบริษัทฯ มีอยูแลวใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด อยางไรก็ตาม แมวาการคิดราคาคา
ไอน้ำในป 2560 ของ AAF จะทำใหกลุมบริษัทฯ มีตนทุน
คาเสียโอกาสในกรณีที่มีการลดกำลังการผลิตไฟฟาเพื่อ
ขายไอน้ำ (เนื่องจากราคาจำหนายถูกกำหนดในสัญญา
ซื้อขายไอน้ำในขณะที่โรงไฟฟาจำหนายไฟฟาภายใตระบบ
Adder ซึ่งไดรับคาไฟฟาที่ต่ำกวาระบบ FiT ในปจจุบัน)
อีกทั้งที่ผานมาในอดีต การผลิตไอน้ำเพื่อจำหนายโดย
สวนใหญแลวจะเปนการใชกำลังการผลิตสวนเกินที่เหลือ
จากการจำหนายให กฟภ. ดังนั้น การจำหนายไฟฟา
ดังกลาวจึงเปนการสรางผลตอบแทนเพิ่มเติมใหแกกลุม
บริษัทฯ นอกจากนี้ คาไอน้ำของ TAB คิดจากประมาณ
การตนทุนคาไอน้ำที่เกิดขึ้นบวกดวยอัตรารอยละ 40 ของ
ตนทุน จึงถือไดวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล
และเปนประโยชนตอกลุมบริษัทฯ

บริษัทยอยราย AAPP และ AAA จำหนายไอน้ำใหกับ AAF และ TAB
ซึ่งตั้งอยูใกลกับโรงไฟฟา AAPP2 และ AAA1 ตามลำดับ เนื่องจาก
กลุมบริษัทฯ มีไอน้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟา ดังนั้น AAPP
และ AAA จึงจำหนายไอน้ำดังกลาวเพื่อใช ในกิจการของบริษัทที่
เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2) AAA1 จำหนายไอน้ำแรงดันต่ำใหแก TAB เพื่อใช ในโครงการโรงงาน
ผลิตแผนไมอัด (Veneer Plywood) ซึ่งตั้งอยูติดกับโรงไฟฟา โดยทำ
สัญญาระยะสั้น กำหนดระยะเวลา 1 ปตั้งแตวันแรกที่เริ่มมีการซื้อขาย
ไอน้ำ กำหนดราคา 700 บาท/ตันไอน้ำในปแรก และปรับราคาขึ้นทุกป
ในอัตรารอยละ 1 ตอป โดยรายไดจากการจำหนายไอน้ำดังกลาวเปน
รายไดสวนเพิ่มจากกำลังการผลิตสวนเกินจากโรงไฟฟา โดยมีอัตรา
กำไรขั้นตนประมาณรอยละ 40

ทั้งนี้ AAPP ไดดำเนินการยกเลิกสัญญาซื้อขายไอน้ำดังกลาวแลว ใน
วันที่ 3 กุมภาพันธ 2562

1) AAPP จำหนายไอน้ำแรงดันปานกลางใหแก AAF เพื่อใช ในโรงงาน
ผลิตแผนฮารดบอรดซึ่งตั้งอยูติดกับโรงไฟฟา โดยทำสัญญาระยะยาว
กำหนดระยะเวลาสัญญา 10 ป ตั้งแต 1 พฤษภาคม 2556 กำหนดราคา
550 บาท/ตันไอน้ำ อยางไรก็ตาม ในป 2561 AAF ซื้อ Boiler เพื่อผลิต
ไอน้ำใชเอง ดังนั้น AAPP จึงจำหนายไอน้ำไดลดลง ซึ่งจะจำหนาย
เฉพาะในชวงที่ AAF ทำการซอมบำรุงรักษา Boiler ทั้งนี้ การจำหนาย
ไอน้ำของ AAPP2 เปนการใชกำลังการผลิตที่เหลือจากการจำหนาย
ไฟฟาใหกับ กฟภ. และการใชไฟฟาภายในโรงไฟฟา

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

I 361 I รายงานประจำป 2562

76
36
57

รายไดคาเชาที่ดินคางรับ
• AAS

ลูกหนี้คาเชาที่ดิน
• AAS

รายไดคาเชาที่ดินรับลวงหนา
• AAS

คาตอบแทนการใชหุนเปนหลักประกัน
คางจาย - นายพรเมตต ทรงเมตตา
• นายพรเมตต ทรงเมตตา

ดอกเบี้ยรับ - นางสาววณิชา นอยมานพ
• นางสาววณิชา นอยมานพ

เงินใหกูยืมระยะสั้น
• นางสาววณิชา นอยมานพ
ยกมา
ลดลง
คงเหลือ

รายการ

57

-

55

307

-

22

6,126
(6,126)
-

826

-

-

ขนาดรายการ (พันบาท)
ป 2562
ป 2561

(10) บริษัทและบริษัทยอยกู / ใหกูยืมเงินระยะสั้น

165

ขนาดรายการ (พันบาท)
ป 2561
ป 2562

รายไดคาเชาที่ดิน
• AAS

รายการ

(9) บริษัทยอยจำหนายสินคาและบริการอื่นๆ

บริษัทยอย ไดแก ALCP ใชหุนบริษัทฯ ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่
เกี่ยวของกัน จดจำนำเปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อ Letter of Credit
(L/G B/B) จากสถาบันการเงิน เพื่อใหสถาบันการเงินออกหนังสือ
ค้ำประกันให ALCP นำไปใช ในวงเงิน 657,000,000 บาท เพื่อนำ
ไปใชประกวดราคาจางเหมา จำนวน 2 โครงการ ในอัตรารอยละ
0.50 ตอป ของมูลคาวงเงินสินเชื่อ Letter of Credit (L/G – B/B)
หรือคิดเปนอัตรา รอยละ 0.25 ตอป ของมูลคาหุน ACE ที่นำมาจด
จำนำเปนหลักประกัน ระยะเวลา 6 เดือน

รายการดังกลาวเกิดขึ้นกอนที่กลุมบริษัทฯ ไดเขาลงทุนในกิจการขางตน
โดยบริษัทยอยไดเรียกชำระคืนทั้งเงินตั้นและดอกเบี้ยครบถวนแลวใน
ป 2561 ทั้งนี้จะไมมีรายการใหกูยืมเงินระหวางกันเกิดขึ้นอีก

บริษัทยอย ไดแก PSPR ใหกรรมการบริษัท (นางสาววณิชา นอยมานพ)
กูยืมเงิน โดยที่เงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.90 ตอป และมีกำหนด
ชำระคืนเมื่อทวงถาม

ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

ทั้งนี้ อัตราคาเชาตามสัญญาไรละ 1,500 บาทตอป ซึ่งเทียบเคียงได
กับอัตราคาเชาของพื้นที่ใกลเคียง

บริษัทยอย ไดแก ACP AAP และ PSPR ให AAS เชาที่ดินเพื่อใชเปน
สถานที่เพาะปลูกตนกลาไม ที่ตั้งสำนักงาน และใชประโยชนอื่นๆ
เกี่ยวกับกิจการของ AAS โดยทำสัญญาเชาที่ดินระยะเวลา 1 ป และ
มีเงื่อนไขการตออายุออกไปอีกคราวละ 1 ป หากไมมีคูสัญญาฝายใด
ฝายหนึ่งแจงไมตอสัญญา มีรายละเอียด ดังนี้
• โรงไฟฟา ACP2 พื้นที่ ใหเชารวม 57.23 ไร
• โรงไฟฟา AAP1 พื้นที่ ใหเชารวม 31.57 ไร
• โรงไฟฟา PSPR1 พื้นที่ ใหเชารวม 115.69 ไร

ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวารายการดังกลาว
จะมีประโยชนตอกลุมบริษัทฯ มากกวาการใชเงินสดเปน
หลักประกันวงเงินสินเชื่อโดยเฉพาะเหตุผลดานสภาพคลอง
ทางการเงิน และเงินทุนหมุนเวียนของกลุมบริษัทฯ โดยคา
ตอบแทนการใชหุนเปนหลักประกัน มีความสมเหตุสมผล
และไมทำใหกลุมบริษัทฯ เสียประโยชน

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวารายการดังกลาว
เปนรายการที่เกิดขึ้นกอนเขาลงทุนใน PSPR ซึ่งตอมา
ภายหลังที่บริษัทฯ เขาซื้อหุนใน PSPR แลว PSPR ไดรับ
ชำระเงินกูดังกลาวแลวทั้งจำนวนในป 2561

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวารายการดังกลาว
เปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุมบริษัทฯ และ
เกิดขึ้นตามความจำเปนในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการ
กำหนดราคาคาเชาซึ่งเปนอัตราที่ไมสูงกวาราคาตลาด
ทั่วไปเมื่อเทียบกับพื้นที่มีคุณสมบัติใกลเคียงและอยูใน
บริเวณใกลเคียง ดังนั้น จึงถือไดวารายการดังกลาวมี
ความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนตอกลุมบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 362 I
2,493

15,200

รายการซื้อที่ดิน (บอน้ำโครงการ ALCP2)
• GWC

รายการซื้อที่ดิน (โครงการ ABA1)
• GWC

76,600

-

-

ขนาดรายการ (พันบาท)
ป 2561
ป 2562

รายการซื้อที่ดิน (บอน้ำโครงการ ALCP1)
• ABL

รายการ

(11) บริษัทยอยจำหนาย / ซื้อที่ดิน

จากการประเมินราคาโดยผูประเมินอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน ก.ล.ต. มูลคาตลาดของที่ดิน ณ วันที่ 9 มกราคม 2561
เทากับ 1.52 ลานบาท/ไร หรือคิดเปนมูลคารวม 2.49 ลานบาท (พื้นที่
ประเมินเดิมเทากับ 0-3-95 ไร ตอมา ABA ประสงคจะซื้อพื้นที่รอบ
อาคารเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกในการใชงาน จึงตกลงซื้อที่ดินรวม
1-2-57.2 ไร โดยใชราคาประเมิน 1.52 ลานบาท/ไร)

ในป 2561 บริษัทยอยราย ABA ซื้อที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งอาคารสำนักงาน
หองชั่งและหอพัก โครงการโรงไฟฟาชีวมวล อ.เถิน จ.ลำปาง (ABA1)
จาก GWC พื้นที่รวม 1-2-57.2 ไร ในราคา 2.49 ลานบาท หรือ
1.52 ลานบาท/ไร โดยจายชำระคาที่ดินในวันโอนกรรมสิทธิ์ เดือน
สิงหาคม 2561 การซื้อที่ดินแปลงดังกลาวเนื่องจากอาคารสำนักงาน
หองชั่งและหอพักของโรงไฟฟาถูกสรางล้ำไปในที่ดินซึ่งเปนกรรมสิทธิ์
ของ GWC ดังนั้น ABA จึงขอซื้อที่ดินเฉพาะสวนดังกลาว

จากการประเมินราคาโดยผูประเมินอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน ก.ล.ต. มูลคาตลาดของที่ดิน ณ วันที่ 11 มกราคม 2561
เทากับ 15.20 ลานบาท

ในป 2561 บริษัทยอยราย ALCP ซื้อที่ดินซึ่งเปนพื้นที่บอน้ำ โครงการ
โรงไฟฟาชีวมวล อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี (ALCP2) จาก GWC พื้นที่
รวม 19-0-0 ไร ในราคา 15.20 ลานบาท โดยจายชำระคาที่ดินในวัน
โอนกรรมสิทธิ์ เดือนกันยายน 2561 ทั้งจำนวน การซื้อที่ดินแปลง
ดังกลาวเพื่อรองรับการใชน้ำในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟา และเพื่อ
ความชัดเจนในสิทธิการใชน้ำและความมั่นคงในอนาคตของ ALCP

จากการประเมินราคาโดยผูประเมินอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน ก.ล.ต. มูลคาตลาดของที่ดิน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561
เทากับ 76.60 ลานบาท

ในป 2561 บริษัทยอยราย ALCP ซื้อที่ดินซึ่งเปนพื้นที่บอน้ำ โครงการ
โรงไฟฟาชีวมวล อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย (ALCP1) จาก ABL
พื้นที่รวม 70-0-0 ไร ในราคา 76.60 ลานบาท โดยจายชำระคาที่ดิน
ในวันโอนกรรมสิทธิ์ เดือนกันยายน 2561 ทั้งจำนวน การซื้อที่ดิน
แปลงดังกลาวเพื่อรองรับการใชน้ำในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟา
และเพื่อความชัดเจนในสิทธิการใชน้ำและความมั่นคงในอนาคตของ
ALCP

ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวารายการดังกลาว
เกิดขึ้นตามความจำเปนในการดำเนินธุรกิจ โดยราคาที่ดิน
เทียบเทาราคาประเมินโดยผูประเมินอิสระ จึงไมทำใหกลุม
บริษัทฯ เสียประโยชน

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวารายการดังกลาว
เกิดขึ้นตามความจำเปนในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากน้ำ
เปนปจจัยการผลิตที่สำคัญสำหรับโรงไฟฟา โดยราคาที่ดิน
เทียบเทาราคาประเมินโดยผูประเมินอิสระ จึงเปนราคาที่
สมเหตสมผลและไมทำใหกลุมบริษัทฯ เสียประโยชน

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวารายการดังกลาว
เกิดขึ้นตามความจำเปนในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากน้ำ
เปนปจจัยการผลิตที่สำคัญสำหรับโรงไฟฟา โดยราคาที่ดิน
เทียบเทาราคาประเมินโดยผูประเมินอิสระ จึงเปนราคาที่
สมเหตสมผลและไมทำใหกลุมบริษัทฯ เสียประโยชน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

I 363 I รายงานประจำป 2562

-

46,782
15,000

เจาหนี้คาหุนสามัญ
• นายสุเทพ ทรงเมตตา
-

-

ขนาดรายการ (พันบาท)
ป 2561
ป 2562

10,730

ขนาดรายการ (พันบาท)
ป 2561
ป 2562

การซื้อหุนสามัญ
• นายสุเทพ ทรงเมตตา

รายการ

(12) บริษัทยอยจำหนาย / ซื้อหุนสามัญ

รายการจำหนายที่ดิน (โครงการ AAA1)*
• TAB

รายการ

บริษัทยอยจำหนาย / ซื้อที่ดิน (ตอ)

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ASCE เขาซื้อหุนสามัญของบริษัท ปราสาทพร
รุงเรือง จำกัด (“PSPR”) ในสัดสวนรอยละ 100 จากนายสุเทพ
ทรงเมตตา เพื่อเปนการจัดโครงสรางกลุมบริษัทฯ ใหมีความเหมาะสม
ปองกันปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นได ในอนาคต
โดยใชราคาที่ต่ำกวา ระหวางมูลคาทางบัญชี (46.78 ลานบาท) และ
ราคาตามมูลคาทางบัญชีที่ปรับปรุงราคาที่ดินเพื่อใหเปนไปตามราคา
ที่ประเมินไดโดยผูประเมินอิสระ (47.92 ลานบาท) โดยมีเงื่อนไขการ
แบงชำระราคาเปนงวดๆ

ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

จากการประเมินราคาโดยผูประเมินอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน ก.ล.ต. มูลคาตลาดของที่ดิน ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561
เทากับ 10.73 ลานบาท

ในป 2561 บริษัทยอยราย AAA จำหนายที่ดินซึ่งไมได ใชประโยชน
ในการประกอบกิจการของโครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติ อ.เกาะขนุน
จ.ฉะเชิงเทรา (AAA1) ใหแก TAB เพื่อใช ในการประกอบธุรกิจ พื้นที่
รวม 3-1-33 ไร ในราคา 10.73 ลานบาท โดยจายชำระคาที่ดินในวัน
โอนกรรมสิทธิ์ เดือนกันยายน 2561 ที่ดินแปลงดังกลาวมีราคาทุน
จำนวน 5.33 ลานบาท สงผลให ในงวด 9 เดือน ป 2561 AAA มีกำไร
จากการจำหนายที่ดิน จำนวน 5.40 ลานบาท

ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวารายการดังกลาว
มีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนตอกลุมบริษัทฯ
เนื่องจากเปนการปรับโครงสรางกลุมบริษัทฯ ใหมีความ
เหมาะสม ขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจ
เกิดขึ้นได ในอนาคต และราคาเปรียบเทียบไดกับราคา
ตามมูลคาทางบัญชีที่ปรับปรุงราคาที่ดินเพื่อใหเปนไปตาม
ราคาที่ประเมินไดโดยผูประเมินอิสระ จึงถือไดวารายการ
ดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนตอกลุม
บริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวารายการดังกลาว
เกิดขึ้นตามความจำเปนในการดำเนินธุรกิจ โดยที่ดิน
ดังกลาว AAA ไมได ใชประโยชน ในการประกอบกิจการ
และราคาที่ดินเทียบเทาราคาประเมินโดยผูประเมินอิสระ
จึงไมทำใหกลุมบริษัทฯ เสียประโยชน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 (หลังการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 (ซึ่งมีมติเหตุชอบจาก
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 11/2561 เมือ่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561) ไดพจิ ารณาอนุมตั นิ โยบายและขัน้ ตอน
การทำรายการที่เกี่ยวโยง โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เปนตนไป เพื่อใหรายการระหวางกันของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของบริษัทฯ เปนไปอยางโปรงใส และเพื่อเปนการ
รักษาผลประโยชนของบริษัทฯ และบริษัทยอย โดยสามารถสรุปไดดังนี้
การเขาทำรายการระหวางกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยจะเปนไปตามหลักเกณฑของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับแกไขเพิ่มเติม) และประกาศของคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรือ่ งหลักเกณฑ ในการทำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยฯ เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งกฎเกณฑ
ตางๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยฯ ที่เกี่ยวของ ตลอดจน
การปฏิบัติตามขอกำหนดเกี่ยวกับการเปดเผยรายการระหวางกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบ
จากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ดวย
ในกรณีที่กฎหมายกำหนดใหบริษัทฯ ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน
กอนการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในเรื่องใด บริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ดังกลาว และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูถือหุนแลว
แตกรณี เพื่อใหมั่นใจวาการเขาทำรายการตามที่เสนอนั้นเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ทั้งนี้ การอนุมัติการเขา
ทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหวางกัน กรรมการ ผูบริหาร หรือผูถือหุน ที่มีสวนไดเสียในเรื่องนั้นจะไมเขารวม
ประชุมและไมมีสวนรวมในการพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งไมมีสิทธิออกเสียงในรายการที่ตนเองมีสวนไดเสีย
กรณีที่มีการเขาทำรายการระหวางกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย กับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน มีสว นไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเปน
ผู ใหความเห็นเกี่ยวกับความจำเปนในการเขาทำรายการและความเหมาะสมดานราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาจาก
เงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคล
ภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชำนาญในการพิจารณารายการระหวางกันหรือรายการที่
เกี่ยวโยงกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผู ใหความเห็นเกี่ยวกับ
รายการระหวางกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาว เพื่อนำไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูถือหุนตามแตกรณี โดยกรรมการผูมีสวนไดสวนเสียจะไมมีสิทธิออกเสียงในรายการ
ดังกลาว อีกทั้งจะมีการเปดเผยรายการระหวางกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 (หลังการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2562
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ตามลำดับ มีมติอนุมัติในหลักการการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับบังคับใชและฉบับ
แกไขเพิ่มเติม) กรณีที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไป หรือมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนพึงกระทำกับ
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 364 I

