
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอคณะกรรมการ 

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) (เดิมช่ือ 

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

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

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและ

งวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ 

เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและ

นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทาง

การเงินระหวา่งกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ

สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและ

วิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้

ขา้พเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ 

ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
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ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐาน

การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อขอ้ 4 ซ่ึงอธิบายถึงผลกระทบต่องบการเงินรวม

ของกลุ่มบริษทัจากการแก้ไขขอ้ผิดพลาดทางบัญชีและการจดัประเภทรายการใหม่ ซ่ึงกลุ่มบริษทัได้

ปรับปรุงยอ้นหลงังบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

สาํหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ

ผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ท่ีแสดงเป็น

ขอ้มูลเปรียบเทียบ ทั้งน้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองดงักล่าว 

 

 

 

 

 มงคล  สมผล 

กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8444 

วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

30 กันยายน 31 ธันวาคม 1 มกราคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

หมายเหตุ 2564 2563 2563 2564 2563

“ปรับปรุงใหม่” “ปรับปรุงใหม่”

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 681,233,299 37,294,528 94,623,456 650,582,918              886,133               

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 7 834,182,685 497,820,142 103,096,647 90,395,008                59,476,612          

งานระหวา่งก่อสร้าง 34,299,499 39,986,845          299,204,498        - -

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 27 - - 349,252,037        349,394,961              69,230,864          

สินคา้คงเหลือ 29,244,176 12,272,787 6,535,707 14,250,454                6,281,341            

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 18 26,698,128 - - - -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 8 92,362,004 49,281,694 54,788,177 3,437,001                  310,828               

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 1,698,019,791 636,655,996        907,500,522        1,108,060,342           136,185,778        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีใชเ้ป็นหลกัประกนั 9 39,712,589              37,695,553          46,586,302          17,258,631                17,769,105          

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

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 58,414,018              95,366,230          59,609,521          72,500,000                112,892,201        

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

ทดิีน อาคารและอปุกรณ ์ 13 1,195,252,709         1,141,132,300     1,071,035,930     401,595,587              406,091,538        

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 15,802,666              15,171,628          - 7,285,939                  5,091,477            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,172,291                2,736,764            24,482                 3,135,576                  2,689,311            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,659,303                1,072,029            928,607               723,172                     378,167               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 3,027,712 1,680,260            3,056,141            1,328,952                  77,342                 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,327,041,288         1,304,854,764     1,181,240,983     888,471,850              929,633,134        

รวมสินทรัพย์                                   3,025,061,079         1,941,510,760     2,088,741,505     1,996,532,192           1,065,818,912     

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที 30 กนัยายน 2564

หน่วย : บาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

30 กันยายน 31 ธันวาคม 1 มกราคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

หมายเหตุ 2564 2563 2563 2564 2563

“ปรับปรุงใหม่” “ปรับปรุงใหม่”

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 15 23,148,692 28,184,555 46,495,898 9,645,113                 9,864,924            

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 16 367,214,350 268,636,348 699,958,779 42,268,367               39,447,694          

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี 20 3,066,477 4,779,656 3,158,484 1,090,420                 1,898,865            

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ทถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 21 126,406,217 199,719,447 114,696,501 74,676,481 135,033,376

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 17 248,589,644 240,094,264 90,000,000 45,000,000 45,000,000

เงินกูย้มืระยะสนัจากกรรมการ 27 - 145,091,675 500,000 -                  145,000,000

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 27 - - 123,159,241        25,506,304               112,636,129

ภาษเีงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 246,161 24,463,087 - 246,161                    -

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 18 - 9,558,107 - -                  -

หนีสินหมุนเวยีนอืน 19 5,505,949               64,665,409 48,193,041 2,610,391 10,321,020

รวมหนีสินหมุนเวยีน 774,177,490 985,192,548 1,126,161,944 201,043,237 499,202,008

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสัญญาเช่า 20 9,172,374               8,782,858            1,362,353            3,774,277 1,939,332

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21 303,950,932           327,940,962        465,434,747        795,931                    -

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 964,130                  14,108                 1,090,169            -                  -

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีน

สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 22 14,259,883             12,070,629          3,611,104            10,411,331               8,686,305

ประมาณการหนีสินค่ารือถอน 14,472,058             16,740,938 - -                  -

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 342,819,377 365,549,495 471,498,373 14,981,539 10,625,637

รวมหนีสิน                              1,116,996,867 1,350,742,043 1,597,660,317 216,024,776 509,827,645

บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)

ณ วันที 30 กนัยายน 2564

หน่วย : บาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

30 กันยายน 31 ธันวาคม 1 มกราคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

หมายเหตุ 2564 2563 2563 2564 2563

“ปรับปรุงใหม่” “ปรับปรุงใหม่”

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 23

ทุนจดทะเบยีน

หุ้นสามญั 1,280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท 640,000,000          640,000,000           

หุ้นสามญั 4,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 480,000,000 480,000,000

หุ้นสามญั 1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 150,000,000

ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุ้นสามญั 1,280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท 640,000,000          - - 640,000,000           -

หุ้นสามญั 4,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท - 480,000,000      - - 480,000,000       

หุ้นสามญั 1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท - - 150,000,000    - -

640,000,000          480,000,000      150,000,000    640,000,000           480,000,000       

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 23 1,051,595,435       - - 1,051,595,435        -

ส่วนตาํกวา่ทุนอนื

ส่วนตาํกวา่ทุนจากการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 4 (5,242,803)             (6,711,892)         - - -

กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4 216,195,308          114,851,991      26,396,713      88,911,981             75,991,267         

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 3,403,806              2,340,926          (293,546)          - -

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,905,951,746       590,481,025      176,103,167    1,780,507,416        555,991,267       

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นอนืจากการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 4 - - 59,609,521      - -

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,112,466 287,692 255,368,500 - -

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,908,064,212       590,768,717      491,081,188    1,780,507,416        555,991,267       

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,025,061,079 1,941,510,760 2,088,741,505 1,996,532,192 1,065,818,912    

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)

ณ วันที 30 กนัยายน 2564

หน่วย : บาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

“ปรับปรุงใหม่”

รายได้

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 124,539,928           106,874,015         62,585,108            62,342,014           

รายไดจ้ากการขายเครืองจกัรและให้บริการ

  วศิวกรรมก่อสร้าง 229,616,967           663,682,642         -                -                

รายไดจ้ากการให้บริการ 3,345,866               3,884,999             6,068,584              4,280,216             

รายไดด้อกเบีย 17                          2,731,271             3,739,853              2,050,222             

รายไดอื้น 24 13,633,783 22,223,494 374,863                 675,334                

รวมรายได้ 371,136,561 799,396,421 72,768,408 69,347,786

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขายไฟฟ้า (89,886,083)           (86,257,285)          (43,598,271)           (55,356,746)          

ตน้ทุนขายเครืองจกัรและให้บริการ .

