
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอคณะกรรมการ 

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ 

“บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จาํกดั”) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ “บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จาํกดั”) (“บริษทั”)        

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและ

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ

เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและ

นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทาง

การเงินระหวา่งกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล

ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการ

สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและ

วิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้

ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ 

ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
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ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐาน

การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ขอ้ 4 ซ่ึงอธิบายถึงผลกระทบต่องบการเงินรวม

ของกลุ่มบริษทัจากการแก้ไขขอ้ผิดพลาดทางบญัชีและการจดัประเภทรายการใหม่ ซ่ึงกลุ่มบริษทัได้

ปรับปรุงยอ้นหลงังบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

สาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ

ผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ท่ีแสดงเป็น

ขอ้มูลเปรียบเทียบ ทั้งน้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองดงักล่าว 

 

 

 

 

 มงคล  สมผล 

กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8444 

วนัท่ี 10 สิงหาคม 2564 บริษัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบญัชี จํากดั 



ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที�

31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 

หมายเหตุ 2563 2563 2563

“ปรับปรุงใหม่” “ปรับปรุงใหม่”

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 86,049,309 37,294,528 94,623,456 52,484,521        886,133            

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 7 573,781,744 497,820,142 103,096,647 49,482,182        59,476,612       

งานระหว่างก่อสร้าง 31,564,354 39,986,845       299,204,498      - -

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 27 - - 349,252,037      197,771,339      69,230,864       

สินคา้คงเหลือ 15,646,131 12,272,787 6,535,707 7,756,129          6,281,341         

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 18 13,234,930 - - - -

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 8 82,611,419 49,281,694 54,788,177 1,048,246          310,828            

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 802,887,887      636,655,996     907,500,522      308,542,417      136,185,778     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินที�ใชเ้ป็นหลกัประกนั 9 40,169,286        37,695,553       46,586,302        17,501,992        17,769,105       

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเงินลงทุน 10 10,000,000        10,000,000       - 10,000,000        10,000,000       

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 4, 11 58,656,162        95,366,230       59,609,521        72,500,000        112,892,201     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - - 374,643,993      374,643,993     

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 1,137,354,369   1,141,132,300  1,071,035,930   390,176,184      406,091,538     

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 16,726,649        15,171,628       - 7,715,034          5,091,477         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,290,171          2,736,764         24,482               2,249,836          2,689,311         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,402,043          1,072,029         928,607             604,778             378,167            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 1,991,896          1,680,260         3,056,141          281,797             77,342              

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,268,590,576   1,304,854,764  1,181,240,983   875,673,614      929,633,134

รวมสินทรัพย์                                   2,071,478,463   1,941,510,760  2,088,741,505   1,184,216,031   1,065,818,912  

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

30 มิถุนายน

2564

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงินรวม

ณ วันที�

30 มิถุนายน

2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที� 30 มถุินายน 2564

งบแสดงฐานะการเงนิ

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วันที�

หน่วย : บาท



งบการเงินเฉพาะกิจการ

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที�

31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 

หมายเหตุ 2563 2563 2563

“ปรับปรุงใหม่” “ปรับปรุงใหม่”

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี� สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 15 36,268,263 28,184,555 46,495,898 9,827,677        9,864,924        

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 16 284,259,834 268,636,348 699,958,779 45,969,351      39,447,694      

ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึ�งปี 20 3,683,645 4,779,656 3,158,484 1,545,465 1,898,865        

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 21 130,308,772 199,719,447 114,696,501 78,611,680 135,033,376

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 17 289,943,775 240,094,264 90,000,000 45,000,000 45,000,000

เงินกูย้มืระยะสั�นจากกรรมการ 27 311,020,892 145,091,675 500,000 311,020,892 145,000,000

เงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 27 - - 123,159,241    97,520,184 112,636,129

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 4,120,406 24,463,087 - - -

หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ 18 - 9,558,107 - - -

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 19 2,882,299 64,665,409 48,193,041 1,009,841 10,321,020

รวมหนี� สินหมุนเวียน 1,062,487,886 985,192,548 1,126,161,944 590,505,090    499,202,008

หนี� สินไม่หมุนเวียน

หนี� สินตามสัญญาเช่า 20 9,781,312         8,782,858          1,362,353        4,046,355        1,939,332

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21 332,331,345    327,940,962      465,434,747    16,750,800      -

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 903,207            14,108               1,090,169        - -

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียน

สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 22 13,679,305       12,070,629        3,611,104        9,819,364        8,686,305

ประมาณการหนี� สินค่ารื�อถอน 14,685,366       16,740,938        - - -

รวมหนี� สินไม่หมุนเวียน 371,380,535 365,549,495 471,498,373 30,616,519 10,625,637

รวมหนี� สิน                              1,433,868,421 1,350,742,043 1,597,660,317 621,121,609 509,827,645

30 มิถุนายน

2564

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วันที�

30 มิถุนายน

2564

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 30 มถุินายน 2564

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท

ณ วันที�



ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที�

31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 

หมายเหตุ 2563 2563 2563

“ปรับปรุงใหม่” “ปรับปรุงใหม่”

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ 23

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 1,280,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท 640,000,000   640,000,000     

หุน้สามญั 4,800,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 480,000,000 480,000,000

หุน้สามญั 1,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 150,000,000

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 960,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท 480,000,000   - - 480,000,000     -

หุน้สามญั 4,800,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท - 480,000,000     - - 480,000,000          

หุน้สามญั 1,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท - - 150,000,000    - -

480,000,000   480,000,000     150,000,000    480,000,000     480,000,000          

ส่วนตํ�ากว่าทุนอื�น

ส่วนตํ�ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 4 (5,242,804)      (6,711,892)        - - -

กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4 158,033,090   114,851,991     26,396,713      83,094,422 75,991,267            

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุน้ 2,932,479       2,340,926         (293,546)         - -

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 635,722,765   590,481,025     176,103,167    563,094,422     555,991,267          

ส่วนที�เป็นของผูถ้ือหุน้อื�นจากการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 4 - - 59,609,521      - -

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 1,887,277       287,692            255,368,500    - -

รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 637,610,042   590,768,717     491,081,188    563,094,422 555,991,267

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,071,478,463 # 1,941,510,760 2,088,741,505 # 1,184,216,031 # 1,065,818,912       

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วันที�

30 มิถุนายน

2564

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วันที�

30 มิถุนายน

2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 30 มถุินายน 2564

หน่วย : บาท



หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

“ปรับปรุงใหม่”

รายได้

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 123,794,923       98,881,271         59,057,166         58,098,481         

รายไดจ้ากการขายเครื�องจกัรและใหบ้ริการ

  วิศวกรรมก่อสร้าง 190,231,409       513,258,517       - -

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 2,270,970           2,490,001           5,573,840           1,382,403           

รายไดด้อกเบี�ย 46,910                9,978,928           2,077,120           447,771              

รายไดอ้ื�น 24 15,342,833 313,597 1,917                  25,729                

รวมรายได้ 331,687,045 624,922,314 66,710,043 59,954,384

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขายไฟฟ้า (94,012,681) (77,150,979) (47,216,856)       (49,240,465)       

ตน้ทุนขายเครื�องจกัรและใหบ้ริการ

  วิศวกรรมก่อสร้าง (160,350,057) (446,351,637) - -

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (2,379,825) (1,757,991) (4,972,694)         (1,220,366)         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (45,556,081) (48,089,352) (13,095,411)       (4,593,360)         

รวมค่าใชจ่้าย (302,298,644) (573,349,959) (65,284,961) (55,054,191)

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 29,388,401 51,572,355 1,425,082 4,900,193

ตน้ทุนทางการเงิน (8,159,204)         (7,380,615)         (2,897,239)         (3,015,108)         

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 562,073              (2,333,446)         - -

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 21,791,270         41,858,294         (1,472,157)         1,885,085           

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (3,684,303)         (2,951,674)         92,553                21,573                

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 18,106,967         38,906,620         (1,379,604)         1,906,658           

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน 2564

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่



หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

“ปรับปรุงใหม่”

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไร

   หรือขาดทุนในภายหลัง

(174,573)            (1,917,496)         - -

17,932,394         36,989,124         (1,379,604)         1,906,658           

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 16,484,645         (12,679,899)       - -

ส่วนที�เป็นของผูถ้ือหุน้อื�น

- (4,929,224)         - -

1,622,322           56,515,743         - -

18,106,967         38,906,620         (1,379,604)         1,906,658           

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 16,300,948         (13,064,849)       - -

ส่วนที�เป็นของผูถ้ือหุน้อื�น

- (6,338,419)         - -

1,631,446           56,392,392         - -

17,932,394         36,989,124         (1,379,604)         1,906,658           

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท) 26 0.02                    (0.04)                   (0.00)                   0.01                    

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หุ้น) 26 960,000,000       300,099,725       960,000,000       300,099,725       

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี

  ที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สีย

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สีย

  จากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั

  จากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จํากดั มหาชน และบริษัทย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน 2564

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

  ที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน



หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

“ปรับปรุงใหม่”

รายได้

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 263,719,014       197,635,411       135,601,222       112,959,984       

รายไดจ้ากการขายเครื�องจกัรและใหบ้ริการ

  วิศวกรรมก่อสร้าง 404,102,957       1,004,724,499 - -

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 6,541,471           2,490,001 10,968,432         1,382,403           

รายไดด้อกเบี�ย 46,910                19,732,073         3,339,740           871,825              

รายไดอ้ื�น 24 23,386,655 594,326 3,392                  26,215                

รวมรายได้ 697,797,007 1,225,176,310 149,912,786 115,240,427

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขายไฟฟ้า (198,544,454) (153,822,669) (100,627,393)     (94,566,523)       

ตน้ทุนขายเครื�องจกัรและใหบ้ริการ

  วิศวกรรมก่อสร้าง (348,690,043) (878,028,829) - -

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (6,138,009) (1,757,991) (9,813,925)         (1,220,367)         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (76,979,097) (75,530,867) (25,829,556)       (8,352,437)         

รวมค่าใชจ่้าย (630,351,603) (1,109,140,356) (136,270,874) (104,139,327)

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 67,445,404 116,035,954 13,641,912 11,101,100

ตน้ทุนทางการเงิน (17,235,287)       (16,658,857) (6,765,369)         (6,120,138)

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 926,672              (2,431,676)         - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 51,136,789         96,945,421         6,876,543           4,980,962           

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (6,356,105)         (9,209,545)         226,612              24,398                

กําไรสําหรับงวด 44,780,684         87,735,876         7,103,155           5,005,360           

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่



หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

“ปรับปรุงใหม่”

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไร

   หรือขาดทุนในภายหลัง

591,553              (1,630,906)         - -

45,372,237         86,104,970         7,103,155           5,005,360           

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 43,196,587         (23,885,023)       - -

ส่วนที�เป็นของผูถ้ือหุน้อื�น

- (9,069,810)         - -

1,584,097           120,690,709       - -

44,780,684         87,735,876         7,103,155           5,005,360           

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 43,772,652         (24,269,973)       - -

ส่วนที�เป็นของผูถ้ือหุน้อื�น

- (10,315,766)       - -

1,599,585           120,690,709       - -

45,372,237         86,104,970         7,103,155           5,005,360           

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท) 26 0.04                    (0.08)                   0.01                    0.02                    

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หุ้น) 26 960,000,000       300,099,725       960,000,000       300,099,725       

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สีย

  ที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

  จากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั

  จากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สีย

  ที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี

หน่วย : บาท

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จํากดั มหาชน และบริษัทย่อย 



ส่วนตํ�ากว่าทุนอื�น องค์ประกอบอื�นของ

ส่วนเกนิ (ตํ�ากว่า) ทุน ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นอื�น รวม

ทุนที�ออก จากการรวมธุรกจิภายใต้ กาํไร (ขาดทุน) สะสม ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยน รวมส่วนของ จากการรวมธุรกจิภายใต้ ส่วนได้เสียที�ไม่มี ส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว การควบคุมเดยีวกนั  ยงัไม่ได้จัดสรร จากการแปลงค่างบการเงิน ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ การควบคุมเดยีวกนั อาํนาจควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 - ตามที�รายงานไว้เดมิ 150,000,000   - 26,396,713            (293,546)                        176,103,167      - 255,368,500        431,471,667      

ผลกระทบสะสมจากการการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชีในปีก่อน 4.1 - - - - -         59,609,521                   - 59,609,521        

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 - ปรับปรุงใหม่ 150,000,000   - 26,396,713            (293,546)                        176,103,167      59,609,521                   255,368,500        491,081,188      

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 150,000,000   - 26,396,713            (293,546)                        176,103,167      59,609,521                   255,368,500        491,081,188      

รับชาํระเงินค่าหุน้เพิ�มทุน 23 330,000,000   - - - 330,000,000      - -          330,000,000      

การซื�อบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมที�อยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - (6,711,892)                - - (6,711,892)         (49,293,755)                  (375,726,971)      (431,732,618)     

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - (22,639,067)           (1,630,906)                     (24,269,973)       (10,315,766)                  120,690,709        86,104,970        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563 480,000,000   (6,711,892)                3,757,646              (1,924,452)                     475,121,302      - 332,238              475,453,540      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 - ตามที�รายงานไว้เดมิ 480,000,000   1,082,978                 120,226,462          2,340,926                       603,650,366      - 287,692              603,938,058      

ผลกระทบสะสมจากการการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชีในปีก่อน 4.1 - (7,794,870)                (5,374,471)             - (13,169,341)       - - (13,169,341)       

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 480,000,000   (6,711,892)                114,851,991          2,340,926                       590,481,025      - 287,692              590,768,717      

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 - ปรับปรุงใหม่ 480,000,000   (6,711,892)                114,851,991          2,340,926                       590,481,025      - 287,692              590,768,717      

การขายบริษทัร่วมที�อยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - 1,469,088                 - - 1,469,088          - - 1,469,088          

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - 43,181,099            591,553                         43,772,652        - 1,599,585            45,372,237        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2564 480,000,000   (5,242,804)                158,033,090          2,932,479                       635,722,765      - 1,887,277            637,610,042      

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2564

หน่วย : บาท

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



ทุนที�ออก กําไรสะสม รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 150,000,000      73,385,482        223,385,482        

รับชาํระเงินค่าหุน้เพิ�มทุน 23 330,000,000      - 330,000,000        

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - 5,005,360          5,005,360            

ยอดคงเหลือ ณ วันที�  30 มิถุนายน 2563 480,000,000      78,390,842        558,390,842        