คูสัญญาทั่วไปในลักษณะเดียวกัน ดวยอำนาจตอรองทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนพึงกระทำกับคูสัญญาทั่วไป
ในสถานการณเดียวกัน ดวยอำนาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร
หรือบุคคลที่เกี่ยวของ (แลวแตกรณี) โดยประกอบดวยรายการ 14 ประเภท ดังนี้
ก) การจำหนายกระแสไฟฟาและ/หรือไอน้ำ
ข) การซื้อวัตถุดิบเชื้อเพลิงชีวมวล ประเภทเปลือกไมยูคาลิปตัส
ค) การซื้อวัตถุดิบเชื้อเพลิงชีวมวล ประเภทไมสับ
ง) การซื้อวัตถุดิบเชื้อเพลิงชีวมวล ประเภทเศษไม ฝุนไม และเศษชิ้นงาน
จ) การซื้อน้ำเพื่อใช ในกระบวนการผลิต
ฉ) การจางบริการชั่งน้ำหนักวัตถุดิบเชื้อเพลิงชีวมวล
ช) การจางขนสง
ซ) การเชา/จางเหมา รถบรรทุก รถพวงและเครื่องจักรกลหนัก
ฌ) การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพยที่มีอายุสัญญาเชาไมเกิน 3 ป
ญ) การจางเหมาบริการฝกอบรม
ฎ) การจางบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล และ/หรือใหบริการงานแมบาน
ฏ) การรับจางซอมบำรุงเครื่องจักร
ฐ) การซื้อสินทรัพยและ/หรือจางทำของ เพื่อซอมบำรุง
ฑ) การซื้อตนกลา ประเภทยูคาลิปตัส
อยางไรก็ดี บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีนโยบายที่จะใหความชวยเหลือทางการเงิน รับความชวยเหลือทางการเงิน และ
ค้ำประกัน แกบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
กรณีที่มีการเขาทำรายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาทั่วไป จะตองถูกพิจารณาและใหความเห็น
โดยคณะกรรมการตรวจสอบกอนนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามกฏหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือขอกำหนดของ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกำหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชำนาญในการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ จะแตงตั้ง
ผูเชี่ยวชาญอิสระ หรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผู ใหความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาว เพื่อนำไปใช
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือผูถ อื หุน ตามแตกรณี เพือ่ ให
มั่นใจวาการเขาทำรายการดังกลาวมีความจำเปนและมีความสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ
2. แนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต
บริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ยอยจะมีการทำรายการระหวางกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยงในอนาคตอยางตอเนือ่ ง อยางนอย
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2561 (หลังการแปรสภาพ) เมือ่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ซึง่ มีมติอนุมตั ิ
ในหลักการการเขาทำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน กรณีทม่ี เี งือ่ นไขการคาทัว่ ไป ตามทีร่ ะบุไว ในขอ 1 โดยกลุม บริษทั ฯ ไดกำหนด
นโยบายในการเขาทำรายการที่มีลักษณะเปนธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ใหมีเงื่อนไขทางการคาทั่วไป
สามารถเปรียบเทียบ อางอิงไดกบั ลักษณะเงือ่ นไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันกับการทำธุรกิจกับบุคคลอืน่ พรอมทัง้ กำหนด
ราคาและเงื่อนไขรายการใหชัดเจน เปนธรรม และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน
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นอกจากนี้ กลุม บริษทั ฯ มีนโยบายเพิม่ เติมเกีย่ วกับการทำรายการระหวางกันในอนาคต ไดแก นโยบายการจัดหาทีด่ นิ และ
นโยบายการจัดจางผู ใหบริการการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครือ่ งจักรและอุปกรณ และการกอสราง (EPC Contractor)
ซึง่ นโยบายทัง้ 2 ฉบับ ไดผา นความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 2/2561 (หลังจากการแปรสภาพ)
เมือ่ วันที่ 5 กันยายน 2561 และไดรบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 4/2561 (หลังการแปรสภาพ) เมือ่
วันที่ 17 กันยายน 2561 มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 นโยบายการจัดหาทีด่ นิ ไดกำหนดขอปฏิบตั เิ รือ่ งการจัดซือ้ ทีด่ นิ จากบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยใชสตู รการคำนวณราคาทีด่ นิ
ซึ่งประกอบดวยตนทุนทางตรงในการไดมาซึ่งที่ดิน และอัตราคานายหนาที่เรียกเก็บทั่วไปในทองตลาด โดยราคาที่ดิน
ดังกลาวจะตองไมสงู กวามูลคาทีด่ นิ ทีป่ ระเมินไดโดยผูป ระเมินอิสระที่ไดรบั ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้
กลุม บริษทั ฯ อาจจะแตงตัง้ หรือมอบหมายใหบคุ คลทีเ่ กีย่ วโยงกันเปนนายหนาในการรวบรวมทีด่ นิ หรือ เชาทีด่ นิ จากบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกัน อยางไรก็ตาม อัตราคานายหนา หรือ อัตราคาเชาจะตองไมสูงเกินกวาอัตราคานายหนาในทองตลาด หรือ
อัตราคาเชาที่กลุมบริษัทฯ ตองจายใหบุคคลภายนอก หากเปนที่ดินที่มีลักษณะ จำนวน เงื่อนไข และ เงื่อนเวลาที่
ใกลเคียงกัน
นอกจากนี้ ในอนาคตกลุม บริษทั ฯ จะใชวธิ กี ารทำสัญญาซือ้ ทีด่ นิ โดยตรงกับเจาของทีด่ นิ หรือจัดจางนายหนาซือ้ ทีด่ นิ เพือ่
ดำเนินการแทน ซึ่งคาดวาจะเปนบุคคลภายนอกเทานั้น
2.2 นโยบายการจัดจาง EPC Contactor กำหนดแนวทางการจัดจาง EPC Contactor ในลักษณะทีเ่ ปดกวางโดยคำนึงถึง
ประโยชนของกลุมบริษัทฯ เปนสำคัญ โดยกลุมบริษัทฯ จะพยายามหลีกเลี่ยงการวาจางบุคคลที่เกี่ยวโยงกันใหเปน
EPC Contactor ในทุกกรณี ยกเวนกรณีที่มีความจำเปนและหลีกเลี่ยงไมได กลุมบริษัทฯ อาจเปดโอกาสใหบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันเขารวมเปนหนึ่งในผูเสนอราคา ทั้งนี้จะตองเปนไปตามหลักเกณฑของขั้นตอนการประมูลหรือคัดเลือก
EPC Contactor ตามที่กลุมบริษัทฯ ใชกับบุคคลภายนอก และรายการดังกลาวจะตองเปนไปตามนโยบายการเขาทำ
รายการที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยผูมีสวนไดเสียกับการทำรายการดังกลาวไมสามารถเปน
ผูอนุมัติหรือออกเสียงในเรื่องดังกลาวได
ทั้งนี้สัญญารับเหมาติดตั้งเครื่องจักร (EPC) ที่กลุมบริษัทฯ ทำไวกับบุคคลที่เกี่ยวโยงในอดีต หากยังไมเริ่มดำเนินการ
ตามสัญญา กลุม บริษทั ฯ จะดำเนินการเจรจาเพือ่ ใหบรรลุขอ ตกลงรวมกันในการยกเลิกสัญญา แตหากดำเนินการไปแลว
บางสวนแตยังไมแลวเสร็จทั้งหมด กลุมบริษัทฯ จะใหบุคคลที่เกี่ยวโยงดำเนินการใหแลวเสร็จภายใตเงื่อนไขวาบริษัท
เจาของโครงการจะตองไดรับคืน PPA หรือ มีความแนนอนเปนลายลักษณอักษรวาจะไดรับการคืน PPA จึงจะสามารถ
ดำเนินการงานสวนที่เหลือตามสัญญา EPC ได
กลุมบริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสำคัญของการทำรายการระหวางกันโดยเฉพาะรายการที่ไมมีเงื่อนไขการคาทั่วไป เชน
งานกอสรางโรงไฟฟาของบริษทั ยอย การซือ้ ขายทีด่ นิ เปนตน กลุม บริษทั ฯ จึงไดกำหนดวิธกี ารคัดเลือกผูร บั เหมากอสราง
โรงไฟฟาอยางเหมาะสมและเปนธรรมกับผูรับเหมารายอื่น โดยมีการเปรียบเทียบราคา เทคโนโลยีที่ ใชและเงื่อนไขทาง
การคารวมถึงประสบการณและขนาดธุรกิจของผูร บั เหมา เพือ่ ประโยชนสงู สุดของกลุม บริษทั ฯ โดยหากบริษทั ฯ จะเขาทำ
รายการระหวางกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กลุมบริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ
และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด
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ทั้งนี้ หากพิจารณาจากการทำรายการระหวางกันของบริษัทฯ ที่ผานมา จะพบวาจำนวนและมูลคารวมของรายการมี
แนวโนมทีล่ ดลงอยางตอเนือ่ ง เนือ่ งจากการลดลงของสัดสวนปริมาณการซือ้ เชือ้ เพลิงชีวมวลจากกลุม บริษทั ฯ และคาดวา
จะเหลือเฉพาะการทำรายการที่จำเปนเทานั้น
3. หนังสือรับรองของกลุมผูถือหุนใหญ
นอกจากนี้ เพื่อเปนการปองกันปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้นได กลุมทรงเมตตา ซึ่งเปนกรรมการ
และ/หรือ ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ไดทำหนังสือใหคำรับรองแกบริษัทฯ ฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โดยมี
สาระสำคัญของคำรับรองดังนี้
1) กลุม ทรงเมตตาจะไมดำเนินการดวยตนเอง หรือดำเนินการผานบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือบุคคลอืน่ ใด กระทำการอันมี
ลักษณะดังตอไปนี้
1.1) ประกอบธุรกิจแขงขัน และ/หรือ ดำเนินการที่เปนการแขงขันกับธุรกิจหลักของกลุมบริษัทฯ
1.2) กระทำการในลักษณะที่เขาขายเปนผูมีสวนรวมในการบริหารของนิติบุคคลอื่นใด ซึ่งประกอบธุรกิจที่มีลักษณะ
หรือประเภทเหมือนหรือคลายคลึงหรือเปนการแขงขันหรือประกอบกิจการคาแขงกับธุรกิจหลักของกลุมบริษัทฯ
แตไมตดั สิทธิในการเปนผูถ อื หุน รายยอย หรือการเปนผูถ อื ครองหลักทรัพย ในลักษณะใดๆ ทีน่ อ ยกวาหรือเทากับ
รอยละ 2 ในกิจการขางตน ทั้งนี้ ใหนับรวมสวนของผูที่เกี่ยวของดวย
1.3) ชักชวนหรือพยายามชักชวนใหกรรมการ หรือผูบริหาร หรือที่ปรึกษา หรือพนักงาน หรือลูกจางของกลุมบริษัทฯ
ใหลาออก หรือใหยุติการทำงานหรือการใหบริการหรือการรับจางใหกับธุรกิจหลักของกลุมบริษัทฯ
1.4) ชักชวนหรือพยายามชักชวนลูกคาภายใตธุรกิจหลักของกลุมบริษัทฯ เพื่อใหยุติการเปนลูกคาภายใตธุรกิจหลัก
ของกลุมบริษัทฯ หรือเพื่อใหลดการซื้อสินคาหรือลดการใชบริการภายใตธุรกิจหลักของกลุมบริษัทฯ
2) กลุมทรงเมตตาตกลงรายงานการมีสวนไดเสียตามแบบแจงรายงานการมีสวนไดเสีย ภายใน 3 วันทำการนับแตวันที่มี
การเปลี่ยนแปลงขอมูล ตอเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ และยินยอมใหเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ รายงานแบบแจง
รายงานการมีสวนไดเสียของตนตอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทของ
บริษัทฯ ตามความเหมาะสม
3) ในกรณีที่กลุมทรงเมตตาไดดำเนินการ ซึ่งมีลักษณะเปนการประกอบธุรกิจแขงขัน และ/หรือ ดำเนินการที่เปนการ
แขงขันกับธุรกิจหลักของกลุม บริษทั ฯ กอนการลงนามในหนังสือใหคำรับรอง กลุม ทรงเมตตาตกลงทีจ่ ะดำเนินการจำหนาย
ขาย หรือโอนซึง่ สวนของความเปนเจาของ (โดยนิตนิ ยั ) ในกิจการขางตน ใหกบั บริษทั ฯ หรือบริษทั ยอยทีบ่ ริษทั ฯ กำหนด
ภายในระยะเวลา 180 วัน นับจากวันที่กลุมบริษัทฯ ไดแจงเปนลายลักษณอักษรไปยังกลุมทรงเมตตา (ยกเวนกรณีการ
ถือหุนในบจก. แอดวานซ เพาเวอร แพลนท (“APP”) ซึ่งตองจำหนายไปภายใน 180 วันนับจากวันที่ทราบผลการขอคืน
สัญญาซือ้ ขายไฟฟา) โดยราคาซือ้ ขายจะตองเปนราคาทีส่ มเหตุสมผลตามเกณฑการเขาทำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน รวมทัง้
จะตองดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ หากกลุมบริษัทฯ ปฏิเสธการใชสิทธิขางตน กลุมทรงเมตตาจะดำเนินการจำหนายไปซึ่งสวนของความเปนเจาของ
ในกิจการคาแขงใหกับบุคคลอื่นใดที่ไมใชกลุมทรงเมตตาหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับกลุมทรงเมตตา ภายใน 360 วัน
นับจากวันที่กลุมบริษัทฯ ปฏิเสธ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ โดยราคาและเงื่อนไขที่ตกลงขายใหแกบุคคลอื่น
จะตองไมใชราคาที่ต่ำกวาและ/หรือมีเงื่อนไขที่ดีกวาราคาซื้อขายและเงื่อนไขในการซื้อขายที่ไดตกลงกันกับบริษัทฯ
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4) ในกรณีที่กลุมทรงเมตตา ไดรับโอกาสหรือขอเสนอทางธุรกิจใดๆ ที่อาจมีความขัดแยงกับธุรกิจหลักของกลุมบริษัทฯ
กลุมทรงเมตตาจะดำเนินการเสนอโอกาสหรือขอเสนอทางธุรกิจดังกลาวใหบริษัทฯ พิจารณากอนเปนอันดับแรก และ
หากโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือ มติของที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ แลวแตกรณี (ตามเกณฑการ
เขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน) ซึ่งไดประชุมอยางอิสระโดยที่กลุมทรงเมตตาและบุคคลที่เกี่ยวของกับกลุมทรงเมตตา
ไมไดเขารวมในการพิจารณาและไมไดออกเสียงในวาระดังกลาว ไดมีมติโดยชัดแจงปฏิเสธเขาลงทุนในโครงการนั้นๆ
และยินยอมใหกลุมทรงเมตตาลงทุนในโครงการดังกลาวได กลุมทรงเมตตาจึงจะพิจารณาเขาลงทุนดวยตนเอง โดยจะ
ตองปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ รวมถึงมาตรา 86 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด อยาง
เครงครัด
ทั้งนี้ หากตอมาในภายหลังกลุมทรงเมตตามีความประสงคที่จะจำหนายไปซึ่งการลงทุนขางตนใหแกผูลงทุนรายอื่น
กลุมทรงเมตตาตกลงที่จะใหสิทธิในการพิจารณา และ/หรือ สิทธิในการซื้อกอน (Right of First Refusal) แกกลุมบริษัทฯ
ตามราคาซือ้ ขายและเงือ่ นไขในการซือ้ ขายตามทีจ่ ะตกลงกันตอไป โดยตองดำเนินการตามกฎเกณฑทเ่ี กีย่ วของ ซึง่ รวมถึง
เกณฑการเขาทำรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย และเกณฑการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยเครงครัด
5) กลุมทรงเมตตา (คนหนึ่งคนใด) ตกลงหลุดพนจากการผูกพันตามหนังสือใหคำรับรองทุกประการ นับจากวันที่
5.1) สิ้นสภาพจากการเปนกรรมการหรือผูบริหารของกลุมบริษัทฯ และ
5.2) ถือหุนสามัญในบริษัทฯ นอยกวาหรือเทากับรอยละ 5 ของทุนชำระแลวของบริษัทฯ
ทัง้ นี้ หากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในกลุม ทรงเมตตาไดกระทำการอันเปนการฝาฝนคำรับรองขางตน บุคคลผูก ระทำการฝาฝน
คำรับรองจะตองรับผิดและมีหนาทีต่ อ งปฏิบตั ิใหเปนไปตามเงือ่ นไขทีก่ ำหนดไว ในคำรับรองเองเปนการสวนตัว โดยบุคคล
ที่เหลือของกลุมทรงเมตตาซึ่งไมไดกระทำการหรือไมไดรวมกระทำการอันเปนการฝาฝนคำรับรองไมตองรวมรับผิด
แตอยางใด
มาตรการขางตนกำหนดไวเพือ่ เปนการขจัดความขัดแยงทางผลประโยชน และเปนการรักษาผลประโยชนสงู สุดของผูถ อื หุน
ภายหลังจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และเพื่อใหเปนไปตามระเบียบปฎิบัติของการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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ปจจัยความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง
ขอมูลในเอกสารสวนนี้ อธิบายถึงความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่กลุมบริษัทฯ ประเมินไวตามสถานการณและขอมูลที่มีอยูใน
ปจจุบนั รวมถึงความเสีย่ งทีย่ งั ไมเกิดขึน้ ในปจจุบนั แตอาจกลายเปนความเสีย่ งทีม่ นี ยั สำคัญในอนาคต ทีจ่ ะสงผลกระทบ
ในทางลบตอการประกอบธุรกิจ การดำเนินงาน สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ ความสามารถในการจายปนผล หรือ
มูลคาหุนสามัญของกลุมบริษัทฯ ที่อาจทำใหผูลงทุนไมไดรับผลตอบแทนหรือสิทธิที่ควรจะไดรับหรือสูญเสียเงินลงทุน
ทั้งหมดหรือบางสวน
ปจจัยความเสี่ยงของกลุมบริษัทฯ ที่จะกลาวถึงในสวนนี้ สามารถแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก (1) ความเสี่ยงในการ
ประกอบธุรกิจ (2) ความเสี่ยงดานการเงิน และ (3) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอสิทธิหรือการลงทุนของผูถือหลักทรัพย
โดยแตละประเภทมีรายละเอียดดังนี้