  วศิวกรรมก่อสร้าง (169,482,037)          (584,336,171)        -                -                

ตน้ทุนการให้บริการ (1,664,087)             (1,842,009)            (5,440,148)            (3,700,196)            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (39,940,475)           (40,308,155)          (14,485,955)           (6,798,134)            

รวมค่าใชจ่้าย (300,972,682)          (712,743,620)        (63,524,374)           (65,855,076)          

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 70,163,879             86,652,801           9,244,034              3,492,710             

ตน้ทุนทางการเงิน (7,820,828)             (6,160,996)            (2,812,749)            (6,532,733)            

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (329,811)                (2,214,033)            -              -              

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 62,013,240             78,277,772           6,431,285              (3,040,023)            

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (3,625,832)             (6,678,373)            (613,726)               59,071                  

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 58,387,408             71,599,399           5,817,559              (2,980,952)            

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

หน่วย : บาท 

งบการเงนิรวม

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”





หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

“ปรับปรุงใหม่”

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไร

   หรือขาดทุนในภายหลัง

471,327                  1,128,823             -                -                

58,858,735             72,728,222           5,817,559              (2,980,952)            

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่ 58,174,025             71,653,007           -                -                

213,383                  (53,608)                 -                -                

58,387,408             71,599,399           5,817,559              (2,980,952)            

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่ 58,633,544             72,781,830           -                -                

225,191                  (53,608)                 -                -                

58,858,735             72,728,222           5,817,559              (2,980,952)            

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพนืฐาน (บาท) 26 0.06                       0.24                      0.01                      (0.01)                    

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (หุ้น) 26 997,509,158           301,108,029         997,509,158          301,108,029         

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุม

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุม

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

หน่วย : บาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี



หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

“ปรับปรุงใหม่”

รายได้

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 388,258,942           304,509,426            198,186,330             175,301,998             

รายไดจ้ากการขายเครืองจกัรและให้บริการ

  วศิวกรรมก่อสร้าง 633,719,924           1,668,407,141         - -                    

รายไดจ้ากการให้บริการ 9,887,337 6,375,000 17,037,016               5,662,619                 

รายไดด้อกเบีย 46,927 22,463,343 7,079,593                 2,922,046                 

รายไดอื้น 24 36,624,729 22,817,821 378,255                    701,550                    

รวมรายได้ 1,068,537,859 2,024,572,731 222,681,194 184,588,213

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขายไฟฟ้า (288,430,537)          (240,079,954)          (144,225,664)            (149,923,269)            

ตน้ทุนขายเครืองจกัรและให้บริการ

  วศิวกรรมก่อสร้าง (518,172,081)          (1,462,365,000)       - -                  

ตน้ทุนการให้บริการ (7,802,096)              (3,600,000)              (15,254,073)              (4,920,563)                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (116,523,863)          (115,839,022)          (40,315,512)              (15,150,571)              

รวมค่าใชจ่้าย (930,928,577)          (1,821,883,976)       (199,795,249)            (169,994,403)            

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 137,609,282           202,688,755            22,885,945               14,593,810               

ตน้ทุนทางการเงิน (25,056,115)            (22,819,853)            (9,578,117)                (12,652,871)              

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 596,861                  (4,645,709)              -                  -                  

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 113,150,028           175,223,193            13,307,828               1,940,939                 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษเีงินได้ (9,981,937)              (15,887,918)            (387,114)                   83,469                      

กําไรสําหรับงวด 103,168,091           159,335,275            12,920,714               2,024,408                 

บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2564

หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่



หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

“ปรับปรุงใหม่”

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไร

   หรือขาดทุนในภายหลัง

1,062,880               (502,083)                 - -

104,230,971           158,833,192            12,920,714               2,024,408                 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 101,370,612           47,767,984              - -

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นอนืจากการรวมธุรกิจ

- (9,069,810)              - -

1,797,479               120,637,101            - -

103,168,091           159,335,275            12,920,714               2,024,408                 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 102,406,197           48,511,857              - -

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นอนื จากการรวมธุรกิจ

- (10,315,766)            - -

1,824,774               120,637,101            - -

104,230,971           158,833,192            12,920,714               2,024,408                 

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 26 0.10                        0.16                         0.01                          0.01                          

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (หุ้น) 26 997,509,158           301,174,270            997,509,158             301,174,270             

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

หน่วย : บาท 

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

   ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั

   ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (ตอ่)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2564

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี



ส่วนตํากว่าทุนอืน องค์ประกอบอืนของ

ส่วนเกิน (ตํากว่า) ทุน ส่วนของผู้ ถือหุ้น ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นอืน รวม

ทุนทีออก ส่วนเกินมูลค่า จากการรวมธุรกิจภายใต้ กําไร (ขาดทุน) สะสม ผลต่างของอัตราแลกเปลยีน รวมส่วนของ จากการรวมธุรกิจภายใต้ ส่วนได้เสียทีไม่มี ส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว หุ้นสามัญ การควบคุมเดียวกัน  ยังไม่ได้จัดสรร จากการแปลงค่างบการเงิน ผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ การควบคุมเดียวกัน อํานาจควบคุม ผู้ ถือหุ้น

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

ผลกระทบสะสมจากการการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทางบญัชีในปีก่อน 4.1 - - - - - -                59,609,521                      - 59,609,521                   

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

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

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

รับชาํระเงนิค่าหุ้นเพมิทุน 23 330,000,000         - -                   - - 330,000,000             - -                       330,000,000                 

การซือบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -            - (6,711,892)                   - - (6,711,892)                (49,293,755)                     (375,726,971)                (431,732,618)                

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -            - -                   49,013,940                     (502,083)                            48,511,857               (10,315,766)                     120,637,101                 158,833,192                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2563 480,000,000         - (6,711,892)                   75,410,653                     (795,629)                            547,903,132             - 278,630                        548,181,762                 

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

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

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

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

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

รับชาํระเงนิค่าหุ้นเพมิทุน 23 160,000,000         1,051,595,435        - - - 1,211,595,435           - - 1,211,595,435              

การจาํหน่ายสิทธิในหุ้นสามญัของบริษทัร่วมทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -            - 1,469,089                     - - 1,469,089                 - - 1,469,089                     

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -            - - 101,343,317                   1,062,880                           102,406,197             - 1,824,774                     104,230,971                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2564 640,000,000         1,051,595,435        (5,242,803)                   216,195,308                   3,403,806                           1,905,951,746           - 2,112,466                     1,908,064,212              

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2564

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



ทุนทอีอก ส่วนเกินมูลค่า กําไรสะสม รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว หุ้นสามัญ ยงัไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

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

รับชาํระเงินค่าหุ้นเพมิทุน 330,000,000               - - 330,000,000               

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - 2,024,408                   2,024,408                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2563 480,000,000               - 75,409,890                 555,409,890               