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2564 480,000,000      75,991,267        555,991,267        

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - 7,103,155          7,103,155            

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2564 480,000,000      83,094,422        563,094,422        

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน 2564

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

“ปรับปรุงใหม่”

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 51,136,789 96,945,421       6,876,543          4,980,962          

ปรับปรุงดว้ย:

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุน จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (581,687)          2,431,676         - -

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 37,361,747      32,902,426       17,794,246        17,351,593        

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (93,457)            - - -

ค่าใชจ้่ายประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังาน 1,608,676        541,150            1,133,059          121,992             

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสิทธิในหุน้สามญัของบริษทัร่วม 533,625           - - -

ปรับปรุงการตดัรายการ (กาํไร) ขาดทุนจากการขายเครื�องจกัร

   และใหบ้ริการวิศวกรรมก่อสร้างแก่บริษทัร่วม (2,445,426)       8,610,947         - -

กาํไรจากการแกไ้ขสัญญาเงินกู้ (395,710)          - - -

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง 10,945,247      (2,043,209)        - -

(กาํไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง (22,793,037)     2,272,514         - -

ดอกเบี�ยรับ (46,910)            (19,732,073)      (3,339,740)         (871,825)            

ดอกเบี�ยจ่าย 6.2 17,235,287      16,658,857       6,765,369          6,120,138          

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

      ในสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 92,465,144      138,587,709      29,229,477        27,702,860        

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น (73,255,489)     (125,165,403)    12,874,335        2,713,356          

งานระหวา่งก่อสร้าง 8,422,491        186,656,719      - -

สินคา้คงเหลือ (3,373,344)       (2,011,204)        (1,474,788)         706,555             

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (34,992,921)     (8,674,135)        (737,418)            233,921             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (311,636)          556,189            (204,455)            (711,251)            

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง) 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 126,313,739    (86,221,160)      13,173,199        (4,349,315)         

หนี� สินหมุนเวียนอื�น (61,783,110)     13,825,343       (9,311,179)         2,976,848          

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 53,484,874      117,554,058      43,549,171        29,272,974        

เงินจ่ายสาํหรับภาษีเงินได้ (24,476,507)     (146,651)           - -

            เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 29,008,367      117,407,407      43,549,171 29,272,974

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2564

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท



หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

“ปรับปรุงใหม่”

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับ (จ่าย) เงินฝากสถาบนัการเงินที�ใชเ้ป็นหลกัประกนั (2,473,733)       1,510,167         267,113             849,460             

รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - 171,875,625      - -

จ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - (128,540,475)     (121,831,772)     

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - (374,643,993)    - (374,643,993)     

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 (7,909,875)       (109,063,279)    (7,909,875)         (109,063,279)     

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสิทธิในหุน้สามญัของบริษทัร่วม 11 48,302,076      - 48,302,076        -

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 93,458             - - -

เงินสดจ่ายเพื�อซื�ออุปกรณ์ 6.1 (41,815,878)     (102,078,011)    (8,047,385)         (10,771,807)       

เงินสดรับจากดอกเบี�ย 46,910             19,150,798       459,836             758,522             

            เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (3,757,042)       (393,248,693)    (95,468,710)       (614,702,869)     

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

รับ (จ่าย) เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 6.2 8,083,708        (4,725,165)        (37,247)             (1,135,982)         

จ่ายเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 6.2 (65,103,038)     (5,300,000)         -   -

รับเงินกูย้มืระยะสั�นจากกรรมการ 6.2 227,000,000    2,011                226,500,000      -

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั�นจากกรรมการ 6.2 (61,070,783)     (500,000)           (60,479,108)       (500,000)            

รับเงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6.2 - - - 281,468,984      

จ่ายเงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6.2 - (73,159,241)      (15,115,945)       -

จ่ายคืนหนี� สินตามสัญญาเช่า 6.2 (3,481,493)       (2,639,823)        (1,437,599)         -

รับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 6.2  -   39,814,190       - 20,000,000        

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 6.2 (65,607,261)     (52,656,839)      (40,220,400)       (33,478,103)       

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน 6.2 (16,909,231)     (21,064,430)      (5,691,774)         (5,782,767)         

รับชาํระเงินค่าหุน้เพิ�มทุน  -   330,000,000      - 330,000,000      

            เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 22,911,902 209,770,703 103,517,927 590,572,132

ผลกระทบของอตัราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสด

   และรายการเทียบเท่าเงินสดและผลต่างของ

   อตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 591,554           (384,950)           - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 48,754,781 (66,455,533)      51,598,388 5,142,237

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 1 มกราคม 5 37,294,528 94,623,456 886,133 303,667

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันที� 30 มถุินายน 5 86,049,309 28,167,923 52,484,521 5,445,904

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2564

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



 

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมูลท่ัวไปและการดาํเนินงาน 

1.1 ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จาํกดั) (“บริษทั”)  

ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องไทยเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 

2556 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ไดอ้นุมติัการแปรสภาพ

จากบริษทัจาํกดัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั และอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั

ให้สอดคลอ้งกบัการแปรสภาพเป็นบริษทัจาํกดัมหาชนเป็นช่ือ “บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จาํกัด 

(มหาชน)” โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2564 บริษทัมี

ท่ีอยูข่องสาํนกังานใหญ่และสาํนกังานสาขาตามท่ีจดทะเบียนไว ้ดงัน้ี 

สํานักงานใหญ่:   เลขท่ี 159 ซอยพระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร 10250 

สาํนกังานสาขา:    เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 7 ตาํบลนาพนู อาํเภอวงัช้ิน จงัหวดัแพร่ 54160 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล บริษัทเร่ิม

ดาํเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั คือ นายเศรษฐศิริ 

ศกัด์ิสิทธิเสรีกุล ซ่ึงถือหุ้นสามญัของบริษทัในอตัราร้อยละ 36.66 และ 39.80 ของทุนจดทะเบียน

ของบริษทัตามลาํดบั 

บริษทัมีรายการและความสัมพนัธ์อย่างมีสาระสําคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงันั้นงบการเงินน้ี

อาจจะไม่แสดงถึงเง่ือนไขท่ีอาจมีอยู่ หรือผลการดําเนินงานซ่ึงอาจเกิดข้ึนในกรณีท่ีบริษัท

ดาํเนินงานโดยปราศจากความสมัพนัธ์กนัดงักล่าว 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึน

อยา่งต่อเน่ือง ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 

สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนิน

ธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าว 

อย่างต่อเน่ืองและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการ

หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอ 



- 2 - 

 

1.2 บริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษัท ประเทศที่จัดตั้ง 

และสถานที่หลกั 

ในการประกอบธุรกจิ 

วนัที่จดทะเบียนบริษัท วตัถุประสงค์ธุรกจิหลกั ที่อยู่ของสถานประกอบการ 

บริษัทย่อยทางตรง     

1)  บริษทั โคลเวอร์ พษิณุโลก จาํกดั 

 (“CPL”) 

ไทย 23 ธนัวาคม 2554 โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล เลขท่ี 243 หมู่ท่ี 5 ตาํบลดงประคาํ  

   อาํเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก 

2)  บริษทั โคลเวอร์ น่าน จาํกดั  

 (“CNN”) 

ไทย 13 มีนาคม 2552 ใหบ้ริการบริหารจดัการและบาํรุงรักษา

โรงไฟฟ้าและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งและ

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 

เลขท่ี 159 ซอยพระรามเกา้ 57/1 (วิเศษสุข 2) 

แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 

3)  บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน 

จาํกดั 

 (“CRF”) 

ไทย 21 มกราคม 2556 จดัหาและจาํหน่ายเช้ือเพลิงชีวมวล เลขท่ี 159 ซอยพระรามเกา้ 57/1 (วิเศษสุข 2) 

แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 

4)  บริษทั โคลเวอร์ รีไซเค้ิล จาํกดั 

 (“CVR”) 

ไทย 28 มีนาคม 2556 โรงงานแปรรูปขยะเพื่อผลิตและจาํหน่าย 

เช้ือเพลิงขยะ 

เลขท่ี 159 ซอยพระรามเกา้ 57/1 (วิเศษสุข 2) 

แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 

5)   บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกดั 

 (“CPX”) 

ไทย 20 มีนาคม 2558 โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ เลขท่ี 98 หมู่ 1 ตาํบลหนองหลุม 

อาํเภอวชิรบารมี จงัหวดัพิจิตร 

6)  บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

 (“SBC”) 

ไทย 25 เมษายน 2548 จดัหาและจดัจาํหน่ายเคร่ืองจกัร และ

อุปกรณ์ 

เลขท่ี 159 ซอยพระรามเกา้ 57/1 (วิเศษสุข 2) 

แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 
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ช่ือบริษัท ประเทศที่จัดตั้ง 

และสถานที่หลกั 

ในการประกอบธุรกจิ 

วนัที่จดทะเบียนบริษัท วตัถุประสงค์ธุรกจิหลกั ที่อยู่ของสถานประกอบการ 

7)  บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ไทย 17 กุมภาพนัธ์ 2553 บริการดา้นการงานวิศวกรรมออกแบบ เลขท่ี 159 ซอยพระรามเกา้ 57/1 (วิเศษสุข 2)  

(“SBE”)   และก่อสร้าง แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง 

    กรุงเทพมหานคร 

8) บริษทั โคลเวอร์ กรีน เอน็เนอร์ย ีจาํกดั 

(“CGE”) 

ไตห้วนั 14 ธนัวาคม 2561 โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 7th Floor, No. 500, Section 5 , Zhongshan North  

      Road, Shilin District, Taipei 

บริษัทย่อยทางอ้อม     

9)  บริษทั ศแบง ออสเตรเลีย จาํกดั 

(“SBA”) 

ออสเตรเลีย  27 มีนาคม 2563 บริการดา้นการงานวิศวกรรมออกแบบ 

และก่อสร้าง 

4C CONSULTING, Suite 5, 145 Walcott Street, 

     MOUNT LAWLEY Western Australia 6050 

10) บริษทั โคลเวอร์ กรีน 1 จาํกดั 

(“CVG1”) 

ไทย 1 เมษายน 2564 โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล เลขท่ี 159 ซอยพระรามเกา้ 57/1 (วิเศษสุข 2) 

แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 

11) บริษทั โคลเวอร์ กรีน 2 จาํกดั 

(“CVG2”) 

ไทย 1 เมษายน 2564 โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล เลขท่ี 159 ซอยพระรามเกา้ 57/1 (วิเศษสุข 2) 

แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 

12) บริษทั โคลเวอร์ กรีน 3 จาํกดั 

(“CVG3”) 

ไทย 1 เมษายน 2564 โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล เลขท่ี 159 ซอยพระรามเกา้ 57/1 (วิเศษสุข 2) 

แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 

13) บริษทั โคลเวอร์ กรีน 4 จาํกดั 

(“CVG4”) 

ไทย 1 เมษายน 2564 โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล เลขท่ี 159 ซอยพระรามเกา้ 57/1 (วิเศษสุข 2) 

แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 
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ช่ือบริษัท ประเทศที่จัดตั้ง 

และสถานที่หลกั 

ในการประกอบธุรกจิ 

วนัที่จดทะเบียนบริษัท วตัถุประสงค์ธุรกจิหลกั ที่อยู่ของสถานประกอบการ 

14) บริษทั โคลเวอร์ กรีน 5 จาํกดั 

(“CVG5”) 

ไทย 1 เมษายน 2564 โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล เลขท่ี 159 ซอยพระรามเกา้ 57/1 (วิเศษสุข 2) 

แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 

15) บริษทั โคลเวอร์ กรีน 6 จาํกดั 

(“CVG6”) 

ไทย 2 เมษายน 2564 โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล เลขท่ี 159 ซอยพระรามเกา้ 57/1 (วิเศษสุข 2) 

แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 

16) บริษทั โคลเวอร์ กรีน 7 จาํกดั 

(“CVG7”) 

ไทย 2 เมษายน 2564 โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล เลขท่ี 159 ซอยพระรามเกา้ 57/1 (วิเศษสุข 2) 

แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 

17) บริษทั โคลเวอร์ กรีน 8 จาํกดั 

(“CVG8”) 

ไทย 2 เมษายน 2564 โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล เลขท่ี 159 ซอยพระรามเกา้ 57/1 (วิเศษสุข 2) 

แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 

18) บริษทั โคลเวอร์ กรีน 9 จาํกดั 

(“CVG9”) 

ไทย 2 เมษายน 2564 โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล เลขท่ี 159 ซอยพระรามเกา้ 57/1 (วิเศษสุข 2) 

แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 
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1.3 บริษัทร่วม 

บริษทัร่วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษัท สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ประเทศที่จัดตั้ง 

และสถานที่หลกั 

ในการประกอบธุรกจิ 

วนัที่จดทะเบียนบริษัท วตัถุประสงค์ธุรกจิหลกั ที่อยู่ของสถานประกอบการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม     

 2564 2563     

1) Vientiane Waste Management Co., Ltd.(1) 

 

- 29.99 สปป.ลาว 3 มิถนุายน 2562 โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ 

โดยมีโรงงานแปรรูปขยะ

เพื่อผลิตเช้ือเพลิงขยะ 

Bann.Dongsawad, Srisatanak 

District , Vientiane , Lao PDR 

       

2) บริษทั รุ่งทิวา ไบโอแมส จาํกดั 25 25 ไทย 30 มกราคม 2558 โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล เลขท่ี 293/15 ถนนกาญจนวณิชย ์ 

      ตาํบลสะเดา อาํเภอสะเดา 

      จงัหวดัสงขลา 

 
(1) เงินลงทุนดงักลา่วถูกจาํหน่ายแลว้เม่ือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 
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2. เกณฑ์การจัดทําและการนําเสนองบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกจิการ 

2.1  งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนในสกุลเงินบาท

และตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบติั

ทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นแบบยอ่

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้จดัทาํข้ึนตามเกณฑ์การดาํเนินงานต่อเน่ือง เน่ืองจากบริษัทได้รับ         

การสนับสนุนทางการเงินจากผูถื้อหุ้น ซ่ึงผูบ้ริหารพิจารณาว่าเกณฑ์การจดัทาํงบการเงินดงักล่าว

เหมาะสมแลว้ 

2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึง

นาํมาแสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัสําหรับปี

ส้ินสุด วนัเดียวกนั ซ่ึงได้ตรวจสอบแลว้ 

2.3 ผลการดาํเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรากฏในงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี       