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ยงดานภาวะตลาดและการแขงขัน
1.1 ความเสี่ยงจากความไมแนนอนในการไดมาซึ่งสิทธิในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาในอนาคต
ความสามารถในการเติบโตของธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟามาจากการไดมาซึ่งสิทธิในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาใน
อนาคต ซึง่ อาจไดรบั ผลกระทบจากความไมแนนอนในการเปดประมูลโครงการโรงไฟฟาในอนาคตและไมสามารถกำหนด
ระยะเวลาของการเปดประมูลดังกลาวได เนื่องจากจะตองเปนไปตามนโยบายและการบริหารของรัฐบาล คณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และ/หรือ หนวยงานภาครัฐอื่นที่เกี่ยวของ
สำหรับการเปดประมูลสิทธิในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาในแตละครั้ง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
จะพิจารณาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตไฟฟาควบคูกับศักยภาพของระบบสายสงและศักยภาพของระบบจำหนายไฟฟา
ในพื้นที่นั้นๆ สงผลใหการเปดประมูลโครงการโรงไฟฟาของภาครัฐในแตละชวงอาจมีอยูอยางจำกัด ขึ้นกับความพรอม
ของแตละพื้นที่
แมวากลุมบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงอันเกิดจากความไมแนนอนในการเปดประมูลสิทธิในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟา
ในอนาคต แตจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทยตามที่ไดกลาวไปขางตน กลุมบริษัทฯ เชื่อวาปริมาณ
ความตองการพลังงานไฟฟาของประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ การเติบโตของจำนวน
ประชากร การเปนประเทศทีม่ ฐี านการผลิตอุตสาหกรรมหนักจำนวนมาก รวมทัง้ การเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว
ดังนั้นจึงตองมีโครงการโรงไฟฟาเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตดังกลาว และจากแผนการสงเสริมการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานทางเลือกทดแทนการใชเชือ้ เพลิงฟอสซิล กลุม บริษทั ฯ เชือ่ มัน่ วากลุม บริษทั ฯ มีศกั ยภาพเพียงพอในการเขารวม
ประมูลสิทธิในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาในอนาคต เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ และความพรอมในการ
ดำเนินโรงไฟฟา VSPP จากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในหลากหลายชนิดเชื้อเพลิง
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1.2 ความเสี่ยงจากภาวะการแขงขันเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาในอนาคตที่อยูในระดับสูง
แมวากลุมบริษัทฯ จะมั่นใจวาการประมูลโครงการโรงไฟฟาโครงการใหมจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต ตามทิศทาง
การพัฒนาประเทศที่ตองมีการเพิ่มความมั่นคงในการจัดหาไฟฟาใหทันกับการเติบโตของความตองการพลังงานไฟฟา
และเพื่อใหสอดคลองกับความตองการเพิ่มการผลิตไฟฟาจากพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนตามนโยบายของ
ภาครัฐ กลุมบริษัทฯ ยังคงมีความเสี่ยงจากการแขงขันที่สูงขึ้นในธุรกิจผลิตไฟฟา ทั้งในดานจำนวนผูประกอบการที่
เพิ่มขึ้นและในดานการแขงขันราคาจากการที่ กกพ. เปลี่ยนวิธีการคัดเลือกผูผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนจากเดิม
ในอดีตที่พิจารณาจากความพรอมทางดานคุณสมบัติเปนหลักโดยที่ทางภาครัฐกำหนดราคารับซื้อไฟฟาอางอิงไว มาเปน
พิจารณาดวยวิธีการแขงขันดานราคา (Competitive Bidding) โดยจะพิจารณาราคา คุณสมบัติทางเทคนิคและวิศวกรรม
ฐานะทางการเงินของผูเขารวมประมูล ความพรอมดานที่ดิน การเขาถึงแหลงเงินทุน ประวัติการดำเนินงาน รวมถึง
คุณสมบัตแิ ละเงือ่ นไขอืน่ ๆ ทีแ่ ตกตางกันสำหรับโครงการโรงไฟฟาชีวมวล ขยะอุตสาหกรรม ขยะชุมชนและกาซธรรมชาติ
ซึง่ เกณฑการพิจารณาทีม่ ากขึน้ และการแขงขันทีส่ งู ขึน้ โดยมีราคาเปนเงือ่ นไขสำคัญ ทำใหกลุม บริษทั ฯ ไมอาจรับรองไดวา
จะไดรับสิทธิในการพัฒนาโครงการในอนาคต และอาจสงผลกระทบตอผลประกอบการของกลุมบริษัทฯ ในระยะยาว
อยางไรก็ตาม กลุม บริษทั ฯ มีประสบการณและความเชีย่ วชาญในการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟาพลังงานทางเลือก เชน
โครงการโรงไฟฟาพลังงานชีวมวล โครงการโรงไฟฟาพลังงานขยะชุมชน โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
เปนตน โดยเฉพาะโรงไฟฟาพลังงานชีวมวล ซึ่งกลุมบริษัทฯ มีประสบการณมานานกวา 8 ป นับตั้งแตเริ่มกอสราง
โครงการแรก รวมทัง้ มีการปรับปรุงและพัฒนาเครือ่ งจักรและอุปกรณท่ีใช ในการผลิตกระแสไฟฟาใหมปี ระสิทธิภาพสูงขึน้
อยางตอเนื่อง รวมทั้งมีความไดเปรียบดานเชื้อเพลิงจากการที่สามารถใชเชื้อเพลิงชีวมวลไดหลากหลาย ซึ่งคุณสมบัติ
ทางดานเทคนิค และประสบการณ ในการผลิตกระแสไฟฟาของกลุมบริษัทฯ ทำใหกลุมบริษัทฯ ไดเปรียบคูแขงที่ไมมี
คุณสมบัติหรือประสบการณตามที่ภาครัฐกำหนดกลุมบริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นวาจะเปนผูที่มีความพรอมในการเขารวม
ประมูลและไดรบั สิทธิในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาในอนาคต อีกทัง้ กลุม บริษทั ฯ ยังไดทำการศึกษาการดำเนินโครงการ
โรงไฟฟาจากพลังงานทดแทนอื่น นอกเหนือจากเชื้อเพลิงชีวมวล ขยะและกาซธรรมชาติที่กลุมบริษัทฯ ดำเนินงานอยูใน
ปจจุบนั เพิม่ เติม เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแขงขันกับคูแ ขงได ในระยะยาว อีกทัง้ กลุม บริษทั ฯ มีการประเมินความเปน
ไปไดของโครงการ (Feasibility Study) เพื่อประเมินผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนกอนการยื่นประมูล
โครงการใหมทกุ โครงการ เพือ่ ใหมน่ั ใจไดวา การลงทุนในโครงการนัน้ จะสรางผลตอบแทนไดสงู วาตนทุนทางการเงินของ
กลุม บริษทั ฯ และเพือ่ ประโยชนสงู สุดกับผูถ อื หุน ซึง่ เปนไปตามกรอบนโยบายการลงทุนทีอ่ นุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั
1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญจำนวนนอยราย
จากโครงสรางของโรงไฟฟาในประเทศไทยในปจจุบัน สามารถจัดประเภทผูผลิตไฟฟาเอกชน ไดเปน 3 กลุม ไดแก
ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก (SPP) และผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) ซึ่งมี
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟานครหลวง (กฟน.) และการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) เปนคูสัญญา
ในสัญญาซื้อขายไฟฟา โดยเปนผูรับซื้อไฟฟาแบบขายสงรายหลักและเปนผูควบคุมระบบการขายสงไฟฟาทั้งหมดใน
ประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทฯ ดำเนินโครงการโรงไฟฟา 4 ประเภท ไดแก โครงการโรงไฟฟาชีวมวล
จำนวน 9 โครงการ รวมปริมาณขายไฟฟาใหแก กฟภ. ตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟาทัง้ สิน้ 72.0 เมกะวัตต โครงการโรงไฟฟา
ขยะชุมชน จำนวน 1 โครงการ มีปริมาณขายไฟฟาใหแก กฟภ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟา จำนวน 4.5 เมกะวัตต
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โครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติ จำนวน 1 โครงการ มีปริมาณขายไฟฟาใหแก กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟา จำนวน
90.0 เมกะวัตต และโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตัง้ บนหลังคา จำนวน 3 โครงการ มีปริมาณขายไฟฟาใหแกผซู อ้ื
เอกชนรายหนึง่ ตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟาจำนวน 2 โครงการ โครงการละ 1.00 เมกะวัตต รวม 2.00 เมกะวัตต ตามลำดับ
ซึ่งไดเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 และวันที่ 28 กันยายน 2562 และอีก 1 โครงการซึ่งขายใหแกผูซื้อ
เอกชนอีกรายจำนวน 0.73 เมกะวัตต ซึ่งไดเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 ตามลำดับ
จากขอมูลทางการเงินสำหรับป 2561 กลุมบริษัทฯ จำหนายไฟฟาใหกับ กฟภ. และ กฟผ. คิดเปนสัดสวนรอยละ 58.58
และรอยละ 40.16 ของรายไดจากการขายและบริการตามงบการเงินรวมของกลุมบริษัทฯ ตามลำดับ และขอมูลสำหรับ
ป 2562 กลุมบริษัทฯ จำหนายไฟฟาใหกับ กฟภ. และ กฟผ. คิดเปนสัดสวนรอยละ 57.08 และรอยละ 41.18 ของ
รายไดจากการขายและบริการตามงบการเงินรวมของกลุมบริษัทฯ ตามลำดับ จะเห็นไดวารายไดหลักของกลุมบริษัทฯ
พึ่งพิงลูกคารายใหญจำนวนนอยราย แตเนื่องจากการไฟฟาทั้งสองแหงถือเปนหนวยงานรัฐที่มีความนาเชื่อถือสูง อีกทั้ง
ในอดีตที่ผานมาการไฟฟาทั้งสองแหงไมเคยคางชำระหรือชำระคาไฟฟาลาชาจากกำหนดเวลาที่ระบุไว ในสัญญาซื้อขาย
ไฟฟา สงผลใหความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญของกลุมบริษัทฯ จึงอยูในระดับต่ำ อีกทั้ง การทำสัญญาซื้อขาย
ไฟฟาระยะยาวกับการไฟฟาทั้งสองแหงยังทำใหกลุมบริษัทฯ สามารถคาดการณรายไดที่คอนขางแนนอนในระยะยาว
เนื่องจากมีการกำหนดปริมาณรับซื้อไฟฟาและอายุสัญญาที่ชัดเจน
นอกจากนี้ ในสวนของการขายไฟฟาใหกบั ลูกคารายอืน่ ที่ไมใชการไฟฟาทัง้ สองแหง กลุม บริษทั ฯ ไดมกี ารกำหนดระเบียบ
ปฏิบัติในการประเมินความนาเชื่อถือของลูกคาและขึ้นทะเบียนลูกคากอนการทำธุรกรรม พรอมทั้งประเมินประวัติลูกคา
งบการเงินในอดีต (กรณีเปนนิติบุคคล) และประมาณการยอดขายระหวางกลุมบริษัทฯ กับลูกคาในอนาคต เพื่อกำหนด
วงเงินการใหสินเชื่อที่เหมาะสม เพื่อควบคุมคุณภาพของลูกคาและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ในปจจุบัน
นอกเหนือจากการไฟฟาทั้งสองแหงแลว กลุมบริษัทฯ มีลูกคาที่เปนบริษัทที่เกี่ยวของกันที่มีโรงงานตั้งอยูในบริเวณ
ใกลเคียงกับพื้นที่โครงการโรงไฟฟาของกลุมบริษัทฯ โดยสำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทฯ มี
รายไดจากการขายไฟฟาและไอน้ำใหลกู คาอุตสาหกรรม 5 ราย (เปนบริษทั ทีเ่ กีย่ วของกันทัง้ หมด) จำนวน 44.06 ลานบาท
หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.89 ของรายไดจากการขายและบริการตามงบการเงินรวมของกลุม บริษทั ฯ
ความเสี่ยงดานวัตถุดิบ
1.4 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา
เชื้อเพลิงเปนวัตถุดิบหลักที่สำคัญในการเดินเครื่องผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาทุกประเภท กรณีโรงไฟฟาชีวมวลของกลุม
บริษัทฯ ใชเชื้อเพลิงหลักเปนผลผลิตเหลือใชจากการเกษตร เชน เปลือกไมยูคาลิปตัส ไมสับ แกลบ ซังขาวโพด เปลือก
ขาวโพด ใบออย และทะลายปาลม เปนตน ซึ่งแตละโครงการอาจใชเชื้อเพลิงแตกตางกันขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่ ภูมิอากาศ
พืชเศรษฐกิจในบริเวณใกลเคียง ความเพียงพอของเชื้อเพลิงในแตละพื้นที่ (availability) และปจจัยอื่นๆ โดยสำหรับ
ปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 กลุมบริษัทฯ มีตนทุนคาเชื้อเพลิงชีวมวลคิดเปนสัดสวนรอยละ 52.48
และรอยละ 49.45 ของตนทุนขายทั้งหมดของโครงการโรงไฟฟาชีวมวล ตามลำดับ
โดยกลุมบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของเชื้อเพลิงชีวมวล เริ่มตั้งแตขั้นตอนการคัดเลือกพื้นที่ตั้งโครงการ โดยจะลง
พื้นที่ศึกษาประเภทและปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่และบริเวณใกลเคียง เพื่อใหมั่นใจไดวาพื้นที่ตั้งโครงการนั้นมีเชื้อเพลิง
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ทีเ่ พียงพอ และเหมาะสมทีจ่ ะเปนเชือ้ เพลิงสำหรับโรงไฟฟา และประหยัดคาขนสงเชือ้ เพลิงมายังโรงไฟฟา และกลุม บริษทั ฯ
จะนำหลักการเดียวกันนี้ไปใชกับการคัดเลือกพื้นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาในอนาคต
นอกจากนี้ โครงการโรงไฟฟาชีวมวลของกลุมบริษัทฯ ยังไดทำสัญญาระยะยาวเพื่อซื้อเปลือกไมจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน
มาชวยสนับสนุนความเพียงพอของเชื้อเพลิงชีวมวลไดอีกจำนวนหนึ่ง สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
2562 กลุมบริษัทฯ มีมูลคาซื้อเชื้อเพลิงจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 28.77 และรอยละ 32.07 ของ
มูลคาซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลทั้งหมด ตามลำดับ
นอกจากการสำรวจและคัดเลือกพื้นที่ซึ่งเปนที่ตั้งโรงงานแลว กลุมบริษัทฯ ยังไดเลือกใชเครื่องจักรที่สามารถใชเชื้อเพลิง
ชีวมวลในการผลิตไฟฟาไดหลากหลาย สามารถเผาไหมเชื้อเพลิงที่มีคาความชื้นสูงประมาณรอยละ 60 - 65 ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งกลุมบริษัทฯ ยังไดมีการปรับปรุง เครื่องจักรใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยางตอเนื่องเพื่อใหโรงไฟฟา
ประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยใชปริมาณเชื้อเพลิงที่ ใช ในการผลิตไฟฟาลดลง หรือมีคาความรอน (Plant Heat Rate) ที่ต่ำลง
ซึง่ จะทำใหปริมาณการใชเชือ้ เพลิงตอหนวยไฟฟาทีผ่ ลิตไดลดลง สงผลใหกลุม บริษทั ฯ สามารถบริหารจัดการเชือ้ เพลิงเพือ่
ลดความเสี่ยงดานความเพียงพอของเชื้อเพลิงชีวมวลลงได เนื่องจากสามารถใชเชื้อเพลิงปริมาณนอยในการผลิตไฟฟา
และสามารถกำหนดและปรับปรุงสูตรการใชเชื้อเพลิงไดตามความเหมาะสม โดยหนวยงานจัดซื้อเชื้อเพลิงและผูจัดการ
โครงการแตละโครงการจะพิจารณาประเภทเชื้อเพลิงของแตละพื้นที่ ปริมาณเชื้อเพลิงในแตละฤดูกาล คาความรอนของ
เชื้อเพลิงแตละชนิด ควบคูกับตนทุนคาเชื้อเพลิงแตละประเภทเพื่อควบคุมประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาและควบคุมตนทุน
ตอหนวยผลิตไฟฟาของโครงการใหเปนไปตามแผนงาน เพื่อใหผลการดำเนินงานของโรงไฟฟาเปนไปตามเปาหมายที่
กลุมบริษัทฯ วางไว
นอกจากนีก้ ลุม บริษทั ฯ ยังไดจดั เตรียมสถานทีส่ ำหรับจัดเก็บเชือ้ เพลิงชีวมวลไวเพือ่ ใหเพียงพอสำหรับการเดินเครือ่ งผลิต
ไฟฟาติดตอกันเปนระยะเวลาสูงสุด 45 - 120 วัน โดยในการรวบรวมเชือ้ เพลิงแตละประเภทจะขึน้ กับฤดูกาล ตัวอยางเชน
แตละโรงไฟฟาจะเรงสำรองเชื้อเพลิงใหไดมากที่สุดกอนเริ่มเขาฤดูฝน เนื่องจากในชวงฤดูฝนผลผลิตประเภทเปลือกไม
และไมสับมีนอยและมีราคาสูง อีกทั้งความชื้นของเชื้อเพลิงจะสูงกวาปกติ การบริหารจัดการเชื้อเพลิงจึงเปนเรื่องสำคัญ
เพื่อควบคุมตนทุนในการผลิต โดยหากเชื้อเพลิงมีความชื้นสูงจะนำเชื้อเพลิงไปตากเพื่อใหไดคาความชื้นที่เหมาะสม
กอนนำเขากระบวนการผลิต เปนตน
กลุม บริษทั ฯ ยังมีแนวทางในการรับซือ้ วัสดุเหลือใชทางการเกษตรและเชือ้ เพลิงชีวมวลจากกลุม กลุม เกษตรกร รวมทัง้ ยัง
ไดมแี นวทางรวมมือกับหนวยงานงานองคกรตางๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน เพือ่ แกไขปญหาการเผาทิง้ ซากพืชผลการเกษตร
ปญหาไฟไหมปา รวมถึงปญหามลพิษทางอากาศ ซึง่ จะสงผลใหบริษทั มีแหลงจัดหาเชือ้ เพลิงชีวมวลมากขึน้ ทำใหบริษทั ฯ
มีความมั่นคงดานเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับการใชผลิตกระแสไฟฟาของกลุมบริษัทฯ มากขึ้น
ในสวนของโครงการโรงไฟฟาขยะชุมชน กลุมบริษัทฯ ไดทำสัญญารับจางกำจัดขยะระยะยาวกับเทศบาลนครขอนแกน
(“เทศบาล”) ซึง่ โครงการโรงไฟฟาขยะชุมชนจะตองดำเนินการกำจัดขยะเกาใหหมดภายในวันทีก่ ำหนดและกำจัดขยะใหม
ทีเ่ ทศบาลจะนำสงใหทกุ วันเปนระยะเวลา 20 ป นับจากวันทีท่ ำสัญญา อีกทัง้ ALCP ยังดำเนินการจัดหาขยะใหมจากแหลง
อื่นเพิ่มเติมอยูเสมอ โดยการเขาทำสัญญากับหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อรับจางกำจัดขยะ ซึ่งขยะใหมที่ไดเพิ่มเติม
ดังกลาวนอกจากจะใชเพือ่ ทดแทนปริมาณขยะเกาสำหรับการผลิตกระแสไฟฟาแลว ยังจะเปนสวนเสริมให ALCP มีรายได
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จากการกำจัดขยะมากขึ้นและยังเปนการลดความเสี่ยงและสรางความมั่นคงดานเชื้อเพลิงเพื่อใหสามารถเดินเครื่องผลิต
ไฟฟาตลอดอายุโครงการ
1.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูขายกาซธรรมชาติเพียงรายเดียว
โครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติของกลุมบริษัทฯ อยูภายใตการดำเนินงานของ AAA ที่เปนบริษัทยอย (บริษัทฯ ถือหุน
ทางออมรอยละ 100) โดย AAA ไดมีการทำสัญญาซื้อกาซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) ซึ่งเปน
รัฐวิสาหกิจและเปนผูประกอบการเพียงรายเดียวที่สามารถจัดสงกาซธรรมชาติใหแกโครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติ
ในประเทศไทยได โดยมีอายุสัญญา 25 ป ครอบคลุมอายุสัญญาซื้อขายไฟฟาระหวาง AAA กับการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.)
ในสวนของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกรณี ปตท. ไมสามารถสงมอบกาซธรรมชาติไดตามที่ตกลงกันในสัญญา และ
สงผลใหโครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติไมสามารถผลิตไฟฟาเพือ่ ขายใหกบั กฟผ. ตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟาได อาจสงผล
กระทบตอรายไดและผลการดำเนินงานของกลุม บริษทั ฯ อยางมีนยั สำคัญ โดยสำหรับปบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 2562 กลุม บริษทั ฯ มีรายไดจากโครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติ จำนวน 1,954.91 ลานบาท และ 2,067.85 ลานบาท
ตามลำดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ รอยละ 40.45 และรอยละ 41.77 ของรายไดจากการขายและบริการตามงบการเงินรวม
ของกลุมบริษัทฯ ตามลำดับ อนึ่ง โรงไฟฟากาซธรรมชาติแหงนี้เริ่มเปดดำเนินการในเชิงพาณิชยเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ
2560
ทั้งนี้ สัญญาซื้อกาซธรรมชาติระบุวา หาก ปตท. ไมสามารถสงมอบกาซธรรมชาติไดตามปริมาณที่ระบุไว ในสัญญา ปตท.
ตองชดเชยคาเสียหายของปริมาณกาซที่ไมสามารถสงมอบได ในราคาตามสูตรการคำนวณทีต่ กลงกันในสัญญา แตอาจไม
สามารถชดเชยความเสียหายจากการไมสามารถผลิตไฟฟาเพื่อขายใหกับ กฟผ. ไดทั้งหมด ซึ่งการชดเชยคาเสียหาย
ดังกลาวสามารถลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากความเสีย่ งในการพึง่ พิงไดบางสวน อีกทัง้ กกพ. มีแผนสงเสริมการแขงขัน
ในกิจการกาซธรรมชาติ โดยไดจัดทำขอบังคับวาดวยการจัดทำขอกำหนดเกี่ยวกับการเปดให ใชหรือเชื่อมตอระบบสงกาซ
ธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแกบุคคลที่สาม (TPA Code) ซึ่งในปจจุบัน ปตท. อยูระหวางการจัดทำขอกำหนดเกี่ยวกับ
การเปดให ใชหรือเชื่อมตอระบบสงกาซธรรมชาติในทะเล โดยหลังจากแผนการสงเสริมดังกลาวประกาศใชอยางสมบูรณ
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูขายกาซธรรมชาติเพียงรายเดียวของกลุมบริษัทฯ อาจลดลงเนื่องจากกลุมบริษัทฯ สามารถ
จัดหากาซธรรมชาติจากผูขายรายอื่นได ในกรณีที่ ปตท. ไมสามารถจัดสงกาซธรรมชาติไดตามที่ตกลงกันในสัญญา
1.6 ความเสี่ยงดานความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงชีวมวล
เนื่องจากเชื้อเพลิงชีวมวลเปนผลผลิตเหลือใชจากการเกษตร ซึ่งปริมาณผลผลิตทางการเกษตรดังกลาวอาจมีความ
ไมแนนอนทั้งในดานปริมาณและราคา ดังนั้นนอกจากความเสี่ยงดานปริมาณและความเพียงพอของเชื้อเพลิงชีวมวลแลว
ความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงชีวมวลจึงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่อาจเปนความเสี่ยงตอการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟา
ชีวมวลของกลุมบริษัทฯ โดยราคาของเชื้อเพลิงแตละประเภทขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ไดแก อุปสงคและอุปทานของ
เชื้อเพลิงในตลาดในชวงเวลาตางๆ คุณภาพและคาความชื้นของเชื้อเพลิงแตละประเภท ระยะทางการขนสงเชื้อเพลิง
มายังโรงไฟฟา เปนตน ดังนั้นการบริหารจัดการเชื้อเพลิงจึงเปนเรื่องสำคัญที่กลุมบริษัทฯ ตระหนักและใหความสำคัญ
โดยมุงที่จะลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงและควบคุมตนทุนเชื้อเพลิงซึ่งเปนตนทุน
การผลิตหลักของโครงการใหอยูในระดับที่เหมาะสม
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กลุมบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงดานความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อควบคุมตนทุนคาเชื้อเพลิง
ใหอยูในระดับที่กำหนดโดยติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาเชื้อเพลิงอยางสม่ำเสมอ หากชวงเวลาใดที่เชื้อเพลิงชีวมวล
มีปริมาณมากหรือมีราคาต่ำ จะทำการซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลชนิดนั้นในปริมาณที่เพิ่มขึ้น หรือในบางชวงเวลาอาจพิจารณา
ใชเชื้อเพลิงชีวมวลชนิดอื่นที่ราคาถูกกวาทดแทนเชื้อเพลิงชีวมวลที่ราคาแพง เนื่องจากกลุมบริษัทฯ ไดติดตั้งเครื่องจักร
ที่สามารถใชเชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตไฟฟาไดหลากหลายชนิดและหลากหลายความชื้น นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ ยังได
ทำการศึกษา คนควา และทดลองใชวัตถุดิบชีวมวลประเภทตางๆ นำมาผสมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดหา
เชื้อเพลิงชีวมวลทางเลือกอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเสถียรภาพในดานการบริหารเชื้อเพลิงใหมีความหลากหลาย
และกระจายความเสี่ยงจากการขาดแคลนหรือความผันผวนทั้งดานปริมาณและราคาของเชื้อเพลิงชีวมวลประเภทตางๆ
1.7 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำดิบที่ใช ในกระบวนการผลิต
น้ำดิบถือเปนอีกหนึ่งวัตถุดิบหลักที่ ใช ในกระบวนการผลิตไฟฟาของโครงการโรงไฟฟา ดังนั้นการบริหารความเพียงพอ
ของน้ำดิบที่ ใชและปริมาณสำรองที่ควรมีเพื่อใหเพียงพอหากเกิดกรณีน้ำแลงจึงเปนเรื่องที่กลุมบริษัทฯ ใหความสำคัญ
โดยในปจจุบันโครงการโรงไฟฟาชีวมวลแตละแหงใชน้ำดิบเฉลี่ยประมาณ 1,000 - 1,200 ลูกบาศกเมตรตอวัน โครงการ
โรงไฟฟากาซธรรมชาติใชน้ำดิบเฉลี่ยประมาณ 2,160 ลูกบาศกเมตรตอวัน และโครงการโรงไฟฟาขยะชุมชนใชน้ำดิบ
เฉลี่ยประมาณ 1,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน
ในขั้นตอนการพัฒนาและกอสรางโครงการโรงไฟฟาแตละแหง กลุมบริษัทฯ จะพิจารณาซื้อที่ดินที่อยู ใกลแหลงน้ำ
ธรรมชาติหรืออยูใกลแหลงน้ำของเอกชนเพื่อใชเปนแหลงน้ำสำรองในการผลิต นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ ยังมีแนวทาง
ในการซื้อที่ดินบริเวณโรงไฟฟาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาเปนบอน้ำกักเก็บน้ำดิบไว ใช ในกระบวนการผลิต โดยขนาดของบอน้ำ
จะขึ้นกับความเหมาะสมของแตละพื้นที่ สำหรับโครงการโรงไฟฟาชีวมวลจะมีพื้นที่บอน้ำประมาณ 12 - 130 ไร ความจุ
ประมาณ 270,000 - 2,000,000 ลูกบาศกเมตร และโครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติ จะมีพื้นที่บอน้ำเฉลี่ยประมาณ
91 ไร ความจุประมาณ 1,300,000 ลูกบาศกเมตร สงผลใหโรงไฟฟามีปริมาณน้ำดิบเพียงพอสำหรับการเดินเครื่องผลิต
ไฟฟาตลอดทั้งป
ขณะที่โครงการโรงไฟฟาขยะชุมชนที่ไมมีบอน้ำอยูภายในบริเวณโครงการ ALCP ไดจัดทำสัญญาซื้อขายน้ำดิบระยะยาว
อายุ 10 ป ในราคา 10 บาทตอลูกบาศกเมตร โดยผูขายสามารถปรับอัตราคาน้ำไดปละ 1 ครั้ง โดยคำนวณตามอัตรา
ตนทุนคาน้ำที่เปลี่ยนแปลง แตจะปรับเพิ่มไดไมเกินรอยละ 3 ของราคาน้ำดิบตอลูกบาศกเมตรกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ซึง่ มีบอ น้ำดิบขนาดประมาณ 5 ไร มีความจุประมาณ 43,000 ลูกบาศกเมตร ทัง้ นี้ สัญญาซือ้ ขายน้ำดิบดังกลาวมีเงือ่ นไข
วาหากคูส ญ
ั ญาฝายใดประสงคยกเลิกสัญญาสามารถแจงใหอกี ฝายทราบอยางเปนลายลักษณอกั ษรและจะตองไดรบั ความ
ยินยอมเปนลายลักษณอกั ษรจากคูส ญ
ั ญาอีกฝายหนึง่ ดวย และภายหลังครบกำหนดอายุสญ
ั ญา (10 ป นับจากวัน COD)
หากไมมีคูสัญญาฝายใดประสงคที่จะยกเลิกสัญญา คูสัญญากำหนดใหสัญญามีผลบังคับใชตอไปอีกครั้งละ 1 ป แมวา
โครงการโรงไฟฟาขยะชุมชนจะมีสัญญาซื้อน้ำระยะยาวดังกลาว โครงการโรงไฟฟาขยะชุมชนอาจมีความเสี่ยงจากการ
ขาดแคลนน้ำดิบไว ใช ในกระบวนการผลิต ในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถสงน้ำดิบไดตามที่ตกลงกัน ทั้งนี้ตั้งแตเริ่มดำเนิน
การขายไฟฟาเชิงพาณิชย โรงไฟฟาขยะยังไมเคยประสบปญหาขาดแคลนน้ำดิบมากอน นอกจากนี้บริษัทที่จัดหาน้ำดิบ
ยังมีใบอนุญาตในการใชน้ำจากแหลงน้ำซึ่งมีน้ำตลอดทั้งปมาใชผลิตเปนน้ำดิบอีกดวย
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ความเสี่ยงดานการผลิต
1.8 ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของเครื่องจักรที่อยูนอกเหนือแผนงาน (Unplanned Shutdown)
ผลการดำเนินงานของกลุมบริษัทฯ ขึ้นกับจำนวนชั่วโมงเดินเครื่องจักรเปนสำคัญ ซึ่งในอดีตที่ผานมากลุมบริษัทฯ มี
เหตุการณที่ตองหยุดเดินเครื่องจักรที่อยูนอกเหนือแผนที่กำหนดไว (Unplanned Shutdown) ซึ่งเกิดจากเหตุขัดของ
ของเครื่องจักร ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอผลการดำเนินงาน
กลุมบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว จึงไดพัฒนาเครื่องจักรใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และซอมบำรุงใหสามารถ
เดินเครื่องจักรตอเนื่องได ในระยะเวลาที่นานขึ้น และใหเครื่องจักรมีอายุการใชงานที่นานขึ้น สงผลใหอัตราการหยุดเดิน
เครื่องของเครื่องจักรนอกเหนือแผนที่กำหนดไวมีอัตราที่ลดลง โดยมีเปาหมายที่จะไมใหเกิดการหยุดนอกเหนือแผนที่
กำหนดไว ในอนาคต ซึ่ง ณ ปจจุบัน กลุมบริษัทฯ ไดกำหนดเปาหมายในการเดินเครื่องจักรผลิตกระแสไฟฟาตอเนื่อง
ตลอดทั้งป โดยไมมีการหยุดฉุกเฉินหรือหยุดซอมบำรุงระหวางป และมีบางโรงไฟฟาของกลุมบริษัทฯ ไดดำเนินการตาม
เปาหมายนี้แลว
นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ ไดกำหนดขั้นตอนการคัดเลือกผูจัดหาและติดตั้งเครื่องจักร โดยผูที่จะไดรับคัดเลือกจะตองเปน
ผูที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ ในดานนี้โดยตรง มีผลงานในอดีตที่นาเชื่อถือ อีกทั้งมีการรับประกันผลงานใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้ง กำหนดแผนการซอมบำรุงโรงไฟฟา (Planned Shutdown) ประกอบดวยการซอมบำรุง
ประจำป (Annual Shutdown) เพื่อตรวจเช็คสภาพของเครื่องจักรปละ 2 ครั้ง รวมวันหยุดทั้งสิ้น 12 วัน ซึ่งมีเปาหมาย
เปนหยุดซอมประจำป ปละ 1 ครัง้ ครัง้ ละไมเกิน 10 วัน และแผนการซอมบำรุงใหญ (Major Shutdown) ทุก 4 ป รวมวัน
หยุดครั้งละ 15 วัน โดยจะกำหนดแผนการตรวจสอบเครื่องจักรแตละสวน เพื่อใหมั่นใจไดวาเครื่องจักรทุกเครื่องมีสภาพ
พรอมใชงานและสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟาไดตามปกติ
อยางไรก็ตาม ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสดุ วิสยั และทำใหเกิดการหยุดชะงักขึน้ กลุม บริษทั ฯ ไดมกี ารจัดเตรียมแผนการรับมือกับ
ปญหาดังกลาว โดยทีมงานชางหรือวิศวกรประจำโรงไฟฟาตางๆ จะเขาทำการตรวจสอบแกไขในเบื้องตน หากในกรณีที่
ไมสามารถแกไขได จะดำเนินการติดตอทีมงานผูเ ชีย่ วชาญเพือ่ เขาทำการตรวจสอบเพือ่ แกไขปญหาดังกลาวตอไปโดยเร็ว
นอกจากนี้ ความเสียหายอืน่ ๆ ทีอ่ าจเกิดจากเหตุการณท่ไี มสามารถควบคุมได เชน ไฟไหม ภัยลมพายุ ภัยน้ำทวม ภัยจาก
การประทวง ภัยจากการลุกไหมหรือการระอุหรือการระเบิดตามธรรมชาติ เปนตน ซึง่ อาจสงผลใหโรงไฟฟาในกลุม บริษทั ฯ
ไมสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟาและทำใหการดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก ซึ่งอาจสงผลทางลบตอผลการดำเนินงาน ดังนั้น
กลุมบริษัทฯ จึงไดจัดทำประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสินโครงการโรงไฟฟาในรูปแบบของประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน
(Property All Risks) เพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณที่ไมสามารถควบคุมไดดังกลาว โดยคุมครองความ
สูญเสียหรือความเสียหายตอทรัพยสนิ ทีเ่ อาประกันภัย ไดแก สิง่ ปลูกสราง เครือ่ งจักรและอุปกรณทเ่ี กีย่ วของในการผลิต
ทุกชนิด และสตอกเชื้อเพลิงซึ่งถือเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตไฟฟา รวมถึงความคุมครองประเภทการประกันธุรกิจ
หยุดชะงัก (Business Interruption) ซึ่งคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายทรัพยสินที่เอาประกันภัย โดยมีสาเหตุ
มาจากภัยทีร่ ะบุไวภายใตกรมธรรมประกันภัยนัน้ เพิม่ เติมดวย ทัง้ นี้ การประกันธุรกิจหยุดชะงัก เปนการชดเชยคาเสียหาย
จากการสูญเสียรายได ที่เกิดจากการที่ทรัพยสินไดรับความเสียหายจากความเสี่ยงภัยทรัพยสิน และตองเปนไปตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว ในกรมธรรม เชน ระยะเวลาที่เครื่องจักรเสียหาย และกระทบตอวันดำเนินงานของโรงไฟฟา เปนตน
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1.9 ความเสี่ยงจากการที่โครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติของกลุมบริษัทฯ ไมสามารถดำเนินงานไดตามแผนที่วางไว
เนือ่ งจากโครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติของกลุม บริษทั ฯ เปนโครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติโครงการแรกทีก่ ลุม บริษทั ฯ
ดำเนินการ เพือ่ ใหการดำเนินงานเปนไปตามปกติ ไมมเี หตุขดั ของหรือสามารถแกไขเหตุขดั ของของเครือ่ งจักรไดทนั เวลา
เพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบกับการขายไฟฟาใหการไฟฟาฝายผลิต (กฟผ.) ไดตามสัญญาซื้อขายไฟฟา กลุมบริษัทฯ
ไดวาจางผูเชี่ยวชาญจากภายนอกมาดำเนินงานและดูแลการซอมบำรุง โดยจัดทำเปนสัญญาระยะยาวจำนวน 2 ฉบับ
ไดแก สัญญาจางดำเนินงานเดินเครื่องและการซอมบำรุง (Operation and Maintenance Service Agreement:
“O&M Agreement”) เพื่อควบคุมการทำงานของโรงไฟฟาใหเปนไปตามปกติและแกไขเหตุขัดของอยางทันทวงที และ
สัญญาใหบริการซอมบำรุงและจัดหาอะไหลระยะยาว (Long-term Service Agreement: “LTSA”) ซึง่ ครอบคลุมเครือ่ งจักร
หนวยผลิตไฟฟากังหันกาซ และระบบควบคุมตางๆ รวมถึงการจัดหาอะไหลและชิ้นสวน การซอมบำรุงอุปกรณ การจัด
อบรมใหแกบุคลากร หรืองานเพิ่มเติมอื่นๆ
ในกรณีทค่ี สู ญ
ั ญาจากภายนอกไมสามารถปฏิบตั ติ ามหนาทีท่ ต่ี กลงกันในสัญญาได กลุม บริษทั ฯ อาจมีความเสีย่ งจากการ
ดำเนินงาน โดยอาจเกิดการขัดของของเครื่องจักรหรือไมสามารถแกไขหรือซอมบำรุงเครื่องจักรไดอยางทันทวงที
ซึ่งอาจสงผลกระทบใหโครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติไมสามารถจายไฟเขาระบบตามสัญญาซื้อขายไฟฟาได และหาก
ไมสามารถจายไฟเขาระบบติดตอกันเกินกวา 15 วันโดยไมไดเกิดจากเหตุสดุ วิสยั หรือเกิดจากเหตุทเ่ี ปนความผิดของ กฟผ.
กลุมบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงที่จะถูกยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟาและสงกระทบตอรายไดและผลการดำเนินงานโดยรวม
ของกลุมบริษัทฯ สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 กลุมบริษัทฯ มีรายไดจากโครงการโรงไฟฟา
กาซธรรมชาติ จำนวน 1,954.91 ลานบาท และ 2,067.85 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 40.45 และ
รอยละ 41.77 ของรายไดจากการขายและบริการทั้งหมดตามงบการเงินรวมของกลุมบริษัทฯ ตามลำดับ
ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงขางตน กลุมบริษัทฯ จึงไดสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถและเปนอดีตผูบริหารระดับสูง
ของผูผลิตไฟฟารายใหญของประเทศ มาเปนผูบริหารและดำเนินการวาจางทีมวิศวกรผูดำเนินโครงการโรงไฟฟากาซ
ธรรมชาติของกลุมบริษัทฯ ควบคูกับพนักงานของผู ใหบริการภายนอก เพื่อศึกษาและพัฒนาบุคลากรของกลุมบริษัทฯ
ใหมีความรูความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงานดวยตนเองในอนาคต ซึ่อตอมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 กลุม
บริษทั ฯ ไดสง หนังสือแจงบอกเลิกสัญญาจางดำเนินงานเดินเครือ่ งและการซอมบำรุงดังกลาวใหกบั ผูเ ชีย่ วชาญจากภายนอก
โดยใหสัญญามีผลสิ้นสุดวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และใหทีมงานวิศวกรของกลุมบริษัทฯ เปนผูดำเนินงานเดิน
เครื่องและซอมบำรุงเอง โดยกลุมบริษัทฯ เชื่อมั่นวากลุมบริษัทฯ มีประสบการณเพียงพอที่จะดำเนินโครงการโรงไฟฟา
กาซธรรมชาติไดเอง เนื่องจากที่ผานมากลุมบริษัทฯ ไดทำความตกลงกับผู ใหบริการในการเดินเครื่องจักรและบำรุงรักษา
โรงไฟฟาแกสธรรมชาติ ใหทำการฝกอบรมพนักงานของบริษัทและถายทอดเทคโนโลยี รวมตลอดถึงการใหพนักงานของ
บริษัทเขารวมในการปฏิบัติการเดินเครื่องจักรและการซอมบำรุงโรงไฟฟา เพื่อใหพนักงานของบริษัทสามารถดำเนินการ
ไดดวยตนเอง
ความเสี่ยงดานใบอนุญาต และกฏหมายที่เกี่ยวของ
1.10 ความเสี่ยงจากการไมสามารถปฏิบัติตามหนาที่ และ/หรือ เงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟา
เนื่องจากกลุมโรงไฟฟาของบริษัทฯ มีธุรกิจหลักไดแก การผลิตและจำหนายกระแสไฟฟาและไอน้ำ โดยกลุมบริษัทฯ
ทำสัญญาซื้อขายไฟฟาทั้งในรูปแบบของสัญญาซื้อขายไฟฟาจากผูผลิตขนาดเล็กมาก (VSPP) และสัญญาซื้อขายไฟฟา
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 378 I