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

รับชาํระเงินค่าหุ้นเพมิทุน 23 160,000,000               1,051,595,435            - 1,211,595,435            

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - 12,920,714                 12,920,714                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2564 640,000,000               1,051,595,435            88,911,981                 1,780,507,416            

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2564

หน่วย : บาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

"ปรับปรุงใหม่"

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 113,150,028          175,223,193       13,307,828            1,940,939              

ปรับปรุงดว้ย:

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุน จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (47,839)                  4,645,709           - -               

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 56,344,037            46,625,130         26,848,168            26,200,070            

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (93,457)                  - (373,651)                -               

ค่าใชจ่้ายประมาณการหนีสินไมห่มุนเวียนผลประโยชน์พนกังาน 2,189,254              1,034,857           1,725,026              417,346                 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสิทธิในหุน้สามญัของบริษทัร่วม

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 533,625                 - - -

ปรับปรุงการตดัรายการ (กาํไร) ขาดทุนจากการขายเครืองจกัร

และใหบ้ริการวิศวกรรมก่อสร้างแก่บริษทัร่วม (2,737,131)             9,608,654           - -               

ขาดทุนจากการแกไ้ขสัญญาเงินกู้ 21 212,370                 - - -               

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขนึจริง 24,784,634            915,168              - -               

กาํไรจากตราสารอนุพนัธ์ทียงัไม่เกิดขนึจริง (36,256,235)           - - -               

ดอกเบียรับ (46,927)                  (22,463,343)       (7,079,593)             (2,922,046)             

ดอกเบียจ่าย 6.2 25,056,115            22,819,853         9,578,117              12,652,871            

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง  

      ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 183,088,474          238,409,221       44,005,895            38,289,180            

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอนื (337,564,349)         (562,453,276)     (20,796,827)           7,043,174              

งานระหว่างก่อสร้าง 5,687,346              175,812,162       - -               

สินคา้คงเหลือ (16,971,389)           (1,691,652)         (7,969,113)             972,159                 

สินทรัพยห์มุนเวียนอนื (41,154,135)           (381,999)            (3,573,019)             222,723                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (42,303)                  (218,663)            53,542                   (1,552,810)             

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง) 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอนื 202,503,385          222,422,986       3,935,081              (16,269,768)           

หนีสินหมุนเวียนอืน (59,159,460)           7,933,664           (7,710,629)             4,172,578              

หนีสินไมห่มุนเวียนอืน - 1,200,000           - -               

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน (63,612,431)           81,032,443         7,944,930              32,877,236            

เงินจ่ายสาํหรับภาษีเงินได้ (35,762,291)           -           (39,114)                  -               

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (99,374,722)           81,032,443         7,905,816              32,877,236            

บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564

หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

“ปรับปรุงใหม่”

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับ (จ่าย) เงินฝากสถาบนัการเงินทีใชเ้ป็นหลกัประกนั (2,017,036)             1,333,531           510,474                 920,760                 

รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - 281,586,725       83,201,019            295,389,418          

จ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - (363,365,116)         (336,609,017)         

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

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 (7,909,875)             (112,892,201)     (7,909,875)             (112,892,201)         

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสิทธิในหุน้สามญัของบริษทัร่วม

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 11 48,302,076            - 48,302,076            -

เงินสดจ่ายค่ามดัจาํซือทีดิน (1,305,150)             - (1,305,150)             -

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 93,458                   - - -

เงินสดจ่ายเพือซืออุปกรณ์ 6.1 (113,559,758)         (128,596,290)     (24,584,488)           (15,614,380)           

เงินสดรับจากดอกเบีย 46,927                   22,649,771         758,976                 1,808,459              

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (76,349,358)           (310,562,457)     (264,392,084)         (541,640,954)         

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 6.2 (5,035,863)             (5,216,444)         (219,811)                (554,935)                

จ่ายเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 6.2 (114,480,577)         (13,100,000)       - -               

รับเงินกูย้มืระยะสนัจากกรรมการ 6.2 249,000,000          2,011                  248,500,000          -               

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสนัจากกรรมการ 6.2 (394,091,675)         (500,000)            (393,500,000)         (500,000)                

รับ (จ่าย) เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 6.2 - (73,159,241)       (87,129,825)           231,040,433          

รับเงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัอนื 6.2 - 10,000,000         - -

จ่ายคืนหนีสินตามสัญญาเช่า 6.2 (4,910,080)             (3,813,159)         (2,222,275)             -

รับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 6.2 - 44,969,190         - 20,000,000            

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 6.2 (98,848,462)           (76,037,743)       (60,330,600)           (50,228,303)           

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน 6.2 (24,628,807)           (44,377,783)       (10,509,871)           (9,858,811)             

รับชาํระเงินค่าหุน้เพมิทุน 23 1,211,595,435       330,000,000       1,211,595,435       330,000,000          

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 818,599,971          168,766,831       906,183,053          519,898,384          

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสด

   และรายการเทียบเท่าเงินสดและผลต่างของ

   อตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 1,062,880              743,873              - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 643,938,771          (60,019,310)       649,696,785          11,134,666            

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที 30 กนัยายน 5 681,233,299          34,604,146         650,582,918          11,438,333            

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั โคลเว่อร์ พาวเว่อร์ จํากดั และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564

หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



 

gบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2564 

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมูลท่ัวไปและการดําเนินงาน 

1.1 ข้อมูลท่ัวไป 

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

ได้จดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องไทยเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 

2556 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ไดอ้นุมติัการแปรสภาพ

จากบริษทัจาํกดัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั และอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั

ให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษทัจาํกัดมหาชนเป็นช่ือ “บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จาํกัด 

(มหาชน)” โดยบริษัทได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2564        

บริษทัจดทะเบียนกับตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2564 โดยมีท่ีอยู่ของ

สาํนกังานใหญ่และสาํนกังานสาขาตามท่ีจดทะเบียนไว ้ดงัน้ี 

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

กรุงเทพมหานคร 10250 

สาํนกังานสาขา:    เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 7 ตาํบลนาพูน อาํเภอวงัช้ิน จงัหวดัแพร่ 54160 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล บริษัทเร่ิม

ดาํเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 

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

ศกัด์ิสิทธิเสรีกุล ซ่ึงถือหุ้นสามญัของบริษทัในอตัราร้อยละ 27.54 และ 39.80 ของทุนจดทะเบียน

ของบริษทัตามลาํดบั 

บริษทัมีรายการและความสัมพนัธ์อย่างมีสาระสําคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงันั้นงบการเงินน้ี

อาจจะไม่แสดงถึงเง่ือนไขท่ีอาจมีอยู่ หรือผลการดําเนินงานซ่ึงอาจเกิดขึ้ นในกรณีท่ีบริษัท

ดาํเนินงานโดยปราศจากความสัมพนัธ์กนัดงักล่าว 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้น