30 มิถุนายน 2564 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาํเนินงานเตม็ปี 

2.4 ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยูใ่นงบการเงินประจาํปีท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินมิไดน้าํมาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การกาํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใน

งบการเงินระหวา่งกาล ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 2564 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงไดมี้

การตรวจสอบแลว้ 

2.5 งบการเงินระหวา่งกาลรวมสาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ได้

จดัทาํข้ึนโดยรวมรายการบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยหลงัจากตดัรายการระหวา่งกนัซ่ึงมีสัดส่วน

ก า ร ถื อ หุ้ น ใ น อั ต ร า ร้ อ ย ล ะ ดั ง ต่ อ ไ ป น้ี
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อตัราร้อยละของการถือหุ้น 
 

30 มิถุนายน 2564  31 ธันวาคม 2563 

ถือหุ้นโดยบริษัท  99.99  99.99 

บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จาํกดั 99.99  99.99 

บริษทั โคลเวอร์ น่าน จาํกดั 99.99  99.99 

บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จาํกดั 99.99  99.99 

บริษทั โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จาํกดั 99.99  99.99 

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 99.99  99.99 

บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 99.99  99.99 

บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกดั 48.99  99.99 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน เอน็เนอร์ยี จาํกดั 75.00  75.00 

    

ถือหุ้นโดยบริษัท ศแบง คอร์ปอเรช่ัน จํากดั    

บริษทั ศแบง ออสเตรเลีย จาํกดั 100.00  100.00 

    

ถือหุ้นโดยบริษัท โคลเวอร์ เช้ือเพลงิทดแทน จํากดั    

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 1 จาํกดั 99.99  - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 2 จาํกดั 99.99  - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 3 จาํกดั 99.99  - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 4 จาํกดั 99.99  - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 5 จาํกดั 99.99  - 
 

 

   

ถือหุ้นโดยบริษัท โคลเวอร์ น่าน จํากดั    

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 6 จาํกดั  99.99  - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 7 จาํกดั  99.99  - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 8 จาํกดั  99.99  - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 9 จาํกดั  99.99  - 

2.6 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษได้จดัทาํข้ึนจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทย     

ในกรณีท่ีมีเน้ือความขัดแยง้กันหรือมีการตีความในสองภาษาท่ีแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงิน

ภาษาไทยเป็นหลกั 
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2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินสําหรับ

งวดบญัชีปัจจุบนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและกรอบแนวคิด

สาํหรับการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน การปรับปรุงคํานิยามของธุรกิจ การปรับปรุงคํานิยามของความมีสาระสําคัญ                           

และขอ้กาํหนดทางการบญัชีเก่ียวกบัการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง การนาํมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินระหว่างกาล

ของกลุ่มบริษทั 

2.8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) ฉบบัปรับปรุงปี 2564 

ไดเ้พิ่มขอ้กาํหนดสําหรับขอ้ยกเวน้ชัว่คราวที่เกิดข้ึนจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง โดยกลุ่ม

บริษทัตอ้งถือปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าวกบังบการเงินประจาํปีสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี

เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมี

ผลบงัคบัใชไ้ด ้ซ่ึง TFRS 16 ฉบบัปรับปรุงน้ีไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 

2564 

นอกจากน้ี TFRS 16 ฉบบัปรับปรุงปี 2564 (รอบที่ 2) ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมื่อ

วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 โดยอนุญาตให้ผูเ้ช่าใชก้ารผ่อนปรนในทางปฏิบติักบักรณีการยินยอมลด

ค่าเช่าที่เกิดข้ึนอนัเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ซ่ึงการลดลงใดๆ ของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่ากระทบเพียงการจ่ายชาํระซ่ึงเดิม

ครบกาํหนดในหรือก่อนวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น โดยผูเ้ช่าตอ้งถือปฏิบติัตามการปรับปรุง

ดงักล่าวกบังบการเงินประจาํปีที่มีรอบระยะเวลารายงานที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 เมษายน 2564 

ทั้งน้ีอนุญาตให้กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้
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นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ระยะท่ี 2 (“การปรับปรุงระยะท่ี 2”) ท่ีปรับปรุงในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง สัญญาประกนัภยั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบบัท่ี 7 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง 

เคร่ืองมือทางการเงิน โดยการปรับปรุงระยะท่ี 2 น้ีจดัการปัญหาท่ีอาจกระทบกบัรายงานทางการเงิน

ระหวา่งการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ซ่ึงรวมถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงกระแสเงินสดตาม

สัญญา หรือความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงไป

ใชอ้ตัราดอกเบ้ียอา้งอิงอ่ืนแทน ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดป้ระกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2564 และจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัก่อน

วนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้

ทั้งน้ีผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติั

กบังบการเงินของกลุ่มบริษัทเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดย

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวท่ีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

งบการเงินระหว่างกาลจดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบั    

ท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

4. การแก้ไขข้อผดิพลาดทางบัญชีและการจัดประเภทรายการใหม่ 

4.1 การแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชี 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับ       

งวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน

ของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ท่ี

นาํมาแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสําหรับงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ไดมี้การปรับปรุงยอ้นหลงัเพื่อแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชีท่ีเกิดข้ึน

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้จัดโครงสร้างใหม่ของกลุ่มบริษัทโดยเข้าลงทุนใน       

บริษทัย่อยและบริษทัร่วมภายใตก้ารควบคุมเดียวกัน การซ้ือหุ้นดังกล่าวถือเป็นการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัจดัทาํงบการเงินรวมซ่ึงไม่ไดร้วมบริษทัร่วม

จาํนวน 2 บริษทั ตามเกณฑ์การรวมธุรกิจท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัเสมือนว่าบริษทัขา้งตน้

ดังกล่าวเป็นบริษทัร่วมของบริษทัมาโดยตลอด นอกจากน้ี บริษัทไม่ได้ตัดรายการระหว่างกัน

สาํหรับกาํไรจากการขายเคร่ืองจกัรและใหบ้ริการวิศวกรรมก่อสร้างกบับริษทัร่วมดงักล่าว ดงันั้น 

กลุ่มบริษทัได้ปรับปรุงยอ้นหลงังบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีแสดงเป็นข้อมูล

เปรียบเทียบ และยอดยกมาตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และปรับปรุงยอ้นหลงังบการเงินรวม

สาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ดงัน้ี 

 ตามท่ีเคย เพิม่ (ลด) ปรับปรุงใหม่ 

 รายงานไว้   

 บาท บาท บาท 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563    

เงินลงทุนในบริษทัร่วม  108,535,571 (13,169,341) 95,366,230 

ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1,082,978  (7,794,870) (6,711,892) 

กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 120,226,462 (5,374,471) 114,851,991 
    

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563    

เงินลงทุนในบริษทัร่วม  -   59,609,521  59,609,521  

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้อ่ืนจากการรวมธุรกิจ    

  ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั  -   59,609,521  59,609,521 
    

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด    

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563    

ตน้ทุนขายเคร่ืองจกัรและใหบ้ริการวิศวกรรมก่อสร้าง (441,783,046) (4,568,591)  (446,351,637) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม   (1,077,356)  (1,256,090)  (2,333,446) 

กาํไรสาํหรับงวด  44,731,301   (5,824,681)  38,906,620  

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน  (508,301)  (1,409,195)  (1,917,496) 

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 44,223,000 (7,233,876) 36,989,124 

    

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)    

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (11,784,442) (895,457) (12,679,899) 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้อ่ืนจากการรวมธุรกิจ    

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - (4,929,224) (4,929,224) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 56,515,743 - 56,515,743 

    

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม    

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (12,169,392) (895,457) (13,064,849) 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้อ่ืนจากการรวมธุรกิจ    

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - (6,338,419) (6,338,419) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 56,392,392 - 56,392,392 
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ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (0.04)  -  (0.04) 
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   ตามท่ีเคย      เพิม่ (ลด) ปรับปรุงใหม่ 

   รายงานไว้   

        บาท          บาท              บาท 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด    

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563    

ตน้ทุนขายเคร่ืองจกัรและใหบ้ริการ     

  วิศวกรรมก่อสร้าง  (869,417,882)  (8,610,947) (878,028,829) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  (1,077,356)  (1,354,320) (2,431,676) 

กาํไรสาํหรับงวด 97,701,143  (9,965,267)   87,735,876  

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (384,950) (1,245,956)  (1,630,906) 

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 97,316,193 (11,211,223) 86,104,970 

    

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)    

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (22,989,566) (895,457) (23,885,023) 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้อ่ืนจากการรวมธุรกิจ    

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - (9,069,810) (9,069,810) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 120,690,709 - 120,690,709 

    

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม    

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (23,374,516) (895,457) (24,269,973) 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้อ่ืนจากการรวมธุรกิจ    

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - (10,315,766) (10,315,766) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 120,690,709 - 120,690,709 

    

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (0.08) - (0.08) 

4.2 การจดัประเภทรายการใหม่ 

รายการบางรายการในงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ได้มีการจดัประเภท

รายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินงวดปัจจุบนั การจดัประเภทรายการ

ดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิ กาํไรเบด็เสร็จรวม และส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไว ้

การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

รายการ การแสดงรายการที่แสดงไว้เดิม การแสดงรายการในงวดปัจจุบัน จํานวนเงิน  

บาท 

ทรัสตรี์ซีท เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 177,094,264 
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4.3 ผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชีสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี           

31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

ผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 2563 ปรับปรุง 2563 

 ตามท่ีเคย จากการแก้ไข “ปรับปรุงใหม่” 

 รายงานไว้ ข้อผดิพลาด  

  ทางบัญชี  

  เพิม่ (ลด)  

 บาท บาท บาท 

    
ตน้ทุนขายเคร่ืองจกัรและใหบ้ริการ     

  วิศวกรรมก่อสร้าง  (1,757,538,723)  (14,515,217) (1,772,053,940) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม   (5,769,786)  (1,354,320)  (7,124,106) 

กาํไรสาํหรับปี  215,665,667   (15,869,537)  199,796,130  

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน  2,634,472   (2,671,212)  (36,740)  

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 217,110,384 (18,540,749) 198,569,635 

    

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)     

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 95,046,866 - 95,046,866 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้อ่ืนจากการรวมธุรกิจ    

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - (15,869,537) (15,869,537) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 120,618,801 - 120,618,801 

    

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม    

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 96,464,221 1,425,256 97,889,477 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้อ่ืนจากการรวมธุรกิจ    

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - (19,966,005) (19,966,005) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 120,646,163 - 120,646,163 

    

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 29.62 - 29.62 
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ผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

 2562 ปรับปรุง 2562 

 ตามท่ีเคย จากการแก้ไข “ปรับปรุงใหม่” 

 รายงานไว้ ข้อผดิพลาด  

  ทางบัญชี  

  เพิม่ (ลด)  

 บาท บาท บาท 

    
ตน้ทุนขายเคร่ืองจกัรและใหบ้ริการ     

  วิศวกรรมก่อสร้าง  (167,355,754) (8,951,765) (176,307,519) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  - (3,832,607) (3,832,607) 

กาํไรสาํหรับปี 35,198,916 (12,784,372) 22,414,544 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (109,505) (179,300) (288,805) 

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 35,089,411 (12,963,672) 22,125,739 

    

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)     

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 21,674,234 - 21,674,234 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้อ่ืนจากการรวมธุรกิจ    

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - (12,784,372) (12,784,372) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 13,524,682 - 13,524,682 

    

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม    

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่  21,564,729  -  21,564,729  

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้อ่ืนจากการรวมธุรกิจ    

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -  (12,963,672)  (12,963,672) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  13,524,682  -  13,524,682  

    

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 14.45 - 14.45 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธันวาคม 2563  30 มิถุนายน 2564  31 ธันวาคม 2563 

เงินสด 163,000  138,357                  25,944   31,579 

เงินฝากกระแสรายวนั 185,607  38,879  -  - 

เงินฝากออมทรัพย ์ 85,700,702  37,117,292  52,458,577  854,554 
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 86,049,309  37,294,528  52,484,521  886,133 
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6. รายการท่ีไม่เกีย่วกบัเงินสดและรายการกระทบยอดหนีสิ้นท่ีเกดิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 

6.1 รายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสดสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรยกมา 8,977,735  33,712,019  7,416,990  6,778,628 

บวก ซ้ือสินทรัพยถ์าวรระหวา่งงวด 33,519,741  93,146,080  682,819  5,903,097 

หกั   เงินสดจ่ายระหวา่งงวด (41,815,878)  (102,078,011)  (8,047,385)  (10,771,807) 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรยกไป 681,598  24,780,088  52,424  1,909,918 

6.2 รายการกระทบยอดหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

ตารางดา้นล่างน้ีแสดงการเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน ซ่ึงรวมการเปล่ียนแปลง

ทั้งท่ีเป็นรายการเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด ดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

    งบการเงินรวม 

   ยอดคงเหลือ   จัดประเภท    ยอดคงเหลือ     กระแสเงินสดรับ     กระแสเงินสดจ่าย     การเปลี่ยนแปลงท่ีไม่เป็นเงนิสด     ดอกเบีย้จ่าย     ยอดคงเหลือ 

   ณ วันท่ี    รายการใหม่    ณ วันท่ี      จากกิจกรรม     จากกิจกรรม     ค่าตดัจําหน่าย     กําไรจาก    หนีสิ้น     ทรัสต์รีซีท  ขาดทุน           ณ วันท่ี  

   1 มกราคม         1 มกราคม     จัดหาเงิน     จัดหาเงิน     ค่าธรรมเนยีม     การแก้ไข    ตามสัญญาเช่า       จากอัตรา           30 มถิุนายน  

   2564         2564                 ในการกู้เงนิรอตัด

จ่าย  

   สัญญาเงินกู้            แลกเปลี่ยน           2564  

                                                                

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน  28,184,555   -     28,184,555     8,083,708     -     -     -    -     -   -     -     36,268,263  

เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน  63,000,000   177,094,264     240,094,264     -    (65,103,038)     -     -    -     101,832,785  13,119,764     -     289,943,775  

เงินกูยื้มระยะส้ันจากกรรมการ  145,091,675   -     145,091,675     227,000,000     (61,070,783)     -     -    -     -   -     -     311,020,892  

หน้ีสินตามสัญญาเช่า  13,562,514   -     13,562,514     -     (3,481,493)     -     -    3,097,238     -   -     286,698     13,464,957  