ทีผ่ ผู ลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก (SPP) กับกฟภ. และ กฟผ.ตามลำดับ และมีรายไดจากการจำหนายกระแสไฟฟาใหแก กฟภ.
และ กฟผ. คิดเปนสัดสวนรอยละ 58.58 และ 40.16 ของรายไดจากการขายและบริการตามงบการเงินรวมของกลุม บริษทั ฯ
ในป 2561 และมีรายไดจากการจำหนายกระแสไฟฟาใหแก กฟภ. และ กฟผ. คิดเปนสัดสวนรอยละ 57.08 และ 41.18
ของรายไดจากการขายและบริการตามงบการเงินรวมของกลุมบริษัทฯ ในป 2562
ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายไฟฟาที่กลุมบริษัททำกับ กฟภ. และ กฟผ. เปนสัญญาที่มีรูปแบบมาตรฐาน ดังนั้น ขอกำหนดที่ระบุ
ในสัญญาบางขออาจกอใหเกิดความเสี่ยงตอการดำเนินงานและหากกลุมบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามไดอยางครบถวน
กลุมบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟาหากไมสามารถแกไขขอผิดสัญญาที่เกิดขึ้นไดภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด หรือไมสามารถแสดงเหตุผลและหลักฐานที่สมเหตุสมผลได
อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ ความรู ความสามารถในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟาเปนอยางดี
มีกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานและการตรวจสอบเพื่อปองกันปญหาดังกลาว อีกทั้งที่ผานมา การดำเนินงานของ
โรงไฟฟาของกลุม บริษทั ฯ ไมเคยมีปญ
 หาหรือการปฏิบตั หิ รือไมปฏิบตั ทิ เ่ี สีย่ งตอการถูกบอกเลิกสัญญา ดังนัน้ กลุม บริษทั ฯ
จึงเชื่อวาจะสามารถดำเนินการตามเงื่อนไขหรือหนาที่ที่กำหนดไว ในสัญญาซื้อขายไฟฟาไดอยางถูกตองครบถวน
1.11 ความเสี่ยงจากการที่ไมสามารถปฏิบัติตามสัญญากำจัดขยะกับเทศบาลนครขอนแกนไดตามกำหนดเวลา
กลุมบริษัทฯ ไดมีสัญญาวาจางกำจัดขยะกับเทศบาลนครขอนแกน โดยมีระยะเวลาของสัญญาโครงการทั้งสิ้น 20 ป
นับจากวันที่ลงนามในสัญญา และมีเงื่อนไขวาจะตองกำจัดขยะเกาใหแลวเสร็จภายใน 7 ป นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
โดย ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ระยะเวลาของสัญญาโครงการ 20 ปเดิมจะครบกำหนดในวันที่ 17 สิงหาคม 2574
กลุมบริษัทฯ ไดรับการพิจารณาอนุญาตใหขยายระยะเวลาออกไปไดอีกจนกวาจะครบกำหนดในวันที่ 30 กันยายน 2577
ในขณะที่ระยะเวลากำจัดขยะเกาไดรับการพิจารณาอนุญาตใหขยายระยะเวลาออกไปเปนสิ้นสุดภายในเดือนกันยายน
ป 2566
ทั้งนี้ ณ ปจจุบัน กลุมบริษัทฯ ไดดำเนินการกำจัดขยะเกาโดยการใชเปนวัตถุดิบเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตกระแสไฟฟา
อยางตอเนือ่ ง อยางไรก็ตาม แมวา โครงการ ALCP3 จะตองการขยะเปนจำนวนมากเพือ่ ใช ในกระบวนการผลิต และมีกำลัง
การผลิตรองรับปริมาณขยะเกาและขยะใหมไดทง้ั หมด แตกลุม บริษทั ฯ ยังคงมีความเสีย่ งทีอ่ าจจะไมสามารถกำจัดขยะเกา
ใหแลวเสร็จไดตามกำหนดที่ระบุไว ในสัญญา โดยในสัญญาระบุวา กรณีที่กลุมบริษัทฯ ไมสามารถทำงานใหแลวเสร็จ
ตามเวลาที่กำหนดไว ในสัญญา และเทศบาลนครขอนแกนยังมิไดบอกเลิกสัญญา กลุมบริษัทฯ จะตองชำระคาปรับให
เทศบาลนครขอนแกนเปนจำนวนเงินตามที่ระบุไว ในสัญญา หรือคิดเปนจำนวน 363,857 บาทตอวัน หรือประมาณ
132.8 ลานบาทตอป นับจากวันทีก่ ำหนดแลวเสร็จตามสัญญา หรือวันทีเ่ ทศบาลนครขอนแกนขยายให จนถึงวันทีท่ ำงาน
แลวเสร็จจริง ทั้งนี้ จำนวนคาปรับตอปดังกลาวเมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมป 2562
ซึ่งเทากับ 815.31 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 16.29
อยางไรก็ตาม ดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพของโรงไฟฟาและประสบการณการทำงานของกลุมบริษัทฯ กลุม
บริษัทฯ เชื่อวาจะสามารถกำจัดขยะเกาใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว ในสัญญาได
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1.12 ความเสี่ยงจากขอพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทยอยโดยออมของกลุมบริษัทฯ จำนวน 2 แหง มีคดีความที่ยังไมสิ้นสุดที่อาจมีผล
กระทบในทางลบหรือกระทบตอการดำเนินธุรกิจของกลุม บริษทั ฯ อยางมีนยั สำคัญ จำนวน 2 คดีความ ไดแก คดีท่ี ABA
ถูกฟองรองขอใหศาลเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟา (รง.4) ของโครงการ ABA1 และ คดีที่ AAA
ถูกฟองขอใหศาลเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟา (รง.4) และใบรับแจงกอสรางอาคาร 39 ทวิ
ของโครงการ AAA1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คดีความทั้งสองอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดและ
ศาลปกครองระยอง ตามลำดับ
ฝายกฎหมายของกลุมบริษัทฯ มีความเห็นวา เนื่องจากโครงการโรงไฟฟาถือเปนสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีประโยชนตอ
สาธารณะ และเมื่อพิจารณาขอเท็จจริง ขอกฎหมายและพยานหลักฐานในทั้ง 2 คดี ประกอบกับคำพิพากษาของศาล
ปกครองเชียงใหมในคดีโครงการ ABA1 ที่ตัดสินให ABA เปนผูชนะคดี และคำสั่งของศาลปกครองระยองในคดี AAA1
ที่สั่งยกคำรองขอคุมครองชั่วคราวกอนมีคำพิพากษาที่แสดงวาการออกใบอนุญาตกอสรางโรงงาน (ร.ง. 4) ของโครงการ
ABA1 และ AAA1 และใบรับแจงกอสรางอาคาร 39 ทวิของโครงการ AAA1 เปนไปตามขัน้ ตอนและชอบดวยกฎหมายแลว
กลุมบริษัทฯ จึงมีโอกาสที่จะเปนฝายชนะคดี ในการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดในคดีโครงการ ABA1 และศาล
ปกครองระยองในคดีโครงการ AAA1
ทั้งนี้ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการแพคดีตามที่กลาวไปขางตนนั้น บริษัทยอยโดยออมที่เปนเจาของโครงการนั้นๆ
อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ จึงอาจสงผลใหโครงการ ABA1 และ/หรือโครงการ AAA1
ไมสามารถดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟาตอไปได ซึง่ จะสงผลตอผลการดำเนินงานรวมของกลุม บริษทั ฯ โดยสำหรับปบญ
ั ชีสน้ิ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุม บริษทั ฯ มีมลู คาสินทรัพยรวม จำนวน 14,145.18 ลานบาท มีรายไดจากการขายและบริการ
รวม 5,055.27 ลานบาท และมีกำไรขั้นตนรวม 1,625.94 ลานบาท โดย ABA และ AAA มีมูลคาสินทรัพยรวม จำนวน
792.78 ลานบาท และ 4,346.54 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.60 และ รอยละ 30.73 ตามลำดับ โดยกลุมบริษัทฯ
มีรายไดจากการขายไฟฟาจาก ABA และ AAA จำนวนทั้งสิ้น 281.13 ลานบาท และ 2,067.85 ลานบาท คิดเปนสัดสวน
รอยละ 5.56 และ รอยละ 40.90 โดยมีกำไรขั้นตนทั้งสิ้น 93.68 ลานบาท และ 576.81 ลานบาท คิดเปนสัดสวน
รอยละ 5.76 และ รอยละ 35.48 ตามลำดับ
1.13 ความเสี่ยงจากการไมสามารถเขาทำสัญญาซื้อขายไฟฟาสำหรับโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนแบบ
SPP Hybrid Firm ไดตามกำหนดระยะเวลา
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัทฯ ไดรับคัดเลือกใหเปนผูดำเนินการโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
ในแบบ SPP Hybrid Firm ที่ประกาศโดยสำนักงานกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จำนวน 4 โครงการ ไดแก โครงการ
โรงไฟฟา SPP นาบอน 1 โครงการโรงไฟฟา SPP นาบอน 2 โครงการโรงไฟฟา SPP ระนอง และโครงการโรงไฟฟา SPP
คลองขลุง ซึ่งมีกำลังผลิตติดตั้งรวม 93 เมกะวัตต ปริมาณไฟฟาเสนอขายสูงสุด 76.31 เมกะวัตต โดยกลุมบริษัทฯ
จะตองลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 และ
เริ่มดำเนินการจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
กกพ. ไดกำหนดเงื่อนไขที่ผูไดรับคัดเลือกจะตองดำเนินการใหแลวเสร็จกอนการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ.
ตามกำหนดระยะเวลา โดยจะตองจัดทำการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ตามกฎหมายวาดวยการ
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 380 I