อยา่งต่อเน่ือง ทาํใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 

สถานการณ์ดงักล่าวอาจนํามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนิน

ธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าว 

อย่างต่อเน่ืองและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการ

หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นอยา่งสมํ่าเสมอ 
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1.2 บริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษัท ประเทศท่ีจัดต้ัง 

และสถานท่ีหลัก 

ในการประกอบธุรกิจ 

วันท่ีจดทะเบียนบริษัท วัตถุประสงค์ธุรกิจหลัก ท่ีอยู่ของสถานประกอบการ 

บริษัทย่อยทางตรง     

1)  บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จาํกดั 

 (“CPL”) 

ไทย 23 ธนัวาคม 2554 โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล เลขท่ี 243 หมู่ท่ี 5 ตาํบลดงประคาํ  

   อาํเภอพรหมพิราม จงัหวดัพิษณุโลก 

2)  บริษทั โคลเวอร์ น่าน จาํกดั  

 (“CNN”) 

ไทย 13 มีนาคม 2552 ให้บริการบริหารจดัการและบาํรุงรักษา

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 รีไซเคิ้ล จาํกดั 

 (“CVR”) 

ไทย 28 มีนาคม 2556 โรงงานแปรรูปขยะเพ่ือผลิตและจาํหน่าย 

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

อุปกรณ ์

เลขท่ี 159 ซอยพระรามเกา้ 57/1 (วิเศษสุข 2) 

แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 



 
- 3 - 

 
 

ช่ือบริษัท ประเทศท่ีจัดต้ัง 

และสถานท่ีหลัก 

ในการประกอบธุรกิจ 

วันท่ีจดทะเบียนบริษัท วัตถุประสงค์ธุรกิจหลัก ท่ีอยู่ของสถานประกอบการ 

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 เอน็เนอร์ยี 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 ประเทศท่ีจัดต้ัง 

และสถานท่ีหลัก 

ในการประกอบธุรกิจ 

วันท่ีจดทะเบียนบริษัท วัตถุประสงค์ธุรกิจหลัก ท่ีอยู่ของสถานประกอบการ 

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 



 
- 5 - 

 

 

1.3 บริษัทร่วม 

บริษทัร่วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษัท สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ประเทศท่ีจัดต้ัง 

และสถานท่ีหลัก 

ในการประกอบธุรกิจ 

วันท่ีจดทะเบียนบริษัท วัตถุประสงค์ธุรกิจหลัก ท่ีอยู่ของสถานประกอบการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม     

 2564 2563     

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

 

- 29.99 สปป.ลาว 3 มิถุนายน 2562 โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ 

โดยมีโรงงานแปรรูปขยะ

เพ่ือผลิตเช้ือเพลิงขยะ 

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) เงินลงทุนดงักล่าวถูกจาํหน่ายแลว้เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 
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2. เกณฑ์การจัดทําและการนําเสนองบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกจิการ 

2.1  งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นในสกุลเงินบาท

และตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบติั

ทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นแบบย่อ

และมีการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตามขอ้กาํหนดของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ 

2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึง

นํามาแสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัสําหรับปี

ส้ินสุด วนัเดียวกนั ซ่ึงได้ตรวจสอบแล้ว 

2.3 ผลการดาํเนินงานซ่ึงยงัไม่ได้ตรวจสอบท่ีปรากฏในงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี       

30 กนัยายน 2564 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาํเนินงานเตม็ปี 

2.4 ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจาํปีท่ีไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินมิไดน้าํมาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การกาํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใน

งบการเงินระหว่างกาล ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2564 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงได้มี

การตรวจสอบแลว้ 

2.5 งบการเงินระหว่างกาลรวมสาํหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ได้

จดัทาํขึ้นโดยรวมรายการบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยหลงัจากตดัรายการระหวา่งกนัซ่ึงมีสัดส่วน

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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อัตราร้อยละของการถือหุ้น 
 

30 กันยายน 2564  31 ธันวาคม 2563 

ถือหุ้นโดยบริษัท    

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 รีไซเคิล้ 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 จํากัด    

บริษทั ศแบง ออสเตรเลีย จาํกดั 100.00  100.00 

    

ถือหุ้นโดยบริษัท โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จํากัด    

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 จํากัด    

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  - 

 * บริษัทมีอาํนาจควบคุมนโยบายการเงินและนโยบายการดาํเนินงานในบริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกัด 

ดงันั้น บริษทัจึงบนัทึกเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกดั เป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

(ดูหมายเหตขุอ้ 12) 

2.6 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาองักฤษได้จดัทาํขึ้นจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทย     

ในกรณีท่ีมีเน้ือความขัดแยง้กันหรือมีการตีความในสองภาษาท่ีแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงิน

ภาษาไทยเป็นหลกั 
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2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินสําหรับ

งวดบญัชีปัจจุบนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและกรอบแนวคิด

สําหรับการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

ได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน การปรับปรุงคํานิยามของธุรกิจ การปรับปรุงคํานิยามของความมีสาระสําคัญ                           

และขอ้กาํหนดทางการบญัชีเก่ียวกบัการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง การนํามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินระหว่างกาล

ของกลุ่มบริษทั 

2.8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

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

ไดเ้พิ่มขอ้กาํหนดสําหรับขอ้ยกเวน้ชัว่คราวที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง โดยกลุ่ม

บริษทัตอ้งถือปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าวกบังบการเงินประจาํปีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี

เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัก่อนวนัที่มี

ผลบงัคบัใชไ้ด ้ซ่ึง TFRS 16 ฉบบัปรับปรุงน้ีไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 

2564 

นอกจากน้ี TFRS 16 ฉบบัปรับปรุงปี 2564 (รอบที่ 2) ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมื่อ

วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 โดยอนุญาตให้ผูเ้ช่าใชก้ารผ่อนปรนในทางปฏิบติักบักรณีการยินยอมลด

ค่าเช่าที่เกิดขึ้นอนัเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ซ่ึงการลดลงใด ๆ ของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่ากระทบเพียงการจ่ายชาํระซ่ึงเดิม

ครบกาํหนดในหรือก่อนวนัที่ 30 กนัยายน 2565 เท่านั้น โดยผูเ้ช่าตอ้งถือปฏิบตัิตามการปรับปรุง

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

ระหว่างการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ซ่ึงรวมถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงกระแสเงินสดตาม

สัญญา หรือความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงไป

ใชอ้ตัราดอกเบ้ียอา้งอิงอ่ืนแทน ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดป้ระกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2564 และจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัก่อน

วนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้

ทั้งน้ีผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติั

ก ับงบการเงินของกลุ่มบริษัทเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดย

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดังกล่าวท่ีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลจดัทาํขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบั    

ท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

4. การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีและการจัดประเภทรายการใหม่ 

4.1 การแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชี 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับ       

งวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน

ของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563  

ท่ีนาํมาแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสําหรับงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ไดมี้การปรับปรุงยอ้นหลงัเพื่อแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชีท่ีเกิดขึ้น

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้จัดโครงสร้างใหม่ของกลุ่มบริษัทโดยเข้าลงทุนใน       

บริษทัย่อยและบริษทัร่วมภายใต้การควบคุมเดียวกัน การซ้ือหุ้นดังกล่าวถือเป็นการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัจดัทาํงบการเงินรวมซ่ึงไม่ไดร้วมบริษทัร่วม

จาํนวน 2 บริษทั ตามเกณฑ์การรวมธุรกิจท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัเสมือนว่าบริษทัขา้งตน้

ดังกล่าวเป็นบริษัทร่วมของบริษัทมาโดยตลอด นอกจากน้ี บริษัทไม่ได้ตัดรายการระหว่างกัน

สาํหรับกาํไรจากการขายเคร่ืองจกัรและให้บริการวิศวกรรมก่อสร้างกบับริษทัร่วมดงักล่าว ดงันั้น 

กลุ่มบริษทัได้ปรับปรุงยอ้นหลังงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีแสดงเป็นข้อมูล

เปรียบเทียบ และยอดยกมาตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และปรับปรุงยอ้นหลงังบการเงินรวม

สาํหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ดงัน้ี 

 ตามที่เคย เพ่ิม (ลด) ปรับปรุงใหม่ 

 รายงานไว้   

 บาท บาท บาท 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563    

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

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

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

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563    

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

ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นอ่ืนจากการรวมธุรกิจ    

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

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด    

วันที่ 30 กันยายน 2563    

ตน้ทุนขายเคร่ืองจกัรและให้บริการวิศวกรรมก่อสร้าง (583,338,464) (997,707) (584,336,171) 

กาํไรสาํหรับงวด 72,597,106 (997,707) 71,599,399 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 73,725,929 (997,707) 72,728,222 

    

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)    

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 72,650,714 (997,707) 71,653,007 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (53,608) - (53,608) 

    

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม    

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 73,779,537 (997,707) 72,781,830 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (53,608) - (53,608) 

    

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.24 - 0.24 
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 ตามที่เคย เพ่ิม (ลด) ปรับปรุงใหม่ 

 รายงานไว้   

 บาท บาท บาท 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด    

วันที่ 30 กันยายน 2563    

ตน้ทุนขายเคร่ืองจกัรและให้บริการ     

  วิศวกรรมก่อสร้าง  (1,452,756,346) (9,608,654) (1,462,365,000) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  (3,291,389) (1,354,320) (4,645,709) 

กาํไรสาํหรับงวด 170,298,249 (10,962,974) 159,335,275 

ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 743,873 (1,245,956) (502,083) 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 171,042,122 (12,208,930) 158,833,192 

    

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)    

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 49,661,148 (1,893,164) 47,767,984 

ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นอ่ืนจากการรวมธุรกิจ    

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

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 120,637,101 - 120,637,101 

    

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม    

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 50,405,021 (1,893,164) 48,511,857 

ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นอ่ืนจากการรวมธุรกิจ    

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

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 120,637,101 - 120,637,101 

    

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.16 - 0.16 

4.2 การจดัประเภทรายการใหม ่

รายการบางรายการในงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ได้มีการจัดประเภท

รายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินงวดปัจจุบนั การจดัประเภทรายการ

ดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิ กาํไรเบ็ดเสร็จรวม และส่วนของผูถื้อหุ้นตามท่ีไดร้ายงานไว ้

การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

รายการ การแสดงรายการท่ีแสดงไว้เดิม การแสดงรายการในงวดปัจจุบัน จํานวนเงิน  

บาท 

ทรัสต์รีซีท เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 177,094,264 
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4.3 ผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชีสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี           

31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

ผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 2563 ปรับปรุง 2563 

 ตามที่เคย จากการแก้ไข “ปรับปรุงใหม่” 

 รายงานไว้ ข้อผิดพลาด  

  ทางบัญชี  

  เพ่ิม (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  

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

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

    

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)     

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

ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นอ่ืนจากการรวมธุรกิจ    

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

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

    

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม    

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

ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นอ่ืนจากการรวมธุรกิจ    

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

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

    

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 29.62 - 29.62 
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ผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

 2562 ปรับปรุง 2562 

 ตามที่เคย จากการแก้ไข “ปรับปรุงใหม่” 

 รายงานไว้ ข้อผิดพลาด  

  ทางบัญชี  

  เพ่ิม (ลด)  

 บาท บาท บาท 

    
ตน้ทุนขายเคร่ืองจกัรและให้บริการ     

  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 

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

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

    

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)     

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

ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นอ่ืนจากการรวมธุรกิจ    

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

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

    

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม    

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

ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นอ่ืนจากการรวมธุรกิจ    

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

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

    

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 14.45 - 14.45 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2564  31 ธันวาคม 2563  30 กันยายน 2564  31 ธันวาคม 2563 

เงินสด 174,691  138,357  28,167  31,579 

เงินฝากกระแสรายวนั 637,094,304  38,879          630,010,000   - 

เงินฝากออมทรัพย ์ 43,964,304  37,117,292  20,544,751  854,554 
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 681,233,299  37,294,528  650,582,918  886,133 
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6. รายการท่ีไม่เกีย่วกบัเงินสดและรายการกระทบยอดหนีสิ้นท่ีเกดิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 

6.1 รายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสดสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

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

บวก ซ้ือสินทรัพยถ์าวรระหว่างงวด 114,075,692  104,847,237  25,040,090  8,925,541 

หกั   เงินสดจ่ายระหว่างงวด (113,559,758)  (128,596,290)  (24,584,488)  (15,614,380) 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรยกไป 9,493,669  9,962,966  7,872,592  89,789 

6.2 รายการกระทบยอดหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

ตารางดา้นล่างน้ีแสดงการเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน ซ่ึงรวมการเปล่ียนแปลง

ทั้งท่ีเป็นรายการเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด ดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

    งบการเงินรวม 

   ยอดคงเหลือ   จัดประเภท    ยอดคงเหลือ     กระแสเงินสดรับ     กระแสเงินสดจ่าย     การเปล่ียนแปลงที่ไม่เป็นเงินสด     ดอกเบี้ยจ่าย     ยอดคงเหลือ 

   ณ วันที ่   รายการใหม่    ณ วันที ่     จากกิจกรรม     จากกิจกรรม     ค่าตัดจําหน่าย     ขาดทุนจาก    หนี้สิน     ทรัสต์รีซีท  ขาดทุน           ณ วันที ่ 

   1 มกราคม         1 มกราคม     จัดหาเงิน     จัดหาเงิน     ค่าธรรมเนียม     การแก้ไข    ตามสัญญาเช่า       จากอัตรา           30 กันยายน  