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  527,660,409   -     527,660,409     -     (65,607,261)     982,679     (395,710)    -     -   -     -     462,640,117  

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  1,161,946   -     1,161,946     -     (16,909,231)     -     -    -     -   -     16,948,589     1,201,304  

รวม  778,661,099   177,094,264     955,755,363     235,083,708    (212,171,806)     982,679    (395,710)   3,097,238     101,832,785  13,119,764     17,235,287     1,114,539,308 

 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  ผลกระทบ  กระแสเงินสดรับ  กระแสเงินสดจ่าย  การเปลีย่นแปลงท่ีไม่เป็นเงินสด  ดอกเบีย้จ่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท่ี   จากการใช้  จากกจิกรรม  จากกจิกรรม  ค่าตัดจําหน่าย  หนีสิ้น    ณ วันท่ี 

 1 มกราคม  นโยบายบัญชีใหม่  จัดหาเงิน  จัดหาเงิน  ค่าธรรมเนียม  ตามสัญญาเช่า    30 มิถุนายน 

 2563        ในการกู้เงินรอตดัจ่าย      2563 

                

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 46,495,898  -  -  (4,725,165)  -  -  -  41,770,733 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 90,000,000  -  -  (5,300,000)  -  -  -  84,700,000 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ 500,000  -  2,011  (500,000)  -  -  -  2,011 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการ                

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 123,159,241  -  -  (73,159,241)  -  -  -  50,000,000 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 4,520,837  6,126,239  -  (2,639,823)  -  1,869,159  179,294  10,055,706 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 580,131,248  -  39,814,190  (52,656,839)  2,162,119  -  -  569,450,718 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 7,400,903  -  -  (21,064,430)  -  -  16,479,563  2,816,036 

รวม 852,208,127  6,126,239  39,816,201  (160,045,498)  2,162,119  1,869,159  16,658,857  758,795,204 
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หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสดรับ  กระแสเงินสดจ่าย  การเปลีย่นแปลงท่ีไม่เป็นเงินสด  ดอกเบีย้จ่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท่ี   จากกจิกรรม  จากกจิกรรม  ค่าตัดจําหน่าย  หนีสิ้น    ณ วันท่ี 

 1 มกราคม  จัดหาเงิน  จัดหาเงิน  ค่าธรรมเนียม  ตามสัญญาเช่า    30 มิถุนายน 

 2564      ในการกู้เงินรอตดัจ่าย      2564 

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 9,864,924  -        (37,247)  -  -  -  9,827,677 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 45,000,000  -  -  -  -  -  45,000,000 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ   145,000,000  226,500,000  (60,479,108)  -  -  -  311,020,892 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 112,636,129  -  (15,115,945)  -  -  -  97,520,184 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 3,838,197  -  (1,437,599)  -  3,097,240  93,982  5,591,820 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 135,033,376  -  (40,220,400)  549,504  -  -  95,362,480 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 2,049,190  -  (5,691,774)  -  -  6,671,387  3,028,803 

รวม 453,421,816  226,500,000  (122,982,073)  549,504  3,097,240  6,765,369  567,351,856 

 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสดรับ  กระแสเงินสดจ่าย  ค่าตัดจําหน่าย  ดอกเบีย้จ่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท่ี   จากกจิกรรม  จากกจิกรรม  ค่าธรรมเนียม    ณ วันท่ี  

 1 มกราคม  จัดหาเงิน   จัดหาเงิน  ในการกู้เงินรอตดัจ่าย    30 มิถุนายน 

 2563          2563 

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 10,003,311  -  (1,135,982)  -  -  8,867,329 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 45,000,000  -  -  -  -  45,000,000 

เงินกูร้ะยะสั้นจากกรรมการ 500,000  -  (500,000)  -  -  - 

เงินกูร้ะยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  281,468,984  -  -  -  281,468,984 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 181,684,895  20,000,000  (33,478,103)  744,589  -  168,951,381 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 292,260  -  (5,782,767)  -  6,120,138  629,631 

รวม 237,480,466  301,468,984  (40,896,852)  744,589  6,120,138  504,917,325 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ  วันท่ี  30 มิ ถุนายน 2564 และวันท่ี  31 ธันวาคม 2563 

ประกอบดว้ย  

หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564  31 ธันวาคม 2563  30 มิถุนายน 2564  31 ธันวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน  53,792,741  69,901,896  24,182,765  26,903,746 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27 12,108,508  10,448,250  -  - 

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน  1,721,926  3,962,086  -  - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27 203,400  374,700  2,090,307  442,943 

รายไดค้า้งรับ - บริษทัอ่ืน  36,865,078  48,712,856  14,541,376  26,743,039 

รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27 1,366,272  1,270,000  1,810,608  1,727,468 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27 -  -  5,069,165  2,189,260 

รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกเก็บตามสัญญา -         

    บริษทัอ่ืน(1)  373,993,929  282,250,564  -  - 

รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกเก็บตามสัญญา -         

    กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 27 33,735,881  27,509,479  -  - 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  9,811,604  4,881,597  1,655,171  707,290 

เงินทดรองจ่าย - บริษทัอ่ืน  50,182,405  47,745,903  42,790  55 

เงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27 -  762,811  90,000  762,811 
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  573,781,744  497,820,142  49,482,182  59,476,612 

(1) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกเกบ็ตามสัญญา

จาํนวน 407.73 ลา้นบาท และจาํนวน 309.76 ลา้นบาท ตามลาํดบั ท่ีคาดวา่จะเรียกเกบ็ชาํระภายในหน่ึง

ปี 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธันวาคม 2563  30 มิถุนายน 2564  31 ธันวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 49,637,817  48,630,724  24,182,765  26,903,746 

เกินกาํหนดเวลาชาํระหน้ี        

ไม่เกิน 3 เดือน 4,154,924  21,271,172  -  - 

 53,792,741  69,901,896  24,182,765  26,903,746 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,517,865  7,826,750  -  - 

เกินกาํหนดเวลาชาํระหน้ี        

ไม่เกิน 3 เดือน 2,890,643  2,621,500  -  - 

เกินกาํหนดเวลาชาํระหน้ี 

ไม่เกิน 6 เดือน 

 

7,700,000 

  

- 

  

- 

  

- 

 12,108,508  10,448,250  -  - 

รวมลูกหน้ีการคา้ 65,901,249  80,350,146  24,182,765  26,903,746 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลา 30 วนั 

กลุ่มบริษทัไม่มีการรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในการประเมินค่าเผื่อผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวมีความเส่ียงดา้นเครดิตตํ่าและไม่มี

ความเส่ียงดา้นเครดิตเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญันบัตั้งแต่วนัท่ีไดม้า 

8. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธันวาคม 2563  30 มิถุนายน 2564  31 ธันวาคม 2563 

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 5,466,413  2,628,472  -  - 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร - ภาษีมูลค่าเพ่ิม 46,894,731  38,270,035              758,368  - 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร - ภาษีเงินได ้        

  นิติบุคคล 7,221,187  7,817,288  -  - 
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ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 496,547  335,070  282,378  297,528 

เงินมดัจาํ 22,532,541  230,829  7,500  13,300 

 82,611,419  49,281,694  1,048,246  310,828 

9. เงินฝากสถาบันการเงินท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 

กลุ่มบริษทัมีเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 ดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

    งบการเงินรวม 

ช่ือบริษัท ประเภทเงินฝาก อตัราดอกเบีย้ ภาระคํา้ประกนั 30 มิถุนายน   31 ธันวาคม  

  (ร้อยละต่อปี)  2564  2563 

  2564 2563     

บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ออมทรัพย ์ 0.125 0.125 วงเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 17,501,992  17,769,105 

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ออมทรัพย ์ 0.125 0.125 วงเงินเบิกเกินบญัชี 5,789,303  11,283,404 

บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ฝากประจาํ 0.200 0.200 วงเงินเบิกเกินบญัชี 11,055  11,027 

บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จาํกดั ออมทรัพย ์ 0.125 0.125 วงเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 8,514,988  8,632,017 

บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกดั ออมทรัพย ์ 0.125 - วงเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 8,351,948  - 

     40,169,286  37,695,553 

 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัและมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้โดยตอ้งสํารอง

เงินสดในบัญชี  DSRA (Debt Service Reserve Account) ให้ครอบคลุมการชําระเงินต้นและดอกเบ้ีย     

ในอีกสามเดือนขา้งหนา้ให้กบัสถาบนัการเงินดงักล่าว เพื่อปฏิบติัตามเง่ือนไขในการใชว้งเงินกูย้ืมและ

วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 

10. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงนิลงทุน 

เม่ือวนัท่ี 10 ธันวาคม 2563 บริษทัลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการซ้ือหุ้นและกิจการแห่งหน่ึงใน

ประเทศไทย โดยบริษทัไดจ่้ายเงินมดัจาํตามบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นจาํนวน 10 ลา้นบาท และบริษทั

ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงตามท่ีระบุในสญัญา เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 บริษทัไดล้งนามสญัญาซ้ือขายหุน้

กบัผูถ้ือหุ้นของกิจการดงักล่าวตามราคาที่ตกลงกนัและชาํระเงินค่าหุ้นบางส่วนโดยการหักออกจาก

เงินมดัจาํดงักล่าวทั้งจาํนวน บริษทัตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงตามท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายหุ้น ต่อมาเม่ือ

วนัท่ี 21 มิถุนายน 2564 บริษทัและผูถื้อหุ้นของกิจการดังกล่าวได้ลงนามเอกสารขอขยายวนัท่ีโอน

กรรมสิทธ์ิในหุ้นตามสัญญาซ้ือขายหุ้นจากเดิมภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 เป็นภายในเดือน

สิงหาคม 2564 เน่ืองจากผูถื้อหุน้ของกิจการดงักล่าวอยูร่ะหวา่งดาํเนินการโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามท่ีระบุ

ในสญัญา 
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11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินลงทุนในบริษทัร่วม ประกอบดว้ยรายการ

ดงัต่อไปน้ี  
หน่วย : บาท 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธันวาคม 2563 

 สัดส่วน   งบการเงิน  งบการเงินรวม  สัดส่วน   งบการเงิน  งบการเงินรวม 

 เงินลงทุน   เฉพาะกจิการ    เงินลงทุน   เฉพาะกจิการ   

ช่ือบริษัท ร้อยละ ทุนที่ชําระแล้ว  วธีิราคาทุน  วธีิส่วนได้เสีย  ร้อยละ ทุนที่ชําระแล้ว  วธีิราคาทุน  วธีิส่วนได้เสีย 

             “ปรับปรุงใหม่” 

Vientiane Waste Management Co., Ltd.(1) - -  -  -  29.99 136,667,858    40,392,201  37,737,764 

บริษทั รุ่งทิวา ไบโอแมส จาํกดั 25 290,000,000  72,500,000  58,656,162  25  290,000,000    72,500,000  57,628,466 

  290,000,000  72,500,000  58,656,162   426,667,858  112,892,201  95,366,230 

(1) 
ในเดือนมีนาคม 2564 บริษทัไดช้าํระสิทธิในการถือหุ้นสามญัเพิ่มเติมเป็นจาํนวนเงิน 2,367.54 ลา้นกีบ 

หรือเทียบเท่า 7.91 ลา้นบาท 

 ในการเขา้ซ้ือเงินลงทุนของ Vientiane Waste Management Co., Ltd. บริษทัมีขอ้ตกลงในการถือครองหุน้

โดยผูถื้อหุ้นรายเดิมทั้งหมดเพื่อให้เป็นไปตามขอ้ปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาสัมปทานท่ีดินของ 

Vientiane Waste Management Co., Ltd. โดยมีการจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกันระหว่างบริษทัและผูถื้อ

หุน้รายเดิมเพื่อกาํหนดเง่ือนไขของการโอนหุน้ รวมถึงการโอนสิทธิและประโยชน์ทั้งหลายใหแ้ก่บริษทั

ตลอดระยะเวลาการถือหุ้น และดาํเนินการโอนหุ้นคืนให้แก่บริษทัเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขตามบนัทึก

ขอ้ตกลงร่วมกนัโดยไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ 

บริษทับันทึกการชาํระสิทธิในการถือหุ้นสามญัของ Vientiane Waste Management Co., Ltd. เป็นเงิน

ลงทุนในบริษัทร่วมเน่ืองจากบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญในการตัดสินใจเก่ียวกับนโยบาย            

ทางการเงินและนโยบายการดาํเนินงานของ Vientiane Waste Management Co., Ltd. โดยการมีตวัแทนอยู่

ในคณะกรรมการบริษทั Vientiane Waste Management Co., Ltd. 

ในเดือนมิถุนายน 2564 บริษทัจาํหน่ายสิทธิในหุ้นสามญัของ Vientiane Waste Management Co., Ltd. 

ทั้งหมดจาํนวน 10,931,355 หุ้น จาํนวนทั้งส้ิน 48.30 ลา้นบาทให้แก่บริษทั เอ็มแปด โฮลด้ิง จาํกดั ซ่ึง

เป็นผูถื้อหุ้นเดิม บริษัทรับชําระสิทธิในหุ้นสามัญของ Vientiane Waste Management Co., Ltd.                  