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ หรือตามระเบียบ กกพ. วาดวยการรับฟงความเห็นฯ แลวแตกรณี ตองมี
ความพรอมดานที่ดินและเทคโนโลยี ตองนำผลการอนุมัติพรอมรายงาน IEE หรือรายงาน EIA หรือผลการอนุมัติพรอม
รายงาน CoP แสดงกับ กฟผ. ลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทำการ กอนลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟาและตองวางหลัก
ประกันสัญญากอนวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟาให กฟผ. จำนวน 8 ลานบาท ตอเมกะวัตตเสนอขายที่ไดรับคัดเลือก
โดย ณ เดือนธันวาคม 2562 กลุม บริษทั ฯ ไดแจงตอตลาดหลักทรัพยวา โครงการโรงไฟฟา SPP Hybrid ของ กลุม บริษทั ฯ
ทัง้ 4 โครงการ มีความพรอมทุกดานครบถวนแลว ประกอบดวยความพรอมดานทีด่ นิ ที่ใชเปนทีต่ ง้ั โครงการ ความพรอม
ดานเทคโนโลยี หลักประกันสัญญา และการชำระคาใชจายการปรับปรุงระบบไฟฟา ขาดแตเพียงรายงาน EIA ที่ยังอยูใน
ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติของหนวยงานที่เกี่ยวของซึ่งยังไมแลวเสร็จ จึงเปนผลใหโครงการโรงไฟฟา SPP Hybrid
ทั้ง 4 โครงการดังกลาวยังไมไดมีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. โดยที่ความลาชาดังกลาวเปนผลมาจาก
ปจจัยภายนอกทีอ่ ยูเ หนือการควบคุมของกลุม บริษทั ฯ ทัง้ นี้ กลุม บริษทั ฯ ไดทำหนังสือขอขยายระยะเวลาการลงนามสัญญา
ซือ้ ขายไฟฟาและขยายกำหนดวัน SCOD พรอมชีแ้ จงเหตุผลความจำเปน ตอ กกพ. และ กฟผ.เปนการลวงหนากอนสิน้ สุด
กรอบเวลา 13 ธันวาคม 2562 แลว ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของ กกพ. และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ แมการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟาและกำหนดวัน SCOD ของทั้ง 4 โครงการ จะถูกขยายออกไป แตกลุมบริษัทฯ
คาดวาจะสามารถเรงรัดการกอสรางเพื่อใหสามารถจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) ได ใกลเคียงกับแผนการที่
กำหนดไวเดิม
1.14 ความเสี่ยงจากความลาชาของโครงการในอนาคต
กลุมบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากความลาชาในการพัฒนาโครงการ โดยอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เชน ความลาชาของ
กระบวนการออกใบอนุญาตของหนวยงานราชการ ความลาชาจากการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
ความลาชาในการกอสรางอาคารและการติดตัง้ เครือ่ งจักรและอุปกรณ เปนตน ซึง่ ในอดีตทีผ่ า นมา กลุม บริษทั ฯ มีโครงการ
ที่เกิดความลาชาจากขั้นตอนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) และเกิดความลาชาในขั้นตอนการจัดทำ
รายงานสิ่งแวดลอมเนื่องจากตองใชเวลาในการทำความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น เหตุการณทั้งสองสงผลให
กลุมบริษัทฯ ไมสามารถเริ่มกอสรางและจำหนายไฟฟาเชิงพาณิชยเขาระบบไดทันตามกำหนดเวลาในสัญญาซื้อขาย
ไฟฟา (SCOD)
กลุม บริษทั ฯ ไดกำหนดแนวทางการปองกันและลดความเสีย่ งทีส่ ง ผลตอความลาชาของโครงการในอนาคต โดยมอบหมาย
ใหฝายงานชุมชนสัมพันธ (CSR/GRM) ดำเนินการขอใบอนุญาตที่สำคัญที่เกี่ยวของกับการพัฒนาโครงการควบคูกับการ
วางแผนลงพื้นที่เพื่อใหความรูความเขาใจและสรางความสัมพันธกับชุมชนขางเคียง เพื่อใหการจัดทำรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมแลวเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ แมวาในอดีตไมเคยเกิดเหตุการณกอสรางและติดตั้ง
เครื่องจักรลาชา กลุมบริษัทฯ ยังไดกำหนดนโยบายในการคัดเลือกผูรับเหมา เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความลาชาจากการ
กอสรางอาคารและ/หรือติดตัง้ เครือ่ งจักรและอุปกรณ โดยจะพิจารณาจากความนาเชือ่ ถือ ความเชีย่ วชาญและประสบการณ
ทำงานในอดีต เพื่อใหมั่นใจไดวาผูรับเหมาจะสามารถกอสรางและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณสำหรับโครงการโรงไฟฟา
ไดตามมาตรฐานที่ตกลงกันไดแลวเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
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1.15 ความเสี่ยงจากการไมไดรับสัญญาซื้อขายไฟฟาคืนสำหรับโครงการที่ถูกบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟาและอยู
ระหวางการขอคืนสัญญาซื้อขายไฟฟา
กอนวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟาชีวมวลที่ถูกการไฟฟาสวนภูมิภาคบอกเลิกสัญญาซื้อขาย
ไฟฟาและอยูระหวางการขอคืนสัญญาดังกลาว จำนวน 10 โครงการ และกลุมบริษัทฯ ไดดำเนินการยื่นขอพิพาทกับการ
ไฟฟาสวนภูมภิ าค (กฟภ.) ศาลปกครอง และอนุญาโตตุลาการเพือ่ ขอใหพจิ ารณายกเลิกการบอกเลิกสัญญาซือ้ ขายไฟฟา
และคืนสัญญาซื้อขายไฟฟาใหกลุมบริษัทฯ ประกอบดวยโครงการโรงไฟฟาชีวมวลคลองขลุง (โครงการ ACP4) โดยกลุม
บริษัทฯ ยื่นขอพิพาทใหการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) พิจารณา โครงการโรงไฟฟาชีวมวลศรีสะเกษ โดยกลุมบริษัทฯ
ยื่นขอพิพาทใหศาลปกครองกลางพิจารณา และโครงการโรงไฟฟาชีวมวล VSPP 8 โครงการ โดยกลุมบริษัทฯ ยื่นขอ
พิพาทใหคณะอนุญาโตตุลาการพิจารณา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความคืบหนาของการพิจารณายกเลิกการบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟาและคืนสัญญา
ซื้อขายไฟฟาใหกลุมบริษัทฯ ดังนี้
ก) โครงการโรงไฟฟาชีวมวลคลองขลุง (โครงการ ACP4) ซึ่ง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 กฟภ. ไดพิจารณายกเลิก
การบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟาโครงการนี้และตกลงคืนสัญญาซื้อขายไฟฟาโครงการนี้ ใหแกกลุมบริษัทฯ โดย กฟภ.
มีหนังสือลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 แจงยืนยันรางสัญญาซื้อขายไฟฟาที่จะคืนใหแกกลุมบริษัทฯ วาเปนสัญญาซื้อขาย
ไฟฟาแบบ FiT ตามประกาศ FiT ป 2558 ปจจุบัน อยูระหวางการพิจารณาสัญญาซื้อขายไฟฟาโดย กกพ.
ข) โครงการโรงไฟฟาชีวมวลศรีสะเกษ อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองกลาง จึงมีความเสี่ยงที่กลุมบริษัทฯ
อาจจะไมไดรับคืนสัญญาซื้อขายไฟฟาโครงการนี้ ซึ่งจะสงผลใหการดำเนินงานของกลุมบริษัทฯ ไมเปนไปตามเปาหมาย
ที่ไดวางไว และอาจสงผลตอผลการดำเนินงานของกลุมบริษัทฯ ในอนาคต อยางไรก็ดี เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562
บริษัทยอยโดยออมซึ่งเปนเจาของโครงการไดสงหนังสือถึง กฟภ. เพื่อขอเจรจาตกลงระงับขอพิพาทตามสัญญาซื้อขาย
ไฟฟา โดย กฟภ.ไดมีหนังสือตอบกลับเพื่อแจงเงื่อนไขและหลักเกณฑการเจรจา ทั้งนี้บริษัทยอยโดยออมดังกลาวได
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑดังกลาวและอยูในระหวางการเจรจารวมกัน
ค) โครงการโรงไฟฟาชีวมวล VSPP 8 โครงการ คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดให กฟภ.คืนสัญญาซื้อขายไฟฟา
ใหแกกลุมบริษัทฯ พรอมขยายวันเริ่มตน SCOD และให กฟภ. เปลี่ยนหรือแกไขสัญญาซื้อขายไฟฟาจากแบบ Adder
เปนแบบ FiT ตามประกาศ FiT ป 2559 ตามคำชีข้ าดเมือ่ วันที่ 21 มิถนุ ายน 2562 จำนวน 4 โครงการ และ 19 กรกฏาคม
2562 จำนวน 4 โครงการ รวม 8 โครงการ
ตอมา ภายหลังจากทีค่ ณะอนุญาโตตุลาการมีคำชีข้ าดให กฟภ. คืนสัญญาซือ้ ขายไฟฟาใหแกกลุม บริษทั รวม 8 โครงการ
กลุมบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวา คำชี้ขาดเดิมทั้ง 8 คำชี้ขาดกำหนดให กฟภ. ตองคืนสัญญาซื้อขายไฟฟาใหแก
บริษัทยอยโดยออมในรูปแบบ FiT แตระบุชื่อประกาศ FiT ผิดฉบับ ประกอบกับกลุมบริษัทฯ ไดเคยยื่นขอเปลี่ยนสัญญา
ตามประกาศ FiT ป พ.ศ. 2558 ไวแลวแต กฟภ. บอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟาโดยมิชอบ กลุมบริษัทฯ จึงไมสามารถ
เปลี่ยนสัญญาตามประกาศ FiT ป พ.ศ. 2558 ได ดวยเหตุนี้ กลุมบริษัทฯ จึงเห็นวา กฟภ. ตองคืนสัญญาซื้อขายไฟฟา
แบบ FiT ตามประกาศ FiT ป พ.ศ. 2558 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุมบริษัทฯ อยูระหวางพิจารณา
เพื่อดำเนินการยื่นคำรองตอคณะอนุญาโตตุลาการในขอพิพาทเดิมเพื่อขอใหแกไขคำชี้ขาดเดิมทั้ง 8 คำ ชี้ขาด โดยระบุ
ใหคืนสัญญาซื้อขายไฟฟาตามประกาศ FiT ป พ.ศ. 2558
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 382 I