   2564         2564                 ในการกู้เงินรอตัด

จ่าย  

   สัญญาเงินกู้            แลกเปล่ียน           2564  

                                                                

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน  28,184,555  -  28,184,555  -  (5,035,863)  -  -  -  -  -  -  23,148,692 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  63,000,000  177,094,264  240,094,264  -  (114,480,577)  -  -  -  104,161,651  18,814,306  -  248,589,644 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกรรมการ  145,091,675  -  145,091,675  249,000,000  (394,091,675)  -  -  -  -  -  -  - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 13,562,514  -  13,562,514  -  (4,910,080)  -  -  3,097,238  -  -  489,179  12,238,851 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  527,660,409  -  527,660,409  -  (98,848,462)  1,332,832  212,370  -  -  -  -  430,357,149 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  1,161,946  -  1,161,946  -  (24,628,807)  -  -  -  -  -  24,566,936  1,100,075 

รวม  778,661,099  177,094,264  955,755,363  249,000,000  (641,995,464)  1,332,832  212,370  3,097,238  104,161,651  18,814,306  25,056,115  715,434,411 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  ผลกระทบ  กระแสเงินสดรับ  กระแสเงินสดจ่าย  การเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นเงนิสด  ดอกเบีย้จ่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่   จากการใช้  จากกิจกรรม  จากกิจกรรม  ค่าตัดจําหน่าย  หนี้สิน    ณ วันที ่

 1 มกราคม  นโยบายบญัชีใหม่  จัดหาเงนิ  จัดหาเงนิ  ค่าธรรมเนียม  ตามสัญญาเช่า    30 กันยายน 

 2563        ในการกู้เงินรอตัดจ่าย      2563 

                

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 46,495,898  -  -  (5,216,444)  -  -  -  41,279,454 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 90,000,000  -  -  (13,100,000)  -  -  -  76,900,000 

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

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากกิจการ                

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

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากบริษทัอ่ืน -  -  10,000,000  -  -  -  -  10,000,000 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 4,520,837  6,126,239  -  (3,813,159)  -  3,548,954  290,665  10,673,536 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 580,131,248  -  44,969,190  (76,037,743)  2,900,187  -  -  551,962,882 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 25,439,026  -  -  (44,377,783)  -  -  22,529,188  3,590,431 

รวม 870,246,250  6,126,239  54,971,201  (216,204,370)  2,900,187  3,548,954  22,819,853  744,408,314 
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หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสดรับ  กระแสเงินสดจ่าย  การเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นเงนิสด  ดอกเบีย้จ่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่   จากกิจกรรม  จากกิจกรรม  ค่าตัดจําหน่าย  หนี้สิน    ณ วันที ่

 1 มกราคม  จัดหาเงนิ  จัดหาเงนิ  ค่าธรรมเนียม  ตามสัญญาเช่า    30 กันยายน 

 2564      ในการกู้เงินรอตัดจ่าย      2564 

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 9,864,924  -  (219,811)  -  -  -  9,645,113 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 45,000,000       -  -  -  -  -  45,000,000 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากกรรมการ   145,000,000  248,500,000  (393,500,000)  -  -  -  - 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 112,636,129  -  (87,129,825)  -  -  -  25,506,304 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 3,838,197  -  (2,222,275)  -  3,097,240  151,535  4,864,697 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 135,033,376  -  (60,330,600)  769,636  -  -  75,472,412 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 2,049,190  -  (10,509,871)  -  -  9,426,582  965,901 

รวม 453,421,816  248,500,000  (553,912,382)  769,636  3,097,240  9,578,117  161,454,427 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสดรับ  กระแสเงินสดจ่าย  ค่าตัดจําหน่าย  ดอกเบีย้จ่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่   จากกิจกรรม  จากกิจกรรม  ค่าธรรมเนียม    ณ วันที ่ 

 1 มกราคม  จัดหาเงนิ   จัดหาเงนิ  ในการกู้เงินรอตัดจ่าย    30 กันยายน 

 2563          2563 

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 10,003,311  -  (554,935)  -  -  9,448,376 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 45,000,000  -  -  -  -  45,000,000 

เงินกูร้ะยะส้ันจากกรรมการ 500,000  -  (500,000)  -  -  - 

เงินกูร้ะยะส้ันจากกิจการท่ีเกีย่วขอ้งกนั -  231,040,433  -  -  -  231,040,433 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 181,684,895  20,000,000  (50,228,303)  1,130,341  -  152,586,933 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 292,260  -  (9,858,811)  -  12,652,871  3,086,320 

รวม 237,480,466  251,040,433  (61,142,049)  1,130,341  12,652,871  441,162,062 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ  วันท่ี  30 กันยายน 2564 และวันท่ี  31 ธันวาคม 2563 

ประกอบดว้ย  

หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 30 กันยายน 2564  31 ธันวาคม 2563  30 กันยายน 2564  31 ธันวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน  106,557,293  69,901,896  21,046,923  26,903,746 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27 13,091,000  10,448,250  -  - 

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน  127,098,100  3,962,086  -  - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27 235,600  374,700  6,522,736  442,943 

รายไดค้า้งรับ - บริษทัอ่ืน  39,804,378  48,712,856  21,323,636  26,743,039 

รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27 1,300,000  1,270,000  2,132,028  1,727,468 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27 -  -  8,509,877  2,189,260 

รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกเก็บตามสัญญา -         

    บริษทัอ่ืน(1)  463,552,544  282,250,564  -  - 

รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกเก็บตามสัญญา -         

    กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 27 43,822,194  27,509,479  -  - 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า  7,654,589  4,881,597  1,634,309  707,290 

เงินทดรองจ่าย - บริษทัอ่ืน(2)  31,066,987  47,745,903  29,225,499  55 

เงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27 -  762,811  -  762,811 

  834,182,685  497,820,142  90,395,008  59,476,612 
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(1) ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดที้่ยงัไม่เรียกเก็บตามสัญญาจาํนวน

507.37 ลา้นบาทและจาํนวน 309.76 ลา้นบาท ตามลาํดบั ท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บชาํระภายในหน่ึงปี 

(2) เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 บริษทัทาํสัญญาบริการพฒันาโครงการ (Project Development Service Agreement) กบั

บริษัทในประเทศแห่งหน่ึงเพ่ือให้บริษัทดังกล่าวจัดหาและพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในต่างประเทศ  

ในเดือนกรกฎาคม 2564 บริษทัจ่ายเงินสําหรับการพฒันาโครงการดงักล่าวแลว้จาํนวน 27.05 ลา้นบาท โดยบริษทั

ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงตามท่ีระบุในสัญญา 

ในเดือนกนัยายน 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงและผูรั้บเหมาแห่งหน่ึงในประเทศออสเตรเลียตกลงยกเลิกสัญญา