ทั้งจาํนวนในเดือนมิถุนายน 2564 บริษทัไม่มีกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสิทธิในหุน้สามญัใน  

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2564 อยา่งไรก็ตาม บริษทัรับรู้ขาดทุนจากการจาํหน่ายสิทธิในหุน้สามญัดงักล่าวจาํนวน 533,625 บาท 

เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงบนัทึกโดยใชว้ิธีราคาทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 
 

            งบการเงินเฉพาะกจิการ 

        สัดส่วนการถือหุ้น  ทุนที่ชําระแล้ว  วธีิราคาทุน 

        2564  2563  2564  2563  2564  2563 

ช่ือบริษัท  ลกัษณะธุรกจิ  จดทะเบียนใน    ร้อยละ  ร้อยละ  บาท  บาท  บาท  บาท 

บริษทั โคลเวอร์ น่าน จาํกดั  ใหบ้ริการบริหารจดัการและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง                 

  และประกอบกิจการโรงไฟฟ้า  ประเทศไทย    99.99  99.99  10,000,000  10,000,000  3,126,635  3,126,635 

บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จาํกดั  จดัหาและจาํหน่ายเช้ือเพลิงชีวมวล  ประเทศไทย    99.99  99.99  10,000,000  10,000,000  13,832,645  13,832,645 

บริษทั โคลเวอร์ รีไซเค้ิล จาํกดั  โรงงานแปรรูปขยะเพือ่ผลิตและจาํหน่ายเช้ือเพลิงขยะ  ประเทศไทย    99.99  99.99  40,000,000  40,000,000  32,453,401  32,453,401 

บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกดั  โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ  ประเทศไทย    48.99(1)  99.99  100,000,000  100,000,000  92,089,065  92,089,065 

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  จดัหาและจดัจาํหน่ายเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์  ประเทศไทย    99.99  99.99  100,000,000  100,000,000  76,694,202  76,694,202 

บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั  บริการดา้นการงานวิศวกรรมออกแบบและก่อสร้าง  ประเทศไทย    99.99  99.99  25,000,000  25,000,000  46,183,324  46,183,324 

บริษทั โคลเวอร์ พษิณุโลก จาํกดั  โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล  ประเทศไทย    99.99  99.99  90,000,000  90,000,000  109,299,567  109,299,567 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน เอน็เนอร์ย ีจาํกดั  โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล  ประเทศไตห้วนั    75.00  75.00  5,128,138  5,128,138  965,154  965,154 

            380,128,138  380,128,138  374,643,993  374,643,993 
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(1) เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2564 มีมติอนุมติัในการโอนหุ้นของ

บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกดั จาํนวน 10,200,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 51 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดให้แก่      

ผูถื้อหุ้นรายเดิมเพื่อให้เป็นไปตามขอ้ปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า โดยมีการจดัทาํบนัทึก

ขอ้ตกลงร่วมกนัเพื่อกาํหนดเง่ือนไขในการโอนหุน้ดงักล่าว รวมถึงการโอนสิทธิและประโยชน์ทั้งหลาย

ให้แก่บริษทัตลอดระยะเวลาการถือหุน้ และดาํเนินการโอนหุ้นคืนให้แก่บริษทัโดยเป็นไปตามเง่ือนไข

ตามบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนัโดยไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ ดงันั้น บริษทัยงัคงมีอาํนาจควบคุมบริษทัยอ่ยน้ี

ตลอดระยะเวลาการโอนหุน้ดงักล่าว 

บริษทัถือหุน้ในอตัราร้อยละ 49 ของจาํนวนหุน้สามญัของบริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกดั บริษทัยงัมีสิทธิ

ในเงินลงทุนท่ีไดมี้การโอนหุน้ร้อยละ 51 คืนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายเดิม โดยบริษทัจะไดสิ้ทธิและประโยชน์

ทั้ งหมดจากบริษัทย่อยน้ี นอกจากน้ีบริษัทยงัมีอํานาจควบคุมนโยบายการเงินและนโยบายการ

ดาํเนินงานในบริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกดั ดงันั้น บริษทัจึงบนัทึกเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั 

โคลเวอร์ พิจิตร จาํกดั เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตามสัดส่วนของเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ประกอบดว้ย 

      มูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วน 

  มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ  ของเงินลงทุน 

  2564  2563  2564  2563 

ช่ือบริษัท  บาท  บาท  บาท  บาท 

บริษทั โคลเวอร์ น่าน จาํกดั  2,607,855  3,421,951  2,607,594  3,421,883 

บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จาํกดั  11,565,812  12,760,342  11,564,655  12,760,087 

บริษทั โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จาํกดั  30,213,467  31,482,550  30,210,446  31,482,393 

บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกดั  87,388,402  93,126,311  42,811,578  93,126,302 

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  164,071,733  162,846,327  164,055,326  162,846,295 

บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั  58,466,068  40,309,099  58,460,221  40,309,067 

บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จาํกดั  127,510,075  121,452,354  127,497,324  121,452,264 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน เอน็เนอร์ยี จาํกดั  820,632  1,010,688  615,474  757,983 

  482,644,044  466,409,622  437,822,618  466,156,274 
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13. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม 

 หมายเหตุ 2564  2563 

ราคาตามบญัชีสุทธิยกมา  1,141,132,300  1,069,022,184 

หกั   ผลกระทบจากการจดัประเภทรายการใหม่ 14 -  (2,922,808) 

บวก ซ้ือสินทรัพยร์ะหวา่งงวด  33,501,241  93,146,080 

หกั   การเปล่ียนแปลงประมาณการตน้ทุนการร้ือถอน  (2,207,651)  - 

หกั   ค่าเส่ือมราคา  (35,071,521)  (31,445,865) 

ราคาตามบญัชีสุทธิยกไป  1,137,354,369  1,127,799,591 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดน้าํท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ

และอุปกรณ์ ซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 1,003.64 ลา้นบาท และ 1,021.64 ลา้นบาท ตามลาํดับ เพื่อใช้เป็น

หลักประกันวงเงินสินเช่ือกับสถาบันการเงินแห่งหน่ึงสําหรับเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้ น                             

จากสถาบนัการเงิน และเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 15 ขอ้ 17 และขอ้ 21) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ต้นทุนการกู้ยืมจาํนวน 5.26 ลา้นบาท เกิดจากการกู้ยืมท่ีกู้มาเพื่อวตัถุประสงค์

ทัว่ไปในระหว่างปีของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง และไดบ้นัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยร์วมอยูใ่นงานระหว่าง

ก่อสร้าง กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราตั้งข้ึนเป็นร้อยละ 3.89 ต่อปี ในการคาํนวณตน้ทุนท่ีรวมเป็นราคาทุนของ

สินทรัพย ์อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนดงักล่าวเป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของตน้ทุนการกูย้ืมท่ีมีอยู่ใน

ระหวา่งปี (ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 : ไม่มี) 

หน่วย : บาท 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2564  2563 

ราคาตามบญัชีสุทธิยกมา  406,091,538    429,150,401 

บวก ซ้ือสินทรัพยร์ะหวา่งงวด  664,319  5,903,097 

หกั   ค่าเส่ือมราคา  (16,579,673)   (17,351,593) 

ราคาตามบญัชีสุทธิยกไป  390,176,184  417,701,905 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัไดน้าํท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ

และอุปกรณ์ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 386.06 ลา้นบาท และ 402.58 ลา้นบาท ตามลาํดับ เพื่อใช้เป็น

หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงสําหรับเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงินและเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 15 ขอ้ 17 และขอ้ 21) 
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14. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม 

 หมายเหตุ 2564  2563 

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้งวด  15,171,628  - 

ผลกระทบจากการใชน้โยบายการบญัชี     

   ใหม่เป็นคร้ังแรก  -   6,126,239  

ผลกระทบจากการจดัประเภทรายการใหม่  13 -   2,922,808  

บวก ซ้ือสินทรัพยร์ะหวา่งงวด  3,380,154  1,869,159 

หกั ค่าตดัจาํหน่าย  (1,825,133)  (1,448,373) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด  16,726,649   9,469,833  

  
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2564  2563 

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้งวด  5,091,477  - 

บวก ซ้ือสินทรัพยร์ะหวา่งงวด  3,380,154  - 

หกั ค่าตดัจาํหน่าย  (756,597)  - 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด  7,715,034  - 

15. เงินเบิกเกนิบัญชีจากสถาบันการเงิน 

กลุ่มบริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 อตัราดอกเบีย้  งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธันวาคม 2563  30 มิถุนายน 2564  31 ธันวาคม 2563 

 ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี     

บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน)(1) 5.875  5.875  9,827,677   9,864,924  
บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั(2) 4.650 - 5.825  4.650 - 5.825  18,622,555   11,121,291  
บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั(3) 6.150  6.150  2,944,347   2,923,386  

บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกดั(4) 5.875  5.875  -   1,893,326  

บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จาํกดั(5) 5.875  5.875  4,873,684   2,381,628  

     36,268,263   28,184,555  
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(1) 
วงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินของบริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) คํ้าประกนัโดยท่ีดิน 

เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุขอ้ 13) และถูกคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทั 

และผูถื้อหุน้ของบริษทั 

(2) 
วงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินของบริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั คํ้าประกนัโดยเงินฝากสถาบนั

การเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 9) และรวมถึงท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์

(ดูหมายเหตุขอ้ 13) และถูกคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทั 

(3) 
วงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินของบริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั คํ้าประกนัโดยเงินฝากสถาบนั

การเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 9) และถูกคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทั 

(4) 
วงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินของบริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกดั คํ้าประกนัโดยสิทธิการเช่าท่ีดิน

นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร (ดูหมายเหตุขอ้ 30.5) รวมถึงอาคาร เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุ

ขอ้ 13) ไดถู้กคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทั และผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 

(5) 
วงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินของบริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จาํกัด คํ้ าประกันโดยเงินฝาก

สถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 9) และรวมถึงท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ (ดูหมายเหตุขอ้ 13) และถูกคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทั และผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 

16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย  

หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564  31 ธันวาคม 2563  30 มิถุนายน 2564  31 ธันวาคม 2563 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน  194,282,018  170,952,012  24,227,415  21,516,501 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27 399,559  -  233,277  304,010 

เงินทดรองรับ  1,973  1,973  -  - 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร - บริษทัอ่ืน  681,598  8,977,735  52,424  7,416,990 

เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน  30,962,202   9,928,274   15,910,824  4,802,505 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27 1,316,892   1,316,892   90,513  90,513 

เงินประกนัผลงาน  9,825,504  9,825,504  -  - 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - บริษทัอ่ืน  1,201,304  1,161,946  247,620  237,691 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27 -  -  2,781,183  1,811,499 

เงินรับล่วงหนา้ - บริษทัอ่ืน  2,567,984  13,452,913  -  - 

เงินรับล่วงหนา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27 6,828,300  4,500,000  -  - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บริษทัอ่ืน    36,192,500  48,519,099  2,426,095  3,267,985 
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  284,259,834  268,636,348  45,969,351  39,447,694 

17. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

ผู้กู้ อตัราดอกเบีย้  งบการเงินรวม 

 ร้อยละต่อปี  30 มิถุนายน 2564  31 ธันวาคม 2563 

บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน)(1) MLR - 1.0  45,000,000  45,000,000 

บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จาํกดั(2) MLR - 1.0  15,000,000  15,000,000 

บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกดั(3) MLR - 1.0  9,000,000  3,000,000 

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั(4) MOR/LIBOR + 2.5  220,943,775  177,094,264 

   289,943,775  240,094,264 

 (1) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) มี

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินโดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินให้แก่สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง

โดยมีกาํหนดชาํระคืนในเดือนสิงหาคม 2564 ถึงเดือนกนัยายน 2564 และ เดือนกุมภาพนัธ์ 2564 ถึง

เดือนมีนาคม 2564 ตามลาํดับ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินดังกล่าวมีการคํ้ าประกันโดยท่ีดิน อาคาร 

เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุขอ้ 13) และถูกคํ้าประกนัโดยกรรมการบริษทั 

(2) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จาํกดั มีเงินกูย้ืมจาก

สถาบนัการเงินโดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินใหแ้ก่สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง และมีกาํหนดชาํระ

คืนในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2564 และ เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 

2564 ตามลาํดบั โดยเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินดงักล่าวมีการคํ้าประกนัโดยเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใช้

เป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 9) และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุขอ้ 13) และถูกคํ้าประกนั

โดยบริษทัใหญ่และกรรมการบริษทั 

(3) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกัด มีเงินกู้ยืมจาก

สถาบนัการเงินโดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินใหแ้ก่สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง มีกาํหนดชาํระคืน

ในเดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 และเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564 

ตามลาํดบัโดยเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินดงักล่าวถูกคํ้าประกนัโดยเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็น

หลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 9) เคร่ืองจกัร (ดูหมายเหตุขอ้ 13) สิทธิการเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง     

(ดูหมายเหตุขอ้ 14)  และถูกคํ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่และกรรมการบริษทั 
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(4)   
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทั ศแบง คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั มีเงินกูย้ืม

จากสถาบันการเงินโดยการทําตั๋วทรัสต์รีซีทกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหน่ึงจํานวน           

6.86 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 221 ลา้นบาท และจาํนวน 5.86 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ

เทียบเท่า 177 ลา้นบาท ตามลาํดบั มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 120 วนันับตั้งแต่วนัท่ีออกตัว๋ทรัสตรี์ซีท 

โดยเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินดงักล่าวถูกคํ้าประกนัโดย ท่ีดิน และอาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 13) และถูก

คํ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงและกรรมการบริษทั  

18. สินทรัพย์และหนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ประกอบดว้ย

รายการดงัต่อไปน้ี  

 งบการเงนิรวม 

 30 มิถุนายน 2564 

 จํานวนเงินตามสัญญา  มูลค่ายุตธิรรมของสัญญา 

ประเภทสัญญา รับ  จ่าย  สินทรัพย์  หนีสิ้น 

 ดอลลาร์สหรัฐฯ  บาท  บาท  บาท 

        

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 10,108,286  310,919,217  13,234,930  - 

(ดูหมายเหตุขอ้ 25)        

 

 งบการเงนิรวม 

 31 ธันวาคม 2563 

 จํานวนเงินตามสัญญา  มูลค่ายุตธิรรมของสัญญา 

ประเภทสัญญา รับ  จ่าย  สินทรัพย์  หนีสิ้น 

 ดอลลาร์สหรัฐฯ  บาท  บาท  บาท 

        

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 11,744,029  362,333,219  -  (9,558,107) 

(ดูหมายเหตุขอ้ 25)        

19. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

 ในเดือนมีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดช้าํระภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใชจ้่ายอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งซ่ึงมี

ยอดคงค้าง ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 เป็นจํานวนเงินทั้ งส้ิน 56.33 ล้านบาท และ 8.26 ล้านบาท 

ตามลาํดบั 
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20. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 จํานวนเงนิข้ันตํา่ 

ท่ีจะต้องจ่าย 

 มูลค่าปัจจุบันของ 

จํานวนเงนิข้ันตํา่ท่ีจะต้องจ่าย 

  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

ภายใน 1 ปี 4,273,064  5,285,405  3,683,645  4,779,656 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 7,897,275  6,474,006  6,358,730  5,154,056 

มากกวา่ 5 ปี 5,387,592  5,718,939  3,422,582  3,628,802 

 17,557,931  17,478,350  13,464,957  13,562,514 

หกั ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (4,092,974)  (3,915,836)  -  - 

 13,464,957  13,562,514  13,464,957  13,562,514 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธันวาคม 2563 

การแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี    

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3,683,645  4,779,656 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 9,781,312  8,782,858 
 