1.16 ความเสี่ยงที่อาจเกิดคาปรับขึ้นจากสัญญาจางเหมาติดตั้งเครื่องจักรโรงไฟฟา (EPC) สำหรับโครงการที่ถูกบอก
เลิกสัญญาซื้อขายไฟฟาและอยูระหวางการขอคืนสัญญาซื้อขายไฟฟา
กลุมบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟาชีวมวลที่ถูกการไฟฟาสวนภูมิภาคบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟาและอยูระหวางการขอคืน
สัญญาดังกลาว จำนวน 10 โครงการ โดยทั้ง 10 โครงการไดทำสัญญาจางเหมากอสรางอาคารโรงไฟฟาและติดตั้ง
เครื่องจักรกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน (บริษัทที่อยูภายใตอำนาจการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ) ตั้งแตในป 2555
ไดแก บริษัท แอดวานซ เอ็นเนอรยี ดีเวลลอปเมนท จำกัด (“AED”) ทำหนาที่รับเหมาจัดหาและติดตั้งเครื่องจักร
โรงไฟฟาชีวมวล อยางไรก็ดี เนื่องจากโครงการโรงไฟฟาชีวมวลคลองขลุง ไดรับการพิจารณายกเลิกการบอกเลิกสัญญา
ซื้อขายไฟฟาแลว และอยูระหวางการเจรจารายละเอียดของสัญญาที่จะไดรับคืน กอนที่จะดำเนินการกอสรางตอไป
ดังนั้น จึงมีโครงการที่มีความเสี่ยงจากการไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขไดจำนวนรวม 9 โครงการ
โดยสัญญาจางเหมาจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรที่ทำกับบริษัทที่เกี่ยวของกันดังกลาว มีเงื่อนไขซึ่งกำหนดใหกลุมบริษัทฯ
จะตองชำระเงินใหแกคูสัญญาเปนจำนวนรอยละ 10 ของมูลคาสัญญา หรือคิดเปนมูลคาโครงการละ 63.30 ลานบาท
ภายในเวลาทีก่ ำหนด โดยเงินจำนวนดังกลาวทีช่ ำระใหแกคสู ญ
ั ญาจะถือเปนเงินมัดจำคากอสราง (Down Payment) หรือ
คาธรรมเนียมในการบอกเลิกสัญญาสูงสุด (Maximum Cancellation Fee) แลวแตกรณี ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับวากลุมบริษัทฯ
ประสงคจะใหคูสัญญาดำเนินการกอสรางตามสัญญาหรือไม อยางไรก็ดี ที่ผานมา กลุมบริษัทฯ ไดมีการทำหนังสือแจง
ขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามสัญญาออกไปจนกวาจะไดรับใบอนุญาตที่เกี่ยวของครบถวน และคูสัญญาเห็นควรใหมี
การขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามสัญญาออกไปตามที่กลุมบริษัทฯ รองขอ โดยที่ปรึกษากฏหมายของบริษัท ไดแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามสัญญา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 สรุปไดวา ในปจจุบัน กลุม
บริษัทฯ ยังไมไดผิดสัญญาซื้อขายและติดตั้งอุปกรณสำหรับโครงการทั้งหมด เนื่องจากคูสัญญาไดตกลงใหขยายกำหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดออกไปจนกวาเหตุการณจะเปนตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาและ
การเริ่มปฏิบัติตามสัญญา สำหรับ 8 โครงการ และเงื่อนไขการขยายเวลา รวมถึงการเริ่มปฏิบัติตามสัญญา สำหรับ
โครงการโรงไฟฟาศรีสะเกษ จะมีผลการแกไขสัญญาตามกฏหมาย โดย ณ ปจจุบัน ยังไมครบตามเงื่อนไขดังกลาว
ที่กำหนด กลุมบริษัทฯ จึงไมมีหนาที่ ในการชำระคาเสียหาย เบี้ยปรับ หรือเงินอื่นใดที่คูสัญญา เรียกใหชำระ
ภายหลังจากทีก่ ลุม บริษทั ฯ ไดรบั ทราบผลการพิจารณาการขอคืนสัญญาซือ้ ขายไฟฟาแลว ในกรณีทก่ี ลุม บริษทั ฯ ไมไดรบั
การคืนสัญญาซื้อขายไฟฟา หรือดวยสาเหตุอื่นใดที่ทำใหตองมีการเจรจาขอยกเลิกสัญญาจางเหมาดังกลาวกับคูสัญญา
กลุมบริษัทฯ อาจมีภาระตองชำระคาธรรมเนียมในการบอกเลิกสัญญาสูงสุดไมเกิน 63.30 ลานบาทตอโครงการ หรือ
คิดเปนจำนวนสูงสุดไมเกิน 569.70 ลานบาท จากทั้งหมด 9 โครงการ ใหแกคูสัญญาตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งอาจ
สงผลกระทบกับผลประกอบการของกลุมบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ในป 2562 กลุมบริษัทฯ มีกำไรสุทธิตาม
งบการเงินรวม จำนวน 815.31 ลานบาท
อยางไรก็ดี กลุมบริษัทฯ ไดมีการจัดทำและประกาศใชนโยบายการจัดจาง EPC Contractor ซึ่งระบุใหบริษัทดำเนินการ
เจรจากับ AED เพื่อใหบรรลุขอตกลงรวมกันในการยกเลิกสัญญา EPC ภายหลังจากที่กลุมบริษัทฯ ไดรับคืนสัญญา
ซื้อขายไฟฟาแลว
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ความเสี่ยงอื่นที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ
1.17 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูถือหุนใหญและผูบริหาร (กลุมทรงเมตตา)
กลุมทรงเมตตาเปนผูกอตั้งบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมถึงเปนกรรมการและผูบริหารหลักของบริษัทฯ โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 กลุม ทรงเมตตาถือหุน ในบริษทั ฯ รอยละ 78.52 ของหุน ชำระแลวทัง้ หมด โดยมีนางสาวจิรฐา ทรงเมตตา
(เดิมชื่อนางศิริวรรณ ดำเนินชาญวนิชย ทรงเมตตา) ในฐานะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหารเปน
ผูกำหนดนโยบาย กลยุทธการดำเนินธุรกิจที่สำคัญของกลุมบริษัทฯ รวมทั้งมีสวนสำคัญในการบริหารงานจนสราง
ชื่อเสียงใหกลุมบริษัทฯ เปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศ และทำใหกลุมบริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน
ที่ดีและเติบโตอยางตอเนื่อง หากบริษัทฯ สูญเสียผูถือหุนใหญและผูบริหารรายดังกลาวไป อาจสงผลกระทบตอการ
บริหารจัดการและผลการดำเนินงานของกลุมบริษัทฯ ได อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดทำการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งประกอบดวยกลุมบุคคลากรที่มีประสบการณ ความรู และความสามารถที่หลากหลาย ซึ่งจะทำหนาที่ ในการกำหนด
นโยบายและบริหารงานบริษัท ใหสามารถเติบโตตอไปไดอยางมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ ยังไดปรับ
โครงสรางการจัดการใหมีการกระจายอำนาจการดำเนินการและการอนุมัติรายการของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมถึง
กำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารตามความรู ความสามารถและประสบการณ เพื่อลด
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงดังกลาว
นอกจากนี้ ทีผ่ า นมากลุม บริษทั ฯ ยังไดมกี ารทำธุรกรรมตางๆ กับบริษทั ตางๆ ทีอ่ ยูภ ายใตการควบคุมของกลุม ทรงเมตตา
อยางตอเนื่อง เชน การซื้อวัตถุดิบเชื้อเพลิง การขายไฟฟาและไอน้ำ การซื้อน้ำเพื่อใช ในการดำเนินการและบริหาร
โรงไฟฟา และการซื้อสินคาและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการกอสรางโรงไฟฟา เปนตน ซึ่งความสัมพันธ ในลักษณะดังกลาว
แม ในทางหนึง่ จะพิจารณาไดวา เปนการชวยสงเสริมการประกอบธุรกิจของกลุม บริษทั ฯ ใหมคี วามมัน่ คงทัง้ ในดานเชือ้ เพลิง
การผลิตและจำหนายไฟฟา รวมถึงการบำรุงรักษาซึ่งจะชวยใหการประกอบธุรกิจโรงไฟฟาของกลุมบริษัทฯ มีเสถียรภาพ
และประสิทธิภาพมากขึ้นแตในอีกทางหนึ่งก็อาจพิจารณาไดวาเปนการพึ่งพิงธุรกิจของผูถือหุนใหญไดเชนกัน อยางไรก็ดี
ที่ผานมา บริษัทฯ ไดตระหนักถึงปญหาการพึ่งพิงกลุมผูถือหุนใหญมาโดยตลอด จึงไดมีนโยบายในการทำรายการกับ
กิจการที่เกี่ยวโยงกัน ใหมีราคาและเงื่อนไขเปนไปตามราคาตลาด และไดมีแนวทางในการปรับลดการทำรายการ
ระหวางกันลง เพื่อปองกันปญหาและลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูถือหุนใหญดังกลาว
1.18 ความเสี่ยงจากกลุมผูถือหุนใหญอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 บริษทั ฯ มีกลุม ทรงเมตตาเปนผูถ อื หุน รายใหญรอ ยละ78.5ของทุนชำระแลว และเปนผูม อี ำนาจ
ควบคุมในบริษัท แอดวานซ เพาเวอรแพลนท จำกัด (“APP”) ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาจากพลังงานชีวมวล
1 โครงการ โดยมีปริมาณพลังไฟฟาเสนอขายสูงสุด 8 เมกะวัตต ที่อำเภอเกาะจันทร จังหวัดชลบุรี ซึ่งเปนธุรกิจเดียวกับ
กลุม บริษทั ฯ ซึง่ อาจแขงขันและกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกบั กลุม บริษทั ฯ รวมทัง้ อาจมีผลกระทบตอผลการ
ดำเนินงานของกลุมบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญในอนาคต
อยางไรก็ตาม APP ยังไมไดเริม่ ประกอบธุรกิจดังกลาว เนือ่ งจากในป 2557 การไฟฟาสวนภูมภิ าคซึง่ เปนคูส ญ
ั ญาซือ้ ขาย
ไฟฟาของโครงการไดบอกเลิกสัญญาซือ้ ขายไฟฟา แตตอ มา APP ไดรบั คำชีข้ าดจากคณะอนุญาโตตุลาการ ตามขอพิพาท
หมายเลขแดงที่ 73/2562 ลงวันที่ 21 มิถนุ ายน 2562 โดยมีคำชีข้ าดใหกฟภ. คืนสัญญาซือ้ ขายไฟฟา (PPA) ใหแก APP
โดยปจจุบัน APP อยูระหวางการเจรจารายละเอียดของสัญญากับ กฟภ. และกลุมผูถือหุนของ APP ไดสงจดหมายแจง
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ขอเสนอในการขายหุนสามัญของ APP ตามหนังสือแจงเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 โดยใหสิทธิแกกลุมบริษัทฯ ในการ
พิจารณาเขาซื้อหุนของ APP ตามราคาซื้อขายที่จะไดตกลงกันตอไป
ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 มีมติอนุมัติใหบริษัทเขาซื้อหุน
ของบริษัท แอดวานซ เพาเวอร แพลนท จำกัด จากกลุมทรงเมตตาซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในวงเงิน 394 ลานบาท
ถึง 472 ลานบาท โดยมีกำหนดการชำระราคาและโอนหุนในวันเดียวกัน ภายใน 120 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ซื้อขายหุนของบริษัท แอดวานซ เพาเวอร แพลนท จำกัด ซึ่งมีกำหนดทำสัญญาซื้อขายหุนดังกลาวภายใน 6 เดือน
นับจากวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 หรือภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่สัญญาซื้อขายไฟฟาที่ไดรับคืนจาก กฟภ.
แบบ FiT ไดรบั การลงนามโดย บริษทั แอดวานซ เพาเวอร แพลนท จำกัด และ กฟภ. แลวแตเหตุการณ ใดจะเกิดขึน้ หลัง
นอกจากนี้ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 กลุม ทรงเมตตา ซึง่ เปนผูถ อื หุน ใหญ และ/หรือ กรรมการของบริษทั ไดลงนาม
ในคำรับรองในการไมประกอบกิจการคาแขงกับธุรกิจของ ACE ซึ่งเปนการปองกันความเสี่ยงจากความขัดแยงทาง
ผลประโยชนระหวางบริษัทฯ กับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ

2. ความเสี่ยงดานการเงิน
ความเสี่ยงดานแหลงเงินทุน
2.1 ความเสี่ยงจากความสามารถในการจัดหาแหลงเงินทุนของกลุมบริษัทฯ เพื่อขยายธุรกิจ
เนื่องจากการเติบโตของกลุมบริษัทฯ ขึ้นอยูกับโครงการในอนาคตที่จะตองประมูลเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิในการพัฒนา
โครงการ การเขาทำสัญญาซื้อขายไฟฟากับผูซื้อ การดำเนินกอสรางและขายไฟฟาใหแกผูซื้อตามสัญญาซื้อขายไฟฟา
ภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งการพัฒนาโครงการแตละโครงการนั้นกลุมบริษัทฯ จำเปนตองใชเงินทุนจำนวนมาก ดังนั้นความ
สามารถในการเขาถึงแหลงเงินทุนตางๆ จึงเปนเรื่องสำคัญ
ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาในอดีตทีผ่ า นมา กลุม บริษทั ฯ ได ใชสนิ เชือ่ จากสถาบันการเงินเปนแหลงเงินทุนหลัก ซึง่ มี
ขอกำหนดทางการเงินและการดำเนินงานที่อาจจำกัดการเขาถึงแหลงเงินทุนเพิ่มเติมหรือจากแหลงอื่นเพิ่มไดอีก ซึ่งอาจ
สงผลตอโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคต โดยเงื่อนไขที่ตองปฏิบัติหรือหามปฏิบัติเวนแตไดรับความเห็นชอบจากผู ให
สินเชื่อเรียบรอยแลว อยางไรก็ดี ภายหลังจากการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย กลุมบริษัทฯ คาดวาจะมีทางเลือก
ในการจัดหาแหลงเงินทุนมากขึ้นจากการมีฐานทุนที่แข็งแรง ซึ่งจะเปนปจจัยสำคัญในการเจรจาตอรองเงื่อนไขในสัญญา
สินเชือ่ ตางๆ ทีม่ อี ยู เพือ่ ลดขอจำกัดทีอ่ าจสงผลตอโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคต นอกจากนีก้ ลุม บริษทั ฯ ยังสามารถ
พิจารณาแหลงเงินทุนจากชองทางอื่นเพิ่มเติม เชน การออกตราสารหนี้ และการระดมทุนผานตลาดทุนไดเพิ่มขึ้นอีก
เปนตน
ความเสี่ยงดานสินเชื่อและการปฏิบัติตามเงื่อนไขสินเชื่อ
2.2 ความเสี่ยงจากการไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือขอกำหนดของสัญญาสินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทฯ มีภาระหนี้สินระยะยาวที่มีดอกเบี้ยประมาณ 2,767.50 ลานบาท โดยเปนเงิน
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กูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย ในประเทศแหงหนึ่ง ซึ่งใหสินเชื่อโครงการ (Project Loan) กับบริษัทยอยราย ACP
ALCP AAPP AAP และ AAA
ทั้งนี้ ภาระหนี้สินดังกลาวมีขอกำหนดและเงื่อนไขหลายประการใหกลุมบริษัทฯ ในฐานะผูขอสินเชื่อ รวมทั้งผูค้ำประกัน
ผูจำนองทรัพยสินและผูจำนำหุน (ถามี) ตองปฏิบัติตามสัญญา รวมถึงขอกำหนดทางการเงิน และการดำเนินธุรกิจ
หากกลุมบริษัท ซึ่งเปนผูขอสินเชื่อ รวมถึงผูค้ำประกันและผู ใหหลักประกัน ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกำหนด
ตางๆ ที่ระบุในสัญญาสินเชื่อได อาจเปนเหตุใหผูขอสินเชื่อผิดนัดหรือผิดสัญญา เวนแตผูขอสินเชื่อจะไดรับการผอนผัน
จากผู ใหสนิ เชือ่ แลว นอกจากนี้ หากภายใตสญ
ั ญาสินเชือ่ ฉบับใดฉบับหนึง่ ทีก่ ลุม บริษทั ฯ ทำกับธนาคารพาณิชย ในประเทศ
ดังกลาวมีกรณีผิดนัดหรือผิดสัญญาเกิดขึ้น อาจมีผลใหเปนเหตุผิดนัดของสัญญาสินเชื่อฉบับอื่นภายใตธนาคารพาณิชย
ในประเทศรายดังกลาวดวย
อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทฯ ไดกำหนดมาตรการใหโครงการโรงไฟฟาทุกโครงการตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกำหนด
ตางๆ ของสัญญาสินเชื่ออยางเครงครัด และกำหนดใหฝายพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ติดตามการปฏิบัติตามสัญญาและ
รายงานตอคณะกรรมการบริหารเปนประจำ โดยหากมีกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญาสินเชื่อไดจะตอง
แจงขอผอนผันตอผู ใหสินเชื่อโดยทันที ทั้งนี้ หากมีกรณีที่ไมไดรับการผอนผันจากผู ใหสินเชื่อ และผู ใหสินเชื่อไดแจงเหตุ
ที่อาจผิดสัญญาใหผูขอสินเชื่อทราบพรอมทั้งพนกำหนดระยะเวลาในการแกไขแลว เหตุการณดังกลาวอาจสงผลใหกลุม
บริษทั ฯ ตองชำระหนีต้ ามสัญญาสินเชือ่ ทีท่ ำกับธนาคารพาณิชย ในประเทศรายดังกลาวทัง้ หมดในทันที ซึง่ จะสงผลกระทบ
ตอผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุมบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ
ความเสี่ยงทางการเงินอื่น
2.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
กลุม บริษทั ฯ มีความเสีย่ งทางดานอัตราแลกเปลีย่ นจากการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติ (“โครงการ AAA1”)
ของบริษทั ยอยราย AAA ในสวนของรายไดจากการขายเนือ่ งจากองคประกอบหนึง่ ของอัตราคาไฟฟาที่ไดรบั จะเปลีย่ นแปลง
ไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐตามสูตรการปรับปรุงราคาที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟาที่ AAA ทำกับกฟผ.
และในสวนของตนทุนคากาซธรรมชาติทโ่ี ครงการ AAA1 ซือ้ จากปตท. ตามสัญญาซือ้ กาซธรรมชาติ จะมีการเปลีย่ นแปลง
ตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเชนกัน จึงสงผลเสมือนกลุมบริษัทฯ มีการปองกันความเสี่ยงแบบธรรมชาติ
(Natural Hedge) สำหรับโครงการโรงไฟฟาชีวมวลและโครงการโรงไฟฟาขยะชุมชนของกลุมบริษัทฯ เปนโครงการที่
ไมไดรบั ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเนือ่ งจากรายไดจากการขายและบริการ ตนทุนขายและคาใชจา ย
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเปนสกุลเงินบาท
อยางไรก็ดี เนือ่ งจากกลุม บริษทั ฯ ไดพจิ ารณาวาสัญญาซือ้ ขายไฟฟาของโครงการ AAA1 มีลกั ษณะเปนสัญญาเชาการเงิน
จึงไดจดั ประเภททรัพยสนิ โครงการดังกลาวเปนลูกหนีส้ ญ
ั ญาเชาการเงินสุทธิดว ยรายไดทางการเงินรอการรับรู และรายได
จากการขายไฟฟาตามสัญญาซื้อขายไฟฟาจะรับรูเปนรายไดจากสัญญาเชาการเงินภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาและรายได
จากการใหบริการภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาโดยรวมอยูในรายไดจากการขายและบริการ ทั้งนี้จากการที่การคำนวณ
รายไดจากการขายมีองคประกอบการคำนวณบางสวนเปนเงินตราตางประเทศ ทำใหตองมีการปรับปรุงการแปลง
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 386 I

คาสินทรัพยที่เปนตัวเงินบางสวนภายใตลูกหนี้สัญญาเชาการเงินดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปเพื่อใหเปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ดังนั้น
บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากวิธีการบันทึกบัญชี เรื่อง ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และอาจเกิดการขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
โดยกลุมบริษัทฯ มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ สำหรับรายการลูกหนี้
สัญญาเชาการเงินของโครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติ ซึง่ เปนผลกระทบจากการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา โดยบันทึกเปนขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม
เกิดขึ้นจริงในป 2560 2561 และ 2562 จำนวน 114.93 ลานบาท 10.27 ลานบาท และ 102.34 ลานบาท ตามลำดับ
นอกจากนี้กลุมบริษัทฯ มีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนจากการซื้อและนำเขาชิ้นสวนอะไหลจากตางประเทศเพื่อใช ใน
การซอมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักร และในปที่มีการกอสรางโรงไฟฟาโครงการใหม กลุมบริษัทฯ จะมีความเสี่ยง
ดานอัตราแลกเปลี่ยนจากการนำเขาเครื่องจักรสำหรับติดตั้งในโครงการโรงไฟฟาเพิ่มเติม ในกรณีนี้ กลุมบริษัทฯ บริหาร
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นโดยการทำสัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) ดังเชนป 2560
กลุมบริษัทฯ กอสรางโครงการ AAA1 จึงไดมีการทำ Forward Contract เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนดังกลาว
2.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทฯ มีภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยจำนวน 2,995.46 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนหนี้สิน
ระยะยาวที่มีดอกเบี้ยลอยตัวจำนวน 2,767.50 ลานบาท คิดเปนรอยละ 92.39 ของภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยทั้งหมด
โดยทีภ่ าระดอกเบีย้ ถือเปนคาใชจา ยทีส่ ำคัญของกลุม บริษทั ฯ โดยในป 2561 และ 2562 กลุม บริษทั ฯ มีคา ใชจา ยดอกเบีย้
จำนวน 482.53 ลานบาท และ 412.57 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 9.98 และรอยละ 8.16 ของรายไดจากการขายและ
บริการตามงบการเงินรวมของกลุมบริษัทฯ ตามลำดับ ดังนั้น หากอัตราดอกเบี้ยปรับเพิ่มขึ้น จะทำใหผลการดำเนินงาน
ของกลุมบริษัทฯ ปรับลดลง
ทั้งนี้ กลุมบริษัทฯ ประเมินวาความเสี่ยงในเรื่องอัตราดอกเบี้ยจะไมกอใหเกิดความเสียหายแกกลุมบริษัทฯ ประกอบกับ
การที่กลุมบริษัทฯ จะมีการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการกูยืมหรือมีการหาแหลงเงินกู ใหม ที่มีภาระดอกเบี้ยต่ำมาทดแทน
แหลงเงินกูเดิมอยางสม่ำเสมอ

3. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอสิทธิหรือการลงทุนของผูถือหลักทรัพย
3.1 ความเสี่ยงจากกลุมบริษัทฯ มีผูถือหุนรายใหญมากกวารอยละ 50
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมทรงเมตตาถือหุนในบริษัทฯ จำนวน 7,989.71 ลานหุน คิดเปนรอยละ 78.52 จึงทำให
กลุมทรงเมตตาสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ไมวาจะเปนการแตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติใน
เรื่องอื่นๆ ที่ตองใชเสียงสวนใหญจากที่ประชุม ผูถือหุนรายอื่นจึงอาจมีความเสี่ยงที่จะไมสามารถรวมรวบคะแนนเสียง
เพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอได
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อยางไรก็ดี ถึงแมวากลุมทรงเมตตาจะสามารถควบคุมมติที่ ใชเสียงสวนใหญในที่ประชุมได แตหากเปนมติที่สำคัญที่
กฎหมายกำหนด จำเปนตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง อีกทั้งผูถือหุนที่มีสวนไดเสียจะไมมีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่เกี่ยวของ เชน การพิจารณาการเขาทำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน เปนตน ดังนั้นผูถือหุนรายยอยสามารถจึงตรวจสอบและถวงดุล
เรื่องที่สำคัญและเรื่องที่เกี่ยวของกับกลุมทรงเมตตาที่เปนกลุมผูถือหุนใหญของกลุมบริษัทฯ ได
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ขอพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทฯ มีคดีความและขอพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบทางดานลบตอสินทรัพย
ของกลุมบริษัท จำนวน 2 คดี โดยมีรายละเอียดดังนี้
คดีที่ 1 บริษัท แอดวานซ ไบโอ เอเชีย จำกัด (“ABA”) - โครงการโรงไฟฟาชีวมวลเถิน (ABA1)
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 กลุมบุคคลในเขตตำบลแมถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง (“ผูฟองคดี”) ยื่นฟอง ABA
ในฐานะผูถ กู ฟองคดีท่ี 6 ตอศาลปกครองเชียงใหม ขอใหศาลเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟา (ร.ง.4)
ของ ABA1 โดยมิไดฟองเรียกรองคาเสียหายเปนจำนวนเงินแตอยางใด และในชวงการพิจารณาคดีของศาล ผูฟองคดี
ไดยื่นคำขอคุมครองชั่วคราวขอใหศาลมีคำสั่งให ABA ระงับการประกอบกิจการและการกอสรางตามใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานผลิตไฟฟา (ร.ง.4) กอนพิพากษา ซึ่งศาลทำการไตสวนและพิจารณาคำชี้แจงของ ABA แลวเห็นวา ยังไมมี
เหตุผลเพียงพอที่จะมีคำสั่งใหระงับการประกอบกิจการและการกอสราง จึงมีคำสั่งยกคำขอดังกลาว
ตอมาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ศาลปกครองเชียงใหมมีคำพิพากษาความสรุปวา การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานผลิตไฟฟา (ร.ง.4) ใหแก ABA ชอบดวยกฎหมายแลว จึงพิพากษายกฟอง
อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ผูฟองคดี ไดยื่นอุทธรณคัดคานคำพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหมตอ
ศาลปกครองสูงสุด ซึ่งวันที่ 20 มกราคม 2560 ABA ไดยื่นคำแกอุทธรณแลว โดยมีขอมูลสรุปความไดวาการออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟา (ร.ง.4) ใหแก ABA ชอบดวยกฎหมายแลว ขอใหศาลปกครองสูงสุดพิพากษา
ยืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหมและยกอุทธรณของผูฟองคดี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
คดีที่ 2 บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด (“AAA”) - โครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติ (AAA1)
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 กลุมบุคคลในตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (“ผูฟองคดี”)
ยื่นฟอง AAA ในฐานะผูถูกฟองคดีที่ 3 ตอศาลปกครองระยอง ขอใหศาลเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ผลิตไฟฟา (ร.ง.4) และขอใหเพิกถอนใบรับแจงกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรือ้ ถอนอาคารหรือเคลือ่ นยายอาคาร
หรือเปลี่ยนการใชอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ใบรับแจงกอสรางอาคาร
(39 ทวิ)) ของ AAA1 โดยมิไดฟอ งเรียกรองคาเสียหายเปนจำนวนเงินแตอยางใด นอกจากนี้ ผูฟ อ งคดียงั ไดยน่ื ขอใหศาล
มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟา (ร.ง.4) และใบรับแจงกอสรางอาคาร (39 ทวิ)
รวมทั้งระงับการกอสรางและการดำเนินการใด ๆ ตามใบอนุญาตดังกลาวของ AAA1
ตอมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ศาลไดทำการไตสวนและพิจารณาคำชี้แจงของ AAA แลวเห็นวากรณียังไมปรากฏ
ในชัน้ นีว้ า การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟา (ร.ง.4) และใบรับแจงกอสรางอาคาร (39 ทวิ) ไมชอบดวย
กฎหมาย จึงมีคำสั่งยกคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งและการบรรเทาทุกขชั่วคราว
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองระยอง
กลุม บริษทั ฯ เชือ่ วา ABA และ AAA มีโอกาสชนะคดีมากกวาทีจ่ ะแพคดี กลุม บริษทั ฯ จึงมิไดมกี ารตัง้ สำรองใดๆ เกีย่ วกับ
คดีความดังกลาวไว อยางไรก็ดี ผูบริหารระดับสูงของกลุมบริษัทฯ ได ใหความสำคัญกับคดีความดังกลาว อีกทั้งผลจาก
การฟองรอง หรือ ขอกลาวหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การดำเนินคดี หรือ การดำเนินการใดๆ ที่เปนผลเสียตอ
กลุมบริษัทฯ อาจจะสงผลในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และราคาตลาดหุนของบริษัทฯ
นอกจากที่ไดมีการเปดเผยขอมูลหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความที่ถูกฟองรอง ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ
กลุมบริษัทฯ
คดีความที่กลุมบริษัทฯ เปนผูฟองคดี
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 บริษัทยอยของบริษัทฯ ประกอบดวย AAP AAPP ACP ALCP และ ABA (รวมเรียกวา
“ผูฟองคดี”) ไดยื่นฟองคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (“ผูถูกฟองที่ 1”) คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
(“ผูถูกฟองที่ 2”) และการไฟฟาสวนภูมิภาค (“ผูถูกฟองที่ 3”) ตอศาลปกครองกลาง ขอใหชำระคาเสียหายจากการ
ไมไดรับคาไฟฟาในอัตรา FiT Premium ตั้งแตวันที่ 24 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2559 รวมเปนเงินทั้งสิ้น
622,150,282.54 บาท และขอใหแกไขมติ ประกาศ รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟาของผูฟองคดี ใหไดรับ
สิทธิประโยชนแบบ FiT ตามประกาศ FiT ป 2558 แตหากผูถูกฟองคดีไมสามารถดำเนินการไดก็ ใหผูถูกฟองที่ 1-3
รวมกันหรือแทนกันชำระคาเสียหายแกผฟู อ งคดี รวมเปนเงินทัง้ สิน้ 3,901,248,000 บาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ทั้ง 8 คดีนี้ ยังอยูในกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง จึงมีความเสี่ยงจากการที่ศาลปกครองกลางอาจไมไดมี
คำพิพากษาหรือมีคำสัง่ ใหผถู กู ฟอง ชดใชคา เสียหาย หรือ ดำเนินการตามทีก่ ลุม บริษทั ฯ รองขอ ทำใหมคี วามไมแนนอน
ในการไดรับชำระคาเสียหายดังกลาว
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
กลุมบริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญของการมีการจัดการระบบควบคุมภายในที่ดีเพื่อเปนการสนับสนุนใหการ
ดําเนินงานของกลุมบริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและครอบคลุมทุกดาน
เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของ คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีกลไกการตรวจสอบและ
ถวงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกปองดูแลรักษาทรัพยสินของกลุมบริษัทฯ อยูเสมอ โดยจัดใหมีการกําหนด
ลําดับขัน้ ของอํานาจอนุมตั ิ (Delegation of Authority) และการแบงแยกหนาทีค่ วามรับผิดชอบ (Segregation of Duties
and Responsibilities) เพื่อใหการบริหารจัดการทั้งในระดับผูบริหารและพนักงานมีการตรวจสอบและถวงดุลที่เหมาะสม
มีการกําหนดระเบียบการปฏิบัติงานอยางเปนลายลักษณอักษร มีหนวยงานตรวจสอบภายในที่เปนอิสระทําหนาที่
ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของหนวยงานในกลุม บริษทั ฯ ใหเปนไปตามระเบียบทีว่ างไวและรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอย มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ทีเ่ หมาะสมและรัดกุมเพียงพอ เพือ่ ปองกันการทุจริตทีอ่ าจเกิดขึน้ กับกลุม บริษทั ฯ โดยมีระบบงาน
ที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได ซึ่งสอดคลองกับแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2563 เมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทุกทาน
เขารวมประชุมดวย คณะกรรมการบริษทั ไดประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหารของบริษทั ฯ
และอางอิงจากรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานติดตามผลการตรวจสอบการควบคุมภายใน
ที่ตรวจสอบและจัดทำโดยบริษัท พีแอนดแอล อินเทอรนอล ออดิท จำกัด และบริษัท พีแอนดแอล ไอที ออดิท จำกัด
(รวมเรียกวา “P&L”) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและประเมินระบบการควบคุมภายในของกลุมบริษทฯ ใน 5 ดาน
ตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread-way Commission) ที่ได
ปรับปรุง Framework ใหม เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 นำมาปรับใหเหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งคำถามหลัก
ยังแบงออกเปน 5 สวน เชนเดียวกับแนวทาง COSO เดิม ดังนี้ 1) สภาพแวดลอมการควบคุม 2) การประเมินความเสีย่ ง
3) มาตรการควบคุม 4) ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารขอมูล และ 5) ระบบการรายงานและติดตาม ทัง้ นี้ ไดขยายความ
แตละสวนออกเปนหลักการยอยรวม 17 หลักการ ซึ่งประกอบดวย
1) สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment)
บริษัทฯ สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดสภาพแวดลอมการควบคุมภายในที่ดี โดยกำหนดเปาหมายและทิศทางการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) จรรยาบรรณ และจริยธรรมในการ
ดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) และคูมือการปฏิบัติงานไวเปนลายลักษณอักษร มีการสื่อสารใหพนักงานทุกระดับ
ไดรับทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด รวมทั้งกำหนดบทลงโทษหากมีการฝาฝน มีการจัดโครงสรางองคกรที่ชัดเจน
และมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุล (Check and Balance) และมีหนวยงานตรวจสอบภายในทีม่ คี วามเปนอิสระรายงาน
ตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหนาที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานสนับสนุนใหเกิดสภาพแวดลอมของการ
ควบคุมภายในที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึงหลักการ ดังนี้
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1.1 องคกรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณคาของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
1.2 คณะกรรมการมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร และทำหนาที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการ
ดานการควบคุมภายใน
1.3 ฝายบริหารไดจัดใหมีโครงสรางสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสม
เพื่อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค ภายใตการกำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ
1.4 องคกรแสดงถึงความมุงมั่นในการจูงใจ พัฒนาและการรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
1.5 องคกรกำหนดใหบุคลากรมีหนาที่และรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร
2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทฯ จัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงโดยมีการแตงตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีหนาที่ ในการกำหนดกรอบ
นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับหลักเกณฑของ COSO และมีหนาที่ ในการพิจารณาแนวทาง
และมาตรการในการจำกัดความเสี่ยงเพื่อจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีหนาที่ดานการสงเสริมใหมีการปฏิบัติ
ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร ซึ่งครอบคลุมถึงหลักการ ดังนี้
2.1 องคกรกำหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนเพียงพอ เพื่อใหสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
2.2 องคกรระบุและวิเคราะหความเสีย่ งทุกประเภททีอ่ าจกระทบตอการบรรลุวตั ถุประสงคไวอยางครอบคลุมทัง้ องคกร
2.3 องคกรไดพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงคตอองคกร
2.4 องคกรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบตอระบบการควบคุมภายใน
3) มาตรการควบคุม (Control Activities)
บริษทั ฯ จัดใหมรี ะเบียบกรอบอำนาจดำเนินการในการอนุมตั ริ ายการทีช่ ดั เจนและเปนลายลักษณอกั ษร โดยมีการแบงแยก
หนาทีท่ เ่ี หมาะสมและมีการสอบทานระหวางกัน บริษทั ฯ มีการกำหนดวิธปี ฏิบตั ิในการทำธุรกรรมทีเ่ ขาเงือ่ นไขเปนรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และใหหนวยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบและติดตาม
การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับ ซึ่งครอบคลุมถึงหลักการ ดังนี้
3.1 องคกรมีมาตรการควบคุมที่ลดความเสี่ยงที่จะไมบรรลุวัตถุประสงคขององคกรใหอยูในระดับที่ยอมรับได
3.2 องคกรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปดวยระบบเทคโนโลยี เพื่อชวยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค
3.3 องคกรจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมผานทางนโยบาย ซึ่งไดกำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให
นโยบายที่กำหนดไวนั้นสามารถนำไปสูการปฏิบัติได
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication)
บริษทั ฯ จัดใหมรี ะบบขอมูลสารสนเทศทีต่ อ เนือ่ งและจัดใหมชี อ งทางในการติดตอสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ใหมขี อ มูล
สำคัญเพียงพอที่จะใชสนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผูบริหาร มีการจัดเก็บเอกสารขอมูลรวมทั้ง
กำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บที่เหมาะสมเปนไปตามขอกำหนดของกฎหมาย มีการสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 392 I