ก่อสร้างในประเทศออสเตรเลีย โดยบริษทัย่อยดงักล่าวจะไดรั้บคืนเงินทดรองจ่ายจากผูรั้บเหมาดงักล่าวจาํนวน 

1.89 ลา้นเหรียญออสเตรเลียภายในเดือนธันวาคม 2564 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เงินทดรองจ่ายดงักล่าว

บนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2564  31 ธันวาคม 2563  30 กันยายน 2564  31 ธันวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 80,534,158  48,630,724  21,046,923  26,903,746 

เกินกาํหนดเวลาชาํระหน้ี        

ไม่เกิน 3 เดือน 25,822,831  21,271,172  -  - 

ไม่เกิน 6 เดือน 200,304  -  -  - 

 106,557,293  69,901,896  21,046,923  26,903,746 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,391,000  7,826,750  -  - 

เกินกาํหนดเวลาชาํระหน้ี        

ไม่เกิน 3 เดือน -  2,621,500  -  - 

เกินกาํหนดเวลาชาํระหน้ี 

ไม่เกิน 6 เดือน 

 

4,000,000 

  

- 

  

- 

  

- 

เกินกาํหนดเวลาชาํระหน้ี 

ไม่เกิน 9 เดือน 

 

7,700,000 

  

- 

  

- 

  

- 

 13,091,000  10,448,250  -  - 

รวมลูกหน้ีการคา้ 119,648,293  80,350,146  21,046,923  26,903,746 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลา 30 วนั 

กลุ่มบริษทัไม่มีการรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในการประเมินค่าเผื่อผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวมีความเส่ียงดา้นเครดิตตํ่าและไม่มี

ความเส่ียงดา้นเครดิตเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญันบัตั้งแต่วนัท่ีไดม้า 
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8. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2564  31 ธันวาคม 2563  30 กันยายน 2564  31 ธันวาคม 2563 

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 7,800,878  2,628,472  -  - 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร - ภาษีมูลค่าเพ่ิม 49,164,606  38,270,035  3,429,501  - 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร - ภาษีเงินได ้        

  นิติบุคคล 12,237,010  7,817,288  -  - 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 138,635  335,070  -  297,528 

เงินมดัจาํ(1) 23,020,875  230,829  7,500  13,300 

 92,362,004  49,281,694  3,437,001  310,828 

(1) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัย่อยหลายแห่งจ่ายเงินคํ้าประกนัการยื่นซองประมูลงานโรงไฟฟ้าชุมชน 

โดยคาดวา่จะไดรั้บเงินคืนภายใน 1 ปี 

9. เงินฝากสถาบันการเงินท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 

กลุ่มบริษทัมีเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใช้เป็นหลกัประกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 ดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

    งบการเงินรวม 

ช่ือบริษัท ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบีย้ ภาระคํ้าประกัน 30 กันยายน   31 ธันวาคม  

  (ร้อยละต่อปี)  2564  2563 

  2564 2563     

บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ออมทรัพย ์ 0.125 0.125 วงเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 17,258,631  17,769,105 

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

บริษทั ศแบง เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั ฝากประจาํ 0.200 0.200 วงเงินเบิกเกินบญัชี 11,054  11,027 

บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จาํกดั ออมทรัพย ์ 0.125 0.125 วงเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 8,353,716  8,632,017 

บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกดั ออมทรัพย ์ 0.125 - วงเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 8,299,885  - 

     39,712,589  37,695,553 

 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใช้เป็นหลกัประกนัและมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ โดยตอ้งสํารอง

เงินสดในบัญชี  DSRA (Debt Service Reserve Account) ให้ครอบคลุมการชําระเงินต้นและดอกเบ้ีย     

ในอีกสามเดือนขา้งหน้าให้กบัสถาบนัการเงินดงักล่าว เพื่อปฏิบติัตามเง่ือนไขในการใชว้งเงินกูย้ืมและ

วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
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10. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน 

เม่ือวนัท่ี 10 ธันวาคม 2563 บริษัทลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการซ้ือหุ้นและกิจการแห่งหน่ึงใน

ประเทศไทย โดยบริษทัไดจ่้ายเงินมดัจาํตามบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นจาํนวน 10 ลา้นบาท และบริษทั

ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงตามท่ีระบุในสัญญา เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 บริษทัไดล้งนามสัญญาซ้ือขาย

หุ้นกบัผูถื้อหุ้นของกิจการดงักล่าวตามราคาท่ีตกลงกนัและชาํระเงินค่าหุ้นบางส่วนโดยการหักออกจาก

เงินมดัจาํดงักล่าวทั้งจาํนวน บริษทัตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงตามท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายหุน้  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2564 บริษทัไดด้าํเนินการซ้ือกิจการดงักล่าวและรับโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้น

ตามสัญญาแลว้เสร็จ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและมีส่ิงตอบแทน

ในการซ้ือหุน้ในบริษทัดงักล่าวรวมจาํนวน 122.58 ลา้นบาท 

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินลงทุนในบริษทัร่วม ประกอบดว้ยรายการ

ดงัต่อไปน้ี  
หน่วย : บาท 

 30 กันยายน 2564  31 ธันวาคม 2563 

 สัดส่วน   งบการเงิน  งบการเงินรวม  สัดส่วน   งบการเงิน  งบการเงินรวม 

 เงินลงทุน   เฉพาะกิจการ    เงินลงทุน   เฉพาะกิจการ   

ช่ือบริษัท ร้อยละ ทุนที่ชําระแล้ว  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนได้เสีย  ร้อยละ ทุนที่ชําระแล้ว  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนได้เสีย 

             “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  58,414,018  25  290,000,000    72,500,000  57,628,466 

  290,000,000  72,500,000  58,414,018   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. บริษทัมีขอ้ตกลงในการถือครองหุ้น

โดยผูถื้อหุ้นรายเดิมทั้ งหมดเพื่อให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาสัมปทานท่ีดินของ 

Vientiane Waste Management Co., Ltd. โดยมีการจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกันระหว่างบริษทัและผูถื้อ

หุน้รายเดิมเพื่อกาํหนดเง่ือนไขของการโอนหุ้น รวมถึงการโอนสิทธิและประโยชน์ทั้งหลายให้แก่บริษทั

ตลอดระยะเวลาการถือหุ้น และดาํเนินการโอนหุ้นคืนให้แก่บริษทัเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขตามบนัทึก

ขอ้ตกลงร่วมกนัโดยไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ 
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บริษทับนัทึกการชาํระสิทธิในการถือหุ้นสามญัของ Vientiane Waste Management Co., Ltd. เป็นเงินลงทุน

ในบริษทัร่วมเน่ืองจากบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัสาํคญัในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงินและ

น โยบ ายการดําเนิ น งาน ข อง Vientiane Waste Management Co., Ltd. โดยก ารมี ตั วแท น อยู่ ใน

คณะกรรมการบริษทั Vientiane Waste Management Co., Ltd. 