13,464,957  13,562,514 

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 จํานวนเงนิข้ันตํา่ 

ท่ีจะต้องจ่าย 

 มูลค่าปัจจุบันของ 

จํานวนเงนิข้ันตํา่ท่ีจะต้องจ่าย 

  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

ภายใน 1 ปี 1,751,213  1,963,991  1,545,465  1,898,865 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,523,309  2,187,057  4,046,355  1,939,332 

 6,274,522  4,151,048  5,591,820  3,838,197 

หกั ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (682,702)  (312,851)  -  - 

 5,591,820  3,838,197  5,591,820  3,838,197 
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หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธันวาคม 2563 

การแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี    

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,545,465  1,898,865 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 4,046,355  1,939,332 
 

5,591,820  3,838,197 

21.  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 3 0  มิถุนายน 2 5 6 4 และวนัท่ี 3 1 ธนัวาคม 2 5 6 3 

ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

      30 มิถุนายน 2564     31 ธันวาคม 2563     30 มิถนุายน 2564      31 ธันวาคม 2563 

ยอดคงเหลือตน้งวด 531,989,335  587,608,862  136,151,297  184,249,800 

กูเ้พิ่มระหวา่งปี/งวด -  39,758,000  -  20,000,000 

จ่ายชาํระคืนระหวา่งปี/งวด (65,607,261)  (95,377,527)  (40,220,400)  (68,098,503) 

ยอดคงเหลือปลายงวด  466,382,074  531,989,335  95,930,897  136,151,297 

        

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 466,382,074  531,989,335  95,930,897  136,151,297 

หกั  ค่าธรรมเนียมในการกูเ้งินรอตดัจ่าย (3,741,957)  (4,328,926)  (568,417)  (1,117,921) 

มูลค่าปัจจุบนัของเงินกูย้มืระยะยาวจาก        

สถาบนัการเงิน 462,640,117   527,660,409  95,362,480  135,033,376 

หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (130,308,772)   (199,719,447)  (78,611,680)  (135,033,376) 

 332,331,345   327,940,962   16,750,800  - 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน          

ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

        งบการเงินรวม 

อตัราดอกเบีย้  การจ่ายเงนิต้น  วนัส้ินสุดสัญญา  การคํา้ประกนั/  ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  

ร้อยละต่อปี  และดอกเบีย้    หลกัประกนั  30 มิถนุายน 2564  31 ธันวาคม 2563 

      (ดูหมายเหตุขอ้ 9, 13, 30.5)     

MLR ลบดว้ยส่วนเพิ่ม 

 

รายเดือน  30 กนัยายน 2565  เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็น

หลกัประกนั 

ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัรและ 

อุปกรณ์และกรรมการของบริษทั 

 

95,362,480  135,033,376 

MLR ลบดว้ยส่วนเพิ่ม 

 

รายเดือน  6 สิงหาคม 2571  เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใช ้   

เป็นหลกัประกนั ท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์  บริษทัใหญ่ และ

กรรมการของบริษทั 

 

185,306,640  198,296,598 

MLR ลบดว้ยส่วนเพิ่ม 

 

รายเดือน  16 ตุลาคม 2569  เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใช ้   

เป็นหลกัประกนั เคร่ืองจกัร  

สิทธิการเช่าท่ีดิน 

และส่ิงปลูกสร้าง บริษทัใหญ่

และกรรมการของบริษทั 

 

181,970,997  194,330,435 

        462,640,117  527,660,409 

หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระ 
 

      
 

 
 

ภายในหน่ึงปี    (130,308,772)  (199,719,447) 

    332,331,345  327,940,962 

กลุ่มบริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี และอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในการดาํรงอตัราส่วน Debt Service 

Coverage Ratio (“DSCR”) ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาเงินกูย้มืได ้อยา่งไรกต็าม บริษทัไดรั้บหนงัสือยนิยอม

จากสถาบนัการเงินในการผ่อนผนัสําหรับการปฏิบติัตามเง่ือนไขเก่ียวกบัการดาํรงอตัราส่วน DSCR  

ลงวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564  โดยการผ่อนผนัดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นการผิดเง่ือนไขสัญญาเงินกูย้ืม ดงันั้น  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัจึงจดัประเภทรายการเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเป็นหน้ีสิน

หมุนเวียนทั้งจาํนวน 

เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวจาก

สถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเพื่อเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการผ่อนชาํระเงินตน้และวนัครบกาํหนดชาํระเงินตน้

โดยครบกาํหนดชาํระภายในวนัท่ี 16 ตุลาคม 2569 ทั้ งน้ี บริษทัย่อยดังกล่าวรับรู้รายการปรับปรุงท่ี
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เกิดข้ึนจากการแกไ้ขสัญญาดงักล่าวจาํนวน 395,710 บาท เป็นรายไดอ่ื้นในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

สาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
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22. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

กลุ่มบริษทัมีโครงการผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไทย

ซ่ึงจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัให้มีกองทุน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน        

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังานตน้งวด 12,070,629  3,611,104  8,686,305  158,055 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,468,294  512,619  1,027,250  108,221 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 140,382  28,531  105,809  13,771 

รับโอนพนกังานจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งงวด -  6,016,841  -  6,795,472 

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน        

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังานปลายงวด 13,679,305  10,169,095  9,819,364  7,075,519 

23. ทุนเรือนหุ้น 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 ผู ้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ 

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 150,000,000 บาท เป็น 480,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่

จาํนวน 3,300,000 หุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักรมพฒันา

ธุรกิจการคา้เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2563 บริษทัเรียกและรับชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวแลว้เต็มจาํนวน  

เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 26 มิถุนายน 2563 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2564 ไดมี้มติอนุมติัการเปล่ียนแปลง

ม ูลค ่าที ่ตราไวข้องหุ ้น จากเด ิมหุ ้น ละ 100 บาท เป็น หุ ้น ละ 0.50 บาท จาก 4,800,000 หุ น้ เป็น 

960,000,000 หุ ้น  และอนุมตั ิการเพิ ่มท ุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิม 480,000,000 บาท เป็น 

640,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 1,280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท และอนุมติัการจดัสรร

หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนเป็นคร้ังแรก และเพื่อเสนอขายแก่กรรมการ 

ผูบ้ริหาร พนักงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวโยงกนั และ/หรือ ผูมี้อุปการ

คุณ บริษัทได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2564 ทั้ งน้ี ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 บริษทัยงัไม่ไดเ้รียกและรับชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุนจาํนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 

บาท 
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24. รายได้อ่ืน 

รายไดอ่ื้นสาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

  2564  2563  2564    2563 

           รายไดค้่าเช่า          -  253,712  -  - 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ  15,154,927  -  -  - 

อ่ืน ๆ  187,906  59,885  1,917    25,729 

  15,342,833  313,597  1,917    25,729 

หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

  2564  2563  2564  2563 

รายไดค้่าเช่า  -  507,423  -  - 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ  22,793,638  -  -  - 

อ่ืน ๆ  593,017  86,903  3,392    26,215 

  23,386,655  594,326  3,392    26,215 

25. มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทักาํหนดให้มีการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลง

แลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือชาํระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนกนั 

และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วตัถุประสงคข์องการวดั

มูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมกาํหนดโดยวิธีต่อไปน้ีโดยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสมมติฐานใน

การกาํหนดมูลค่ายติุธรรมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

การวดัมูลค่ายติุธรรม 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจดัลาํดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมในลาํดบัท่ี 2 ซ่ึงคาํนวณโดยการ

ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้ ท่ีสามารถสงัเกตได ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน (ดูหมายเหตุขอ้ 18) 
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สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย มีราคาตามบญัชี

ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น เงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกรรมการ เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และหน้ีสิน

หมุนเวียนอ่ืนซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายมีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม เน่ืองจาก

เคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

มูลค่าตามบญัชีของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัและหน้ีสินตาม

สัญญาเช่าซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ 

26. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการนาํกาํไร (ขาดทุน) ของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัหาร

ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน        

กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั (บาท) 16,484,645  (12,679,899)  (1,379,604)  1,906,658 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถว่งนํ้าหนกั (หุน้) 960,000,000  300,099,725   960,000,000  300,099,725 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.02  (0.04)  (0.00)  0.01 

        

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน        

กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั (บาท) 43,196,587  (23,885,023)  7,103,155  5,005,360 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถว่งนํ้าหนกั (หุน้) 960,000,000  300,099,725  960,000,000  300,099,725 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.04  (0.08)  0.01  0.02 
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จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 คาํนวณไดด้งัน้ี 

หน่วย : หุ้น 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  2563 

จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,800,000  1,500,000 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีเพิ่มข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว ้ 955,200,000      298,500,000 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกระหวา่งงวดสามและหกเดือน    

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน    

(825,000 x 7/182) -  31,731 

(2,475,000 x 5/182) -  67,994 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 960,000,000  300,099,725 

การคํานวณกําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                   

30 มิถุนายน 2564 และ 2563 คาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของ

บริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวด (ถา้มี) โดยได้ปรับ

จาํนวนหุ้นสามญัตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ี

ตราไวจ้ากมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท (ดูหมายเหตุขอ้ 23) โดยถือเสมือนว่าการ

เปล่ียนแปลงจาํนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นท่ีตราไวไ้ดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

27. รายการระหว่างกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

กิจการและบุคคลท่ีควบคุมบริษทัหรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกบับริษทั 

ไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอดทั้งทางตรงและทางออ้ม บริษทัยงัหมายรวมถึงบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย

และบริษทัย่อยลาํดบัถดัไป กิจการและบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั 

บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทั ซ่ึงทาํใหผู้เ้ป็นเจา้ของดงักล่าว

มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารสําคญั รวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษทั 

และสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดเป็นบุคคลหรือกิจการ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ 

บริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย เงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีสําคญั

เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 12 
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ความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทักบับุคคล และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

บริษัท / บุคคลท่ีเกีย่วข้องกนั ความสัมพนัธ์ 

นายเศรษฐศิริ ศกัด์ิสิทธิเสรีกลุ ผูถื้อหุน้รายใหญ่และกรรมการ 

นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา ผูถื้อหุน้และกรรมการ 

บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จาํกดั บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั โคลเวอร์ น่าน จาํกดั บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกดั บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จาํกดั บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จาํกดั บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ศแบง ออสเตรเลีย จาํกดั บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 1 จาํกดั บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 2 จาํกดั บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 3 จาํกดั บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 4 จาํกดั บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 5 จาํกดั บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 6 จาํกดั บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 7 จาํกดั บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 8 จาํกดั บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 9 จาํกดั บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอม็แปด โฮลด้ิง จาํกดั  มีกรรมการร่วมกนั 

Fernview Environmental Pty Ltd. มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู อินโฟโลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั รุ่งทิวา ไบโอแมส จาํกดั บริษทัร่วม 

Vientiane Waste Management Co., Ltd. มีกรรมการร่วมกนั 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ราคาท่ีตกลงกนัตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

รายไดจ้ากการขายเคร่ืองจกัรและใหบ้ริการ ราคาท่ีตกลงกนัตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

   วิศวกรรมก่อสร้าง  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ ตน้ทุนบวกดว้ยส่วนเพิ่ม 

รายไดด้อกเบ้ีย/ตน้ทุนทางการเงิน อตัราท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงอตัราดอกเบ้ียจากตน้ทุนการกูย้มื 

ซ้ือวตัถุดิบและค่าใชจ่้ายในการจดัหาเช้ือเพลิง ราคาท่ีตกลงกนั 

ค่าบริการจ่าย ตน้ทุนบวกดว้ยส่วนเพิ่มตามท่ีตกลงกนั 

ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถนุายน 2564  31 ธันวาคม 2563  30 มิถนุายน 2564  31 ธันวาคม 2563 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั         

(ดูหมายเหตุขอ้ 7)        

บริษทั รุ่งทิวา ไบโอแมส จาํกดั 3,008,508  2,648,250  -  - 

Vientiane Waste Management Co., Ltd. 9,100,000  7,800,000  -  - 

 12,108,508  10,448,250  -  - 

        

ลูกหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั         

(ดูหมายเหตุขอ้ 7)        

บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จาํกดั -  -  355,230  - 

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั -  -  525,554  - 

บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั -  -  512,524  - 

บริษทั โคลเวอร์ น่าน จาํกดั -  -  31,645  - 

บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จาํกดั -  -  80,353  - 

บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกดั -  -  259,675  - 

บริษทั โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จาํกดั -  -  121,926  68,243 

บริษทั รุ่งทิวา ไบโอแมส จาํกดั 128,400  224,700  128,400  224,700 

Vientiane Waste Management Co., Ltd. 75,000  150,000  75,000  150,000 

 203,400  374,700  2,090,307  442,943 
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หน่วย : บาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถนุายน 2564  31 ธันวาคม 2563  30 มิถนุายน 2564  31 ธันวาคม 2563 
รายได้ค้างรับ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั        

(ดูหมายเหตุขอ้ 7)        

บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จาํกดั -  -  342,106  438,448 

บริษทั โคลเวอร์ น่าน จาํกดั -  -  30,291  68,847 

บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกดั -  -  251,531  304,680 

บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จาํกดั -  -  76,321  84,247 

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั -  -  504,250  425,465 

บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั -  -  490,293  335,781 

บริษทั โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จาํกดั -  -  115,816  - 

บริษทั รุ่งทิวา ไบโอแมส จาํกดั 1,366,272  1,270,000  -  70,000 

 1,366,272  1,270,000  1,810,608  1,727,468 

        

ดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั        

(ดูหมายเหตุขอ้ 7)        

บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั -  -  488,915  - 

บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จาํกดั -  -  202,886  - 

บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกดั -  -  7,516  9,754 

บริษทั โคลเวอร์ น่าน จาํกดั -  -  87,498  - 

บริษทั โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จาํกดั -  -  4,282,350  2,179,506 

 -  -  5,069,165  2,189,260 

        

รายได้ท่ียงัไม่เรียกเกบ็ตามสัญญา -        

กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 7)        

Vientiane Waste Management Co., Ltd. 1,400,000  7,016,033  -  - 

Fernview Environmental Pty Ltd. 32,335,881  20,493,446  -  - 

 33,735,881  27,509,479  -  - 

        

เงินทดรองจ่าย - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั        

(ดูหมายเหตุขอ้ 7)        