รายไตรมาสและงบการเงินประจำป ตลอดจนการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอและทันตอเวลาเพื่อประโยชนของผูถือหุน
นักลงทุนและผู ใชงบการเงินโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และมีระบบการสื่อสารภายในและภายนอกเพื่อใหบุคลากรไดรับ
ทราบขอมูลสารสนเทศที่ ใชสำหรับการปฏิบัติงานไดอยางครบถวน ซึ่งครอบคลุมถึงหลักการ ดังนี้
4.1 องคกรขอมูลที่เกี่ยวของและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดำเนินไปไดตามที่กำหนดไว
4.2 องคกรสื่อสารขอมูลภายในองคกร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบตอการควบคุมภายในที่จำเปน
ตอการสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดำเนินไปไดตามที่วางไว
4.3 องคกรไดสื่อสารกับหนวยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบตอการควบคุมภายใน
5) ระบบการรายงานและติดตาม (Monitoring Activities)
บริษทั ฯ มีการติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายธุรกิจหรือตัวชีว้ ดั (KPI) และรายงานผลพรอมทัง้ วิเคราะห
สาเหตุของผลตางเพือ่ กำหนดแนวทางการแกไขภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสมตอผูบ ริหารและคณะกรรมการบริษทั สำหรับ
ดานระบบการควบคุมภายใน บริษัทฯ กำหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวสอบและรายงานตอ
คณะกรรมการตรวจสอบอยางสม่ำเสมอในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงหลักการ ดังนี้
5.1 องคกรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจไดวาการควบคุมภายในยังดำเนินไปอยางครบถวน
เหมาะสม
5.2 องคกรประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในอยางทันเวลาตอบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึง
ผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของกลุมบริษัทฯ มีความเพียงพอ
และเหมาะสม และกลุม บริษทั ฯ ไดจดั ใหมบี คุ ลากรอยางเพียงพอทีจ่ ะดำเนินการตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทัง้
มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของกลุมบริษัทฯ ใหสามารถปองกันทรัพยสินของ
กลุมบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือผูบริหารนำไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอยางเพียงพอแลว นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งจัดทำขึ้นตามแบบประเมินของสำนักงาน ก.ล.ต.

การตรวจสอบและสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ วาจาง P&L เพื่อทำการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของกลุมบริษัทฯ โดยไดเขาทำการตรวจสอบระบบการ
ควบคุมภายใน การควบคุมทั่วไปดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT General Control) และการควบคุมทั่วไปดานการกำกับ
ดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย ตั้งแตป 2560 จนถึงปจจุบัน และรายงานใหแกคณะกรรมการตรวจสอบ
รับทราบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งในป 2561 และ 2562 โดยไดทำการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
แยกเปน 5 วงจรหลัก ไดแก
1) วงจรรายได
2) วงจรรายจาย
I 393 I รายงานประจำป 2562

3) การบริหารสินทรัพยถาวร
4) การบริหารงานทรัพยากรบุคคล และ
5) การบริหารสินคาและคลังสินคา
โดยการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของกลุมบริษัทฯ ผูตรวจสอบภายในไดตรวจสอบและประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในของกลุมบริษัทฯ หมุนเวียนไปตาม 5 ระบบงานหลัก (65 ระบบงานยอย) ซึ่งสามารถ
สรุปไดดังตอไปนี้
ระบบงานหลัก

ระบบงานยอย

1. ระบบวงจรรายได

1.1 นโยบาย/ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวงจรรายได
1.2 อำนาจดำเนินการ/อำนาจอนุมัติ และตัวอยางลายเซ็น
1.3 การจัดทำประมาณการรายได หรือ Business Plan
1.4 การขึ้นทะเบียนลูกคา
1.5 การกำหนดราคาคาบริการ/สัญญาหรือขอตกลง
1.6 การบันทึกลูกหนี้และรับชำระ
1.7 การควบคุมการพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร
1.8 การควบคุมเช็ครับ (Cheque On Hand)
1.9 การวิเคราะหอายุลูกหนี้และการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
1.10 ภาษีขาย
1.11 ภาษีถูกหัก ณ ที่จาย
1.12 การกำหนดสิทธิ์ ในการเขาถึงขอมูลระบบสารสนเทศ

2. ระบบวงจรรายจาย

2.1 นโยบาย/ระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานวงจร
รายจาย
2.2 อำนาจดำเนินการ/อำนาจอนุมัติ และตัวอยางลายเซ็น
2.3 การควบคุมงบประมาณดานรายจาย
2.4 กระบวนการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนผูขายรายใหม/การประเมินผูขาย
รายเดิมประจำป
2.5 กระบวนการขอซื้อ (PR)
2.6 กระบวนการจัดซื้อ/จัดจาง
2.7 กระบวนการทำสัญญาจัดจาง
2.8 กระบวนการรับของ
2.9 การบันทึกรายการเจาหนี้
2.10 การจายชำระหนี้
2.11 การควบคุมเช็คจาย
2.12 การวิเคราะหอายุเจาหนี้ (AP Aging)
2.13 การควบคุมเงินสดยอย
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ระบบงานหลัก

ระบบงานยอย
2.14 การควบคุมเงินทดรองจาย
2.15 การพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconciliation)
2.16 การควบคุมภาษีซื้อ
2.17 ภาษีหัก ณ ที่จาย
2.18 การกำหนดสิทธิ์ ในการเขาถึงขอมูลระบบสารสนเทศ

3. ระบบการบริหารทรัพยสิน
ถาวร

3.1 การจัดทำ นโยบาย/ระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารสินทรัพยถาวร
3.2 การจัดทำ ขอบเขตอำนาจหนาที่/ความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน
3.3 การควบคุมอำนาจดำเนินการ/อำนาจอนุมัติ และตัวอยางลายเซ็น
3.4 การควบคุมกระบวนการขอซื้อสินทรัพยถาวร
3.5 การควบคุมทะเบียนสินทรัพยถาวร
3.6 การควบคุมการคำนวณคาเสื่อมราคา
3.7 การควบคุมสินทรัพยเชา
3.8 การควบคุมการจำหนาย การเลิกใช การบริจาคสินทรัพยถาวร
และการตัดออกจากบัญชีคุมสินทรัพยถาวร
3.9 การควบคุมการตรวจนับสินทรัพยถาวร
3.10 การควบคุมการนำสินทรัพยออกนอกบริษัท
3.11 การควบคุมการโอนยายสินทรัพยระหวางบุคคลหรือแผนก
3.12 การควบคุมการซอมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักร
3.13 การควบคุมการทำประกันภัยสำหรับสินทรัพยถาวร
3.14 การควบคุมการกำหนดสิทธิ์ ในการเขาถึงขอมูลระบบสารสนเทศ

4. ระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคล

4.1 นโยบาย/ระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
4.2 แผนผังโครงสรางองคกร/โครงสรางหนวยงาน/ขอบเขตอำนาจหนาที่/
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน และการวางแผนกำลังพล
4.3 การจัดทำ อำนาจดำเนินการ อำนาจอนุมัติ และตัวอยางลายเซ็น
4.4 การสรรหา และวาจาง
4.5 การควบคุมคาตอบแทน
4.6 การควบคุมสวัสดิการ
4.7 การควบคุมเงินเดือน
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ระบบงานหลัก
5. ระบบการบริหารสินคาคงคลัง

ระบบงานยอย
5.1 นโยบาย/ระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร
คลังสินคา
5.2 อำนาจดำเนินการ/อำนาจอนุมัติ และตัวอยางลายเซ็น
5.3 กระบวนการรับสินคา
5.4 กระบวนการจายสินคา
5.5 การตรวจนับสินคาคงเหลือ
5.6 การควบคุม และการดูแลความปลอดภัยของคลังสินคา
5.7 การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
5.8 การกำหนดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลระบบสารสนเทศ

ในสวนการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน เรื่อง การควบคุมทั่วไปดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT General
Control) P&L ไดตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน เรื่อง การควบคุมทั่วไปดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 14 หัวขอ ซึ่งสามารถสรุปไดดังตอไปนี้
ระบบงานหลัก
1. การควบคุมทั่วไปดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบงานยอย
1.1 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
1.2 โครงสรางความปลอดภัยสารสนเทศ
1.3 ความมั่นคงปลอดภัยดานทรัพยากรบุคคล
1.4 การบริหารจัดการทรัพยสิน
1.5 การควบคุมการเขาถึง
1.6 การเขารหัสขอมูล
1.7 ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดลอม
1.8 ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการดำเนินการ
1.9 ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการสื่อสารขอมูล
1.10 การจัดหา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบ
1.11 ความสัมพันธกับผู ใหบริการภายนอก
1.12 การบริหารจัดการเหตุการณความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
1.13 การบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อสรางความตอเนื่องทางธุรกิจ
1.14 ความสอดคลอง
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ในสวนการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน เรื่อง การควบคุมทั่วไปดานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามกฎหมาย P&L ไดตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน เรื่อง การควบคุมทั่วไป
ดานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย 9 หัวขอ ซึ่งสามารถสรุปไดดังตอไปนี้
ระบบงานหลัก

ระบบงานยอย

1. การควบคุมทั่วไปดานการ
กำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามกฎหมาย

1.1 นโยบาย/ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝายกฎหมาย
1.2 แนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบขั้นตอน
และกฎหมายที่เกี่ยวของ
1.3 แผนผังโครงสรางหนวยงานของฝายกฎหมายและฝายที่เกี่ยวของ
1.4 ขอบเขตอำนาจหนาที่ของฝายกฎหมายและฝายที่เกี่ยวของ
1.5 กฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับโรงไฟฟา
1.6 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
1.7 การปฏิบัติตามขอกำหนดตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
1.8 การจัดทำทะเบียนคุมสัญญา และเอกสารสำคัญที่เกี่ยวของ
1.9 สภาพแวดลอมและความปลอดภัยในการจัดเก็บขอมูลและเอกสาร
สำคัญตางๆ

โดยภาพรวม จากการตรวจสอบระบบควมคุมภายในโดย P&L สรุปไดวา กลุมบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในที่ไดกำหนดขึ้นมา กลุมบริษัทฯ มีการควบคุมภายในในสวนที่เปนสาระสำคัญที่เพียงพอ ซึ่งทำใหกลุมบริษัทฯ
บรรลุวัตถุประสงคเพื่อ
• เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของกลุมบริษัทฯ
• เพิ่มความเชื่อมั่นของผูบริหารระดับสูงวากลุมบริษัทฯ มีระบบขอมูลที่เชื่อถือได และไมมีขอผิดพลาดที่มีสาระสำคัญ
• ใหเกิดความมั่นใจวากลุมบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และพนักงานมีการปฏิบัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายในที่กำหนดไว
ขอสังเกตจากผูสอบบัญชี
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด (“PwC”) ซึ่งเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตของกลุมบริษัทฯ ไมมี
ขอสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และระบบบัญชี สำหรับงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การแตงตั้งหัวหนางานตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ วาจาง P&L เปนผูตรวจสอบภายใน และแตงตั้ง นางสาววรรณวิมล จองสุรียภาส ใหดำรงตำแหนงหัวหนางาน
ตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ผูด าํ รงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในมีวฒ
ุ กิ ารศึกษา
ประสบการณ การอบรม ที่เหมาะสม และมีความเขาใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของกลุมบริษัทฯ จึงเห็นวา มีความ
เหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยางเหมาะสมเพียงพอ ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย
ผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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คำนิยามและคำยอ
นอกจากจะไดมีการกำหนดไวเปนอยางอื่นในเอกสารฉบับนี้ ใหคำดังตอไปนี้มีคำนิยามดังนี้
บริษัทฯ หรือ ACE
กลุมบริษัทฯ
ASCE
ACP
ALCP
AAPP
AAP
ABA
AFT
BPP
ACE SOLAR
PSPR
AAA
PSMS
ACP1
ACP2
ACP3
ALCP1
ALCP2
AAPP1
AAPP2
AAP1
ABA1
AAA1
ALCP3
BPP2
BPP3
ACE SOLAR1
ACE SOLAR2
ACE SOLAR3
ACE SOLAR4

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด
บริษัท แอดวานซ คลีน เพาเวอร จำกัด
บริษัท อัลไลแอนซ คลีน เพาเวอร จำกัด
บริษัท แอดวานซ อะโกร เพาเวอร แพลนท จำกัด
บริษัท แอดวานซ เอเชีย เพาเวอร แพลนท จำกัด
บริษัท แอดวานซ ไบโอ เอเชีย จำกัด
บริษัท แอดวานซ ฟารม ทรี จำกัด
บริษัท ไบโอ เพาเวอร แพลนท จำกัด
บริษัท เอซีอี โซลาร จำกัด
บริษัท ปราสาทพรรุงเรือง จำกัด
บริษัท แอดวานซ อะโกร เอเชีย จำกัด
บริษัท เพาเวอร ซัพพลาย แอนด เมนเทแนนซ เซอรวิส จำกัด
โครงการโรงไฟฟาบานบึง อำเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี
โครงการโรงไฟฟาโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด
โครงการโรงไฟฟาบอพลอย อำเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการโรงไฟฟาศรีเชียงใหม อำเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย
โครงการโรงไฟฟาสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการโรงไฟฟาตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร
โครงการโรงไฟฟาโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โครงการโรงไฟฟาน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน
โครงการโรงไฟฟาเถิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
โครงการโรงไฟฟา SPP เกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการโรงไฟฟา MSW ขอนแกน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
โครงการโรงไฟฟา SPP นาบอน 2 อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการโรงไฟฟา SPP คลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
โครงการโรงไฟฟา SPP นาบอน 1 อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการโรงไฟฟา SPP ระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
โครงการโรงไฟฟา Solar Rooftop 1 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โครงการโรงไฟฟา Solar Rooftop 2 อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
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ACE SOLAR5
ACE SOLAR6
ACE SOLAR7
ALCP6
ACP4
ACP5
ACP6
ACP7
ALCP5
AAPP3
AFT1
BPP1
PSPR1
ALCP4
Holding Company
กลุมทรงเมตตา

ก.ล.ต.
ตลท.
COSO
P&L
PwC
BOI
กฟภ. หรือ PEA
กฟผ. หรือ EGAT
กฟน.
กกพ.
VSPP
SPP
หนวย
PPA
EPC
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โครงการโรงไฟฟา Solar Rooftop 3 อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการโรงไฟฟา Solar Farm 1 อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โครงการโรงไฟฟา Solar Farm 2 อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โครงการโรงไฟฟา MSW กระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่
โครงการโรงไฟฟา คลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
โครงการโรงไฟฟา สองพี่นอง อำเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการโรงไฟฟา บางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
โครงการโรงไฟฟา ขาณุวรลักษบุรี อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
โครงการโรงไฟฟา บานบึง 2 อำเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี
โครงการโรงไฟฟา โชคชัย 2 อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โครงการโรงไฟฟา เสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
โครงการโรงไฟฟา โคกกระเทียม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โครงการโรงไฟฟา นาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
โครงการโรงไฟฟา ศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น
กลุมผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ไดแก
นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา
นายวิระชัย ทรงเมตตา
นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา
นายพรเมตต ทรงเมตตา
และนายณัฏฐ ทรงเมตตา
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread-way Commission
บริษัท พีแอนดแอล อินเทอรนอล ออดิท จำกัด และบริษัท พีแอนดแอล ไอที
ออดิท จำกัด
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
Board of Investment คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
การไฟฟาสวนภูมิภาค
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
การไฟฟานครหลวง
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
Very Small Power Producer ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็กมาก
Small Power Producer ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก
กิโลวัตต-ชั่วโมง
Power Purchase Agreement สัญญาซื้อขายไฟฟา
Engineering Procurement and Construction ผูรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ

EIA
ESA
COD
SCOD
FiT
Adder
MLR
DSCR
PDP
IPP
SPP
VSPP

Environmental Impact Assessment หรือรายงานการวิเคราะหผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม
Environmental & Safety Assessment หรือรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
Commercial Operation Date วันที่เปดดำเนินการขายไฟฟาเชิงพาณิชย
Scheduled Commercial Operation Date วันกำหนดเปดดำเนินการขายไฟฟา
เชิงพาณิชยตามสัญญา PPA
อัตราการรับซื้อไฟฟาแบบ Feed in Tariff
สวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา
Minimum Loan Rate หรือ Minimum Lending Rate
Debt Service Coverage Ratio
Power Development Plan แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย
ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ
ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก
ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็กมาก

บริษัท แอบโซลูท คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด (มหาชน) I 400 I