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 1 จาํกดั -  -  20,000  - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 2 จาํกดั -  -  20,000  - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 4 จาํกดั -  -  10,000  - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 6 จาํกดั -  -  20,000  - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 8 จาํกดั -  -  20,000  - 

Vientiane Waste Management Co., Ltd. -  762,811  -  762,811 

 -  762,811  90,000  762,811 
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ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถนุายน 2564  31 ธันวาคม 2563  30 มิถนุายน 2564  31 ธันวาคม 2563 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (1)        

บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั -  -  93,860,210  - 

บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จาํกดั -  -  20,914,242  - 

บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกดั -  -  6,494,872  3,100,000 

บริษทั โคลเวอร์ น่าน จาํกดั -  -  9,290,704  - 

บริษทั โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จาํกดั -  -  67,211,311  66,130,864 

 -  -  197,771,339  69,230,864 

        

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั        

(ดูหมายเหตุขอ้ 16)        

บริษทั รุ่งทิวา ไบโอแมส จาํกดั 399,559  -  -  - 

บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จาํกดั -  -  233,277  304,010 

               399,559  -  233,277  304,010 

        

เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั        

(ดูหมายเหตุขอ้ 16)        

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั -  -  90,513  90,513 

บริษทั รุ่งทิวา ไบโอแมส จาํกดั 1,316,892  1,316,892  -  - 

 1,316,892  1,316,892  90,513  90,513 

        

ดอกเบีย้ค้างจ่าย - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั        

(ดูหมายเหตุขอ้ 16)        

บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จาํกดั -  -  15,252  14,505 

บริษทั โคลเวอร์ น่าน จาํกดั -  -  -  44 

บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จาํกดั -  -  -  42 

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั -  -  2,765,931  1,794,937 

บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั -  -   -  1,971 

 -  -  2,781,183  1,811,499 

        

เงินรับล่วงหน้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     

(ดูหมายเหตุขอ้ 16)        

Vientiane Waste Management Co., Ltd. 2,328,300  -  -  - 

บริษทั รุ่งทิวา ไบโอแมส จาํกดั 4,500,000  4,500,000  -  - 

 6,828,300  4,500,000  -  - 

        

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกรรมการ(2)        

นายเศรษฐศิริ ศกัด์ิสิทธิเสรีกุล 11,020,892  91,675  11,020,892  - 

นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา 300,000,000  145,000,000  300,000,000  145,000,000 

 311,020,892  145,091,675  311,020,892  145,000,000 
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ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถนุายน 2564  31 ธันวาคม 2563  30 มิถนุายน 2564  31 ธันวาคม 2563 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (3)        

บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จาํกดั -  -  24,449,163  14,518,286 

บริษทั โคลเวอร์ น่าน จาํกดั -  -  -  1,446,237 

บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จาํกดั -  -  -  1,350,283 

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั -  -  -  91,549,634 

บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั -  -  73,071,021  3,771,689 

 -  -  97,520,184  112,636,129 

 (1) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง โดยมีอตัรา

ดอกเบ้ียร้อยละ 6.375 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 1 ปี 

(2)  
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เป็นเงินกูย้มืระยะสั้นท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ย

กูย้มืจากกรรมการ โดยเงินกูย้มืจากกรรมการมีการคํ้าประกนัโดยเช็คสัง่จ่ายล่วงหนา้และหุน้สามญัของ

บริษทัจาํนวนหน่ึง ซ่ึงเงินกูย้ืมส่วนหน่ึงมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและเงินกูย้ืมส่วนหน่ึงไม่มีอตัราดอกเบ้ีย

และมีกาํหนดชาํระคืนใน 1 ปี
 

(3) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง โดยมีอตัรา

ดอกเบ้ียร้อยละ 0.375 ถึงร้อยละ 6.375 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 1 ปี 

รายการบัญชีท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564  2563  2564  2563 

รายได้จากการขายเคร่ืองจักรและให้บริการ        

วศิวกรรมก่อสร้าง        

บริษทั รุ่งทิวา ไบโอแมส จาํกดั -  87,266,036  -  - 

Vientiane Waste Management Co., Ltd. 2,340,000  -  -  - 

Fernview Environmental Pty Ltd. 50,151,011  49,840,138  -  - 

 52,491,011  137,106,174  -  - 

        

 



 
- 39 - 

 

 

หน่วย : บาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564  2563  2564  2563 

รายได้จากการให้บริการ        

บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จาํกดั -  -  1,056,733  345,349 

บริษทั โคลเวอร์ น่าน จาํกดั -  -  98,129  54,435 

บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกดั -  -  784,384  262,303 

บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จาํกดั -  -  237,510  88,109 

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั -  -  1,441,831  291,419 

บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั -  -  1,399,752  231,414 

บริษทั โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จาํกดั -  -  360,501  69,374 

บริษทั รุ่งทิวา ไบโอแมส จาํกดั 2,195,970  2,490,001  120,000  40,000 

Vientiane Waste Management Co., Ltd. 75,000  -  75,000  - 

 2,270,970  2,490,001  5,573,840  1,382,403 

        

รายได้ดอกเบีย้        

บริษทั เอม็แปด โฮลด้ิง จาํกดั -    9,851,777  -  324,867 

บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั -  -                 471,823  - 

บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกดั -  -  97,978  - 

บริษทั โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จาํกดั -  -  1,060,365  98,205 

บริษทั โคลเวอร์ น่าน จาํกดั -  -  107,768  139 

บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จาํกดั -  -  325,613  - 

บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จาํกดั -  -  -  - 

 -    9,851,777  2,063,547  423,211 

        

รายได้อ่ืน        

บริษทั เอม็แปด โฮลด้ิง จาํกดั -  253,712  -  - 

        

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเช้ือเพลงิ        

บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จาํกดั -  -  501,784  441,407 

        

ค่าบริการจ่าย        

บริษทั เอม็แปด โฮลด้ิง จาํกดั -  -  -  606,211 

บริษทั โคลเวอร์ น่าน จาํกดั -  -  -  1,915,941 

 -  -  -  2,522,152 
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หน่วย : บาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564  2563  2564  2563 

ต้นทุนทางการเงิน        

บริษทั เอม็แปด โฮลด้ิง จาํกดั -  177,407  -  - 

บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จาํกดั -  -  231,665  7,387 

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั -  -  838,440  200,599 

บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั -  -  -  184,650 

บริษทั โคลเวอร์ น่าน จาํกดั -  -  579  4 

บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จาํกดั -  -  -  9 

บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกดั -  -  131  12,410 

บริษทั รุ่งทิวา ไบโอแมส จาํกดั -  792,520  -  - 

 -  969,927  1,070,815  405,059 
 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร        

ผลประโยชน์พนกังานระยะสั้น 5,145,685  2,511,947  3,572,806  975,690 

ผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 1,506,911  5,391,234  569,864  5,391,234 

 6,652,596  7,903,181  4,142,670  6,366,924 

        
ค่าตอบแทนกรรมการ 825,000  -  825,000  - 

หน่วย : บาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564  2563  2564  2563 

รายได้จากการขายเคร่ืองจักรและให้บริการ        

วศิวกรรมก่อสร้าง        

บริษทั รุ่งทิวา ไบโอแมส จาํกดั -  164,517,365  -  - 

Fernview Environmental Pty Ltd. 50,394,665  49,840,138  -  - 

Vientiane Waste Management Co., Ltd. 10,255,668  -  -  - 

 60,650,333  214,357,503  -  - 
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หน่วย : บาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564  2563  2564  2563 

รายได้จากการให้บริการ        

บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จาํกดั -  -  2,157,857  345,349 

บริษทั โคลเวอร์ น่าน จาํกดั -  -  212,680  54,435 

บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกดั -  -  1,621,457  262,303 

บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จาํกดั -  -  459,123  88,109 

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั -  -  2,690,545  291,419 

บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั -  -  2,629,305  231,414 

บริษทั โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จาํกดั -  -  706,965  69,374 

บริษทั รุ่งทิวา ไบโอแมส จาํกดั 6,380,971  2,490,001  330,000  40,000 

Vientiane Waste Management Co., Ltd. 160,500  -  160,500  - 

 6,541,471  2,490,001  10,968,432  1,382,403 

        

รายได้ดอกเบีย้        

บริษทั เอม็แปด โฮลด้ิง จาํกดั -    19,604,922  -  373,041 

บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั -  -  580,416  - 

บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จาํกดั -  -  194,559  - 

บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกดั -  -  2,103,298  - 

บริษทั โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จาํกดั -  -  107,768  98,205 

บริษทั โคลเวอร์ น่าน จาํกดั -  -  340,127  139 

บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จาํกดั -  -  -  375,880 

 -  19,604,922  3,326,168  847,265 

        

รายได้อ่ืน        

บริษทั เอม็แปด โฮลด้ิง จาํกดั -  507,423  -  - 

        

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเช้ือเพลงิ        

บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จาํกดั -  -  1,166,914  870,997 

        

ค่าบริการจ่าย        

บริษทั เอม็แปด โฮลด้ิง จาํกดั -  -  -  1,507,178 

บริษทั โคลเวอร์ น่าน จาํกดั -  -  -  5,248,857 

 -  -  -  6,756,035 
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  หน่วย : บาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564  2563  2564  2563 

ต้นทุนทางการเงิน        

บริษทั เอม็แปด โฮลด้ิง จาํกดั -  344,718  -  20,100 

บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จาํกดั -  -  405,673  7,387 

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั -  -  2,204,718  200,599 

บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั -  -  6,804  184,650 

บริษทั โคลเวอร์ น่าน จาํกดั -  -  3,114  4 

บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จาํกดั -  -  1,316  9 

บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกดั -  -  131  12,410 

บริษทั รุ่งทิวา ไบโอแมส จาํกดั -  1,260,195  -  - 

บริษทั เจดบัเบิ้ลยดีู อินโฟโลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) -  503,616  -  - 

 -  2,108,529  2,621,756  425,159 
 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร        

ผลประโยชน์พนกังานระยะสั้น 10,818,037  4,460,732  7,672,279  975,690 

ผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 4,047,571  6,053,409  3,048,902  5,391,234 

 14,865,608  10,514,141  10,721,181  6,366,924 

        
ค่าตอบแทนกรรมการ 1,650,000  -  1,650,000  - 

28. ส่วนงานดาํเนินงานและการจําแนกรายได้ 

กลุ่มบริษทัไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน โดยแสดงส่วนงานดาํเนินงานตามมุมมอง

ผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากการบริหารการจดัการ โครงสร้างการบริหารและการรายงานภายในของกลุ่ม

บริษทัเป็นเกณฑ์ในการกาํหนดส่วนงาน กลุ่มบริษทัมีส่วนงานตามธุรกิจ 3 กลุ่ม คือ ธุรกิจผูผ้ลิตและ

จาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ธุรกิจผูข้ายเคร่ืองจกัรและใหบ้ริการวิศวกรรมก่อสร้าง และธุรกิจผูใ้หบ้ริการและอ่ืน ๆ 

ส่วนงานตามภูมิศาสตร์ 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว คือ ประเทศไทย 

ส่วนงานตามธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัเสนอขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานโดยแบ่งตามส่วนงานธุรกิจท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

ส่วนงานท่ี 1 คือ ธุรกิจผูผ้ลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 

ส่วนงานท่ี 2  คือ ธุรกิจผูข้ายเคร่ืองจกัรและใหบ้ริการวิศวกรรมก่อสร้าง 

ส่วนงานท่ี 3 คือ ธุรกิจผูใ้หบ้ริการและอ่ืน ๆ 



- 42 - 
 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานในงบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ส่วนงานท่ี 1   ส่วนงานท่ี 2   ส่วนงานท่ี 3  รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

               “ปรับปรุงใหม่” 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 123,794,923    98,881,271  -  -  -  -  123,794,923  98,881,271 

รายไดจ้ากการขายเคร่ืองจกัรและใหบ้ริการ                

   วิศวกรรมก่อสร้าง -  -  190,231,409  513,258,517    -  190,231,409  513,258,517 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  40,000  -  -  2,270,970  2,450,001  2,270,970  2,490,001 

ตน้ทุนขายไฟฟ้า (94,012,681)  (77,150,979)  -  -  -  -  (94,012,681)  (77,150,979) 

ตน้ทุนขายเคร่ืองจกัรและใหบ้ริการ                

   วิศวกรรมก่อสร้าง -  -  (160,350,057)  (446,351,637)  -  -  (160,350,057)  (446,351,637) 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ -  -  -  -  (2,379,825)  (1,757,991)  (2,379,825)  (1,757,991) 

กาํไรขั้นตน้ 29,782,242  21,770,292  29,881,352  66,906,880  (108,855)  692,010  59,554,739  89,369,182 

รายไดด้อกเบ้ีย             46,910  9,978,928 

รายไดอ่ื้น             15,342,833  313,597 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (45,556,081)  (48,089,352) 

ตน้ทุนทางการเงิน             (8,159,204)  (7,380,615) 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             562,073  (2,333,446) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้             21,791,270  41,858,294 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (3,684,303)  (2,951,674) 

กาํไรสาํหรับงวด             18,106,967  38,906,620 

กาํไรเบด็เสร็จอ่ืน             (174,573)  (1,917,496) 

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด             17,932,394  36,989,124 
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หน่วย : บาท 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ส่วนงานท่ี 1   ส่วนงานท่ี 2   ส่วนงานท่ี 3  รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

               “ปรับปรุงใหม่” 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 263,719,014  197,635,411  -  -  -  -  263,719,014  197,635,411 

รายไดจ้ากการขายเคร่ืองจกัรและใหบ้ริการ                

   วิศวกรรมก่อสร้าง -  -  404,102,957  1,004,724,499  -  -  404,102,957  1,004,724,499 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  40,000  -  -  6,541,471  2,450,001  6,541,471  2,490,001 

ตน้ทุนขายไฟฟ้า (198,544,454)  (153,822,669)  -  -  -  -  (198,544,454)  (153,822,669) 

ตน้ทุนขายเคร่ืองจกัรและใหบ้ริการ                

   วิศวกรรมก่อสร้าง -  -  (348,690,043)  (878,028,829)  -  -  (348,690,043)  (878,028,829) 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ -  -    -  -  (6,138,009)  (1,757,991)  (6,138,009)  (1,757,991) 

กาํไรขั้นตน้ 65,174,560  43,852,742  55,412,914  126,695,670  403,462  692,010  120,990,936  171,240,422 

รายไดด้อกเบ้ีย             46,910  19,732,073 

รายไดอ่ื้น             23,386,655  594,326 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (76,979,097)  (75,530,867) 

ตน้ทุนทางการเงิน             (17,235,287)  (16,658,857) 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             926,672  (2,431,676) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้             51,136,789  96,945,421 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (6,356,105)  (9,209,545) 

กาํไรสาํหรับงวด             44,780,684  87,735,876 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน             591,553  (1,630,906) 

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด             45,372,237  86,104,970 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีสาํคญั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

 ส่วนงานท่ี 1   ส่วนงานท่ี 2   ส่วนงานท่ี 3  รวม 

 
ณ วนัท่ี 

  30 มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 

 31 ธันวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 

  31 ธันวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 

  31 ธันวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 

 31 ธันวาคม 2563 

               “ปรับปรุงใหม่” 

งบแสดงฐานะการเงิน                

สินทรัพยข์องส่วนงาน 1,862,655,303  1,742,499,120  814,921,032  693,487,184  261,479,779  163,977,877  2,939,056,114  2,599,964,181 

รายการระหวา่งกนั             (867,577,651)  (658,453,421) 

             2,071,478,463  1,941,510,760 

                

หน้ีสินของส่วนงาน 1,094,080,174  995,931,399  557,946,997  476,971,405  185,724,892  115,291,916  1,837,752,063  1,588,194,720 

รายการระหวา่งกนั             (403,883,642)  (237,452,677) 

             1,433,868,421  1,350,742,043 
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การจําแนกรายได้ 

กลุ่มบริษทัจาํแนกรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า รายไดจ้ากการขายเคร่ืองจกัรและให้บริการวิศวกรรมก่อสร้าง 

รายได้จากการให้บริการ รายได้ดอกเบ้ีย และรายได้อ่ืน ณ เวลาใดเวลาหน่ึงและตลอดช่วงเวลา ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลรายไดแ้ยกตามส่วนงานท่ีรายงานภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 มิถุนายน  วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564  2563  2564  2563 

ช่วงเวลาแห่งการรับรู้รายได้        

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง        

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 123,794,923  98,881,271  263,719,014  197,635,411 

อ่ืน ๆ 15,389,743  10,292,525  23,433,565  20,326,399 

     รวม 139,184,666  109,173,796  287,152,579  217,961,810 

        

ตลอดช่วงเวลา        

รายไดจ้ากการขายเคร่ืองจกัรและใหบ้ริการ        

   วิศวกรรมก่อสร้าง 190,231,409  513,258,517  404,102,957  1,004,724,499 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 2,270,970  2,490,001  6,541,471  2,490,001 

     รวม 192,502,379  515,748,518  410,644,428  1,007,214,500 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีรายได้จากลูกคา้รายใหญ่         

2 ราย เป็นจาํนวนรวมประมาณ 260.87 ลา้นบาท และ 471.52 ลา้นบาท ตามลาํดบั จากยอดรายไดร้วม

ของกลุ่มบริษทั 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ 2 

ราย เป็นจาํนวนรวมประมาณ 606.64  ลา้นบาท และ 981.89 ลา้นบาท ตามลาํดบั จากยอดรายไดร้วมของกลุ่ม

บริษทั 
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29. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

พ.ศ. 2530 โดยมีพนกังานของบริษทัเป็นสมาชิกโดยความสมคัรใจตามระเบียบของกองทุน เงินกองทุน

ดงักล่าวจะจ่ายให้แก่พนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบของกองทุนสํารองเล้ียงชีพ กองทุน

สํารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและ

จดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เงินส่วนท่ีบริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

ซ่ึงบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการมีจาํนวน 0.29 ลา้นบาท และ 

0.16 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563 : ไม่มี)            

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เงินส่วนท่ีบริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

ซ่ึงบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการมีจาํนวน 0.39 ลา้นบาท และ 

0.21 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563 : ไม่มี)                                                       

30. ภาระผูกพนัและสัญญาท่ีสําคญั 

30.1 สญัญาเช่าดาํเนินงานท่ียกเลิกไม่ได ้

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จาํนวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้งจ่ายในอนาคตตาม

สัญญาเช่าดาํเนินงานท่ียกเลิกไม่ไดเ้ก่ียวกบัเคร่ืองใชส้าํนกังานมีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธันวาคม 2563  30 มิถุนายน 2564  31 ธันวาคม 2563 

ภายใน 1 ปี 801,347  887,281  142,317  444,031 

เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 397,770  464,630  108,100  89,100 

 1,199,117  1,351,911  250,417  533,131 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าภายใตส้ัญญาเช่า

ดาํเนินงานท่ียกเลิกไม่ไดเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจาํนวน 0.69 ลา้นบาท และ 

0.50 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทับันทึกค่าเช่าภายใตส้ัญญาเช่า

ดาํเนินงานท่ียกเลิกไม่ไดเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการจาํนวน 0.15 ลา้นบาท 

และ 0.34 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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30.2 หนงัสือคํ้าประกนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีหนังสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร   

หลายแห่งในนามของกลุ่มบริษทัซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางการปฏิบติับางประการตามธุรกิจ

ปกติ ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

ช่ือบริษัท 30 มิถุนายน 2564  31 ธันวาคม 2563 

บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 2.24  1.00 

บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จาํกดั 0.80  0.80 

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 196.90  226.70 

บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 72.90  67.65 

บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกดั 0.85  0.85 

 273.69  297.00 

30.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินจากสถาบนัการเงิน                  

ท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ประเภทของวงเงิน 30 มิถุนายน 2564  31 ธันวาคม 2563  30 มิถุนายน 2564  31 ธันวาคม 2563 

วงเงินเบิกเกินบญัชี 4.23  18.82  0.17  0.14 

วงเงินสาํหรับตัว๋สัญญาใชเ้งิน 56.00  62.00  -  - 

วงเงินหนงัสือคํ้าประกนั 241.85  242.20  -  0.50 

วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสตรี์ซีท 265.31  230.53  -  - 

 567.39  553.55  0.17  0.64 

30.4 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีวงเงินซ้ือขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ที่ยงัไม่ไดเ้บิกใชก้บัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงจาํนวน 

284.08 ลา้นบาท และ 232.67 ลา้นบาท ตามลาํดบั สัญญาดงักล่าวมีการคํ้าประกนัโดยท่ีดิน และ 

อาคาร และถูกคํ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกรรมการบริษทั 

30.5 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัจากรายจ่ายฝ่ายทุน

เป็นจาํนวนเงิน 55.71 ลา้นบาท และ 55.20 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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30.6 สญัญาท่ีสาํคญั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสัญญาท่ีสาํคญัประกอบดว้ย

รายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษัท คู่สัญญา ระยะเวลาของสัญญา รายละเอยีดของสัญญา 

บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ 

จาํกดั (มหาชน) 

การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค 

(“กฟภ.”) 

มีอายุ 5 ปี นับจากวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2559 

และต่ออายุคร้ังละ 5 ปี โดยอตัโนมติั และ

ให้มีผลบงัคบัใชจ้นกว่าจะมีการยุติสัญญา

ตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 

15 กนัยายน 2558 มีขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติม

ยกเลิกเง่ือนไขดงักล่าว โดยให้มีผลบงัคบั

ใช้จนกว่าครบกําหนดอายุโครงการตาม

ระยะเวลาสนับสนุน Feed-in Tariff ซ่ึงมี

ระยะเวลา 20 ปี และจนกว่าจะมีการยุติตาม

เง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา นอกจากน้ีได้รับ

อตัรารับซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff 

พิเศษสาํหรับโครงการกลุ่มเช้ือเพลิงชีวภาพ

ระยะเวลา 8 ปีแรก นับจากวนัจ่ายไฟฟ้าเขา้

ระบบเชิงพาณิชย ์

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าสาํหรับ

โรงไฟฟ้าอาํเภอเมืองแพร่ 

จงัหวดัแพร่ ภายใตร้ะเบียบการ

รับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้า

ขนาดเลก็มากโดยมีขนาดกาํลงั

การผลิต 8.0 เมกะวตัต ์

บริษทั โคลเวอร์ 

พิษณุโลก จาํกดั 

การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค 

(“กฟภ.”) 

มีอายุ 5 ปี นับจากวนัท่ี 29 ธันวาคม 2557 

และต่ออายุคร้ังละ 5 ปี โดยอตัโนมติั และ

ให้มีผลบงัคบัใชจ้นกว่าจะมีการยุติสัญญา

ตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 

8 กรกฎาคม 2558 มีขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติม

ยกเลิกเง่ือนไขดงักล่าว โดยให้มีผลบงัคบั

ใช้จนกว่าครบกําหนดอายุโครงการตาม

ระยะเวลาสนับสนุน Feed-in Tariff ซ่ึงมี

ระยะเวลา 20 ปี และจนกว่าจะมีการยุติตาม

เง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา นอกจากน้ีได้รับ

อตัรารับซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff 

พิเศษสาํหรับโครงการกลุ่มเช้ือเพลิงชีวภาพ

ระยะเวลา 8 ปีแรก นับจากวนัจ่ายไฟฟ้าเขา้

ระบบเชิงพาณิชย ์

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าสําหรับ

โรงไฟฟ้าอาํเภอพรหมพิราม 

จังห วัด พิ ษ ณุ โ ล ก  ภ าย ใต้

ระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจาก

ผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากโดย

มีขนาดกาํลงัการผลิต 4.5 เมกะ

วตัต ์

บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร 

จาํกดั 

การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค 

(“กฟภ.”) 

มี อายุ  19 ปี  2 เดื อน นั บจากวันท่ี เร่ิ ม

ดาํเนินการเชิงพาณิชย ์โดยเร่ิมดาํเนินการ

เชิงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2563 และ

ให้มีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการยุติตาม

เง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา นอกจากน้ีได้รับ

อตัรารับซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff 

พิเศษสาํหรับโครงการกลุ่มเช้ือเพลิงชีวภาพ

ระยะเวลา 8 ปีแรก นับจากวนัจ่ายไฟฟ้าเขา้

ระบบเชิงพาณิชย ์

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าสําหรับ

โรงไฟฟ้ าอําเภอวชิ รบารมี 

จังหวัดพิ จิตรภายใต้ระเบียบ

การรับ ซ้ื อไฟฟ้ าจากผู ้ผลิ ต

ไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก โดยมี

ข น าด กํ าลั งก าร ผ ลิ ต  1.88 

เมกะวตัต ์
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ช่ือบริษัท คู่สัญญา ระยะเวลาของสัญญา รายละเอยีดของสัญญา 

บริษทั ศแบง  

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

บริษทัในประเทศไทย

แห่งหน่ึง 

1 สิงหาคม 2562 

ถึง 30 เมษายน 2565 

สัญญาซ้ือขายเคร่ืองจกัรโครงการ

โรงไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล ขนาด

หมอ้ไอนํ้า 200 ตนัต่อชัว่โมง และ

กงัหนัไอนํ้า 38 MW 2 ชุด จงัหวดั

นครสวรรค ์โดยไดรั้บค่าบริการใน

อตัราท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ 

จาํกดั 

บริษทัในประเทศไทย

แห่งหน่ึง 

1 สิงหาคม 2562 

ถึง 30 เมษายน 2565 

สัญญาซ้ือขายเคร่ืองจักรโครงการ

โรงไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล ขนาด

หมอ้ไอนํ้ า 60 ตนัต่อชั่วโมง และกังหัน

ไอนํ้ า 9 MW 1 ชุด จังหวัดนครสวรรค ์

โดยไดรั้บค่าบริการในอตัราท่ีกาํหนดไว้

ในสัญญา 

บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั บริษทัในประเทศไทย

แห่งหน่ึง 

1 สิงหาคม 2562 

ถึง 30 เมษายน 2565 

สัญญาว่าจ้างงานบริการก่อสร้าง

โครงการโรงไฟฟ้ าจากเช้ื อเพ ลิ ง          

ชีวมวล ขนาดหม้อไอนํ้ า 200 ตันต่อ

ชัว่โมง และกงัหนัไอนํ้ า 38 MW 2 ชุด 

จั งห วัด น ค ร ส ว ร ร ค์  โ ด ย ไ ด้ รั บ

ค่าบริการในอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 

บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั บริษทัในประเทศไทย

แห่งหน่ึง 

1 สิงหาคม 2562 

ถึง 30 เมษายน 2565 

สัญญาว่าจ้างงานบริการก่อสร้าง

โครงการโรงไฟฟ้าจากเช้ือเพลิง     

ชีวมวล ขนาดหม้อไอนํ้ า 60 ตันต่อ

ชั่วโมง และกังหันไอนํ้ า 9 MW 1 ชุด 

จังห วัด น ค ร ส ว ร ร ค์  โ ด ย ไ ด้ รั บ

ค่าบริการในอัตราท่ีกําหนดไว้ใน

สัญญา 

บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกดั การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย สาํนกังาน

นิคม อุตสาหกรรม

ภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร) 

24 กรกฎาคม 2560 

ถึง 20 กนัยายน 2577 

สัญญาเช่าท่ีดินเพื่อการอุตสาหกรรม 

เพื่ อประกอบกิจการโรงงานผลิต

กระแสไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมท่ี

มีการแปรสภาพเป็นผลิตภณัฑแ์ละไม่

เขา้ข่ายส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 

บริษทั โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จาํกดั การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย สาํนกังาน

นิคม อุตสาหกรรม

ภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร) 

24 กรกฎาคม 2560 

ถึง 20 กนัยายน 2577 

สัญญาเช่าท่ีดินเพื่อการอุตสาหกรรม 

เพื่อประกอบกิจการนาํขยะอุตสาหกรรมท่ี

ไม่มีอันตรายผ่านการคัดแยกแล้วทํา

เป็นเช้ือเพลิงรูปแบบ (Refuse Derived 

Fuel) และผลิตเมด็พลาสติก 
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31. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 บริษทัทาํสัญญาบริการพฒันาโครงการ (Project Development Service 

Agreement)  กบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึงเพื่อให้บริษทัดงักล่าวจดัหาและพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า

ชีวมวลในต่างประเทศ ในเดือนกรกฎาคม 2564 บริษทัจ่ายเงินสาํหรับการพฒันาโครงการดงักล่าวแลว้

จาํนวน 27.05 ลา้นบาท โดยบริษทัตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงตามท่ีระบุในสญัญา 

32. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี                 

10 สิงหาคม 2564 
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