จากการปรับโครงสร้างในกลุ่มบริษทัเพื่อนําหุ้นสามญัเสนอขายแก่ประชาชนเป็นคร้ังแรก บริษทัได้

จาํหน่ายสิทธิในหุ้นสามัญของ Vientiane Waste Management Co., Ltd. ทั้งหมดจาํนวน 10,931,355 หุ้น 

จาํนวนทั้งส้ิน 48.30 ลา้นบาทให้แก่บริษทั เอ็มแปด โฮลด้ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นเดิมในเดือนมิถุนายน 

2564 บริษัทรับชําระเงินจากการจําหน่ายสิทธิในหุ้นสามัญของ Vientiane Waste Management  

Co., Ltd. ทั้งจาํนวนในเดือนมิถุนายน 2564 โดยไม่มีกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสิทธิในหุ้น

สามญัในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 กนัยายน 2564 อย่างไรก็ตาม บริษทัรับรู้ขาดทุนจากการจาํหน่ายสิทธิในหุ้นสามญัดงักล่าวจาํนวน 

533,625 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดเก้าเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564  
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงบนัทึกโดยใชวิ้ธีราคาทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 
 

            งบการเงินเฉพาะกิจการ 

        สัดส่วนการถือหุ้น  ทุนท่ีชําระแล้ว  วิธีราคาทุน 

        2564  2563  2564  2563  2564  2563 

ช่ือบริษัท  ลักษณะธุรกิจ  จดทะเบียนใน    ร้อยละ  ร้อยละ  บาท  บาท  บาท  บาท 

บริษทั โคลเวอร์ น่าน จาํกดั  ให้บริการบริหารจดัการและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง                 

  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  โรงงานแปรรูปขยะเพื่อผลิตและจาํหน่ายเช้ือเพลิงขยะ  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 เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั  บริการดา้นการงานวิศวกรรมออกแบบและก่อสร้าง  ประเทศไทย    99.99  99.99  25,000,000  25,000,000  46,183,324  46,183,324 

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

บริษทั โคลเวอร์ กรีน เอ็นเนอร์ยี 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 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2564 มีมติอนุมัติในการโอนหุ้นของ

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

ผูถื้อหุ้นรายเดิมเพื่อให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า โดยมีการจดัทาํบันทึก

ขอ้ตกลงร่วมกนัเพื่อกาํหนดเง่ือนไขในการโอนหุ้นดงักล่าว รวมถึงการโอนสิทธิและประโยชน์ทั้งหลาย

ให้แก่บริษทัตลอดระยะเวลาการถือหุ้น และดาํเนินการโอนหุ้นคืนให้แก่บริษทัโดยเป็นไปตามเง่ือนไข

ตามบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนัโดยไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ ดงันั้น บริษทัยงัคงมีอาํนาจควบคุมบริษทัยอ่ยน้ี

ตลอดระยะเวลาการโอนหุ้นดงักล่าว 

บริษทัถือหุ้นในอตัราร้อยละ 49 ของจาํนวนหุ้นสามญัของบริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกดั บริษทัยงัมีสิทธิ

ในเงินลงทุนท่ีไดมี้การโอนหุน้ร้อยละ 51 คืนให้แก่ผูถื้อหุ้นรายเดิม โดยบริษทัจะไดสิ้ทธิและประโยชน์

ทั้ งหมดจากบริษัทย่อยน้ี  นอกจากน้ีบริษัทยังมีอํานาจควบคุมนโยบายการเงินและนโยบายการ

ดาํเนินงานในบริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกัด ดังนั้น บริษทัจึงบนัทึกเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั 

โคลเวอร์ พิจิตร จาํกดั เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตามสัดส่วนของเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ประกอบดว้ย 

      มูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วน 

  มูลค่าสินทรัพย์สุทธ ิ  ของเงินลงทุน 

  2564  2563  2564  2563 

ช่ือบริษัท  บาท  บาท  บาท  บาท 

บริษทั โคลเวอร์ น่าน จาํกดั  2,251,786  3,421,951  2,251,561  3,421,883 

บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จาํกดั  11,609,073  12,760,342  11,607,912  12,760,087 

บริษทั โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จาํกดั  29,353,025  31,482,550  29,350,090  31,482,393 

บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกดั  87,852,524  93,126,311  43,038,952  93,126,302 

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  177,294,915  162,846,327  177,277,186  162,846,295 

บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั  57,284,543  40,309,099  57,278,815  40,309,067 

บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จาํกดั  132,389,133  121,452,354  132,375,894  121,452,264 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน เอน็เนอร์ยี จาํกดั  774,593  1,010,688  580,945  757,983 

  498,809,592  466,409,622  453,761,355  466,156,274 
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13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 

ราคาตามบญัชีสุทธิยกมา  1,141,132,300  1,069,022,184  406,091,538  429,150,401 

หกั   ผลกระทบจากการจดัประเภทรายการใหม่ 14 -  (2,922,808)  -  - 

บวก ซ้ือสินทรัพยร์ะหว่างงวด  112,905,867  104,847,237  23,870,265  8,925,541 

หกั   จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ  (3,427,318)  -  (3,427,301)  - 

หกั   การเปล่ียนแปลงประมาณการตน้ทุนการร้ือถอน  (2,497,515)  -  -  - 

หกั   ค่าเส่ือมราคา  (52,860,625)  (44,636,418)  (24,938,915)  (26,200,070) 

ราคาตามบญัชีสุทธิยกไป  1,195,252,709  1,126,310,195  401,595,587  411,875,872 

ณ วันท่ี  30 กันยายน 2564 และวันท่ี  31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทได้นําท่ี ดิน อาคาร 

เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 986.45 ลา้นบาท และ 1,021.64 ลา้นบาท และ

จาํนวน 375.85 ลา้นบาท และ 402.58 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนั

การเงินแห่งหน่ึงสําหรับเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน และเงินกูย้ืมระยะยาว

จากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 15 ขอ้ 17 และขอ้ 21) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตน้ทุนการกูย้ืมในงบการเงินรวมจาํนวน 5.26 ลา้นบาท เกิดจากการกูย้ืมท่ีกูม้าเพื่อ

วตัถุประสงคท์ัว่ไปในระหว่างปีของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง และไดบ้นัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยร์วมอยู่ใน

งานระหวา่งก่อสร้าง กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราตั้งขึ้นเป็นทุนร้อยละ 3.89 ต่อปี ในการคาํนวณตน้ทุนท่ีรวมเป็น

ราคาทุนของสินทรัพย ์อตัราการตั้งขึ้นเป็นทุนดงักล่าวเป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของตน้ทุนการกูย้ืม

ท่ีมีอยูใ่นระหวา่งปี (ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 : ไม่มี) 
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14. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม 

 หมายเหตุ 2564  2563 

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้งวด  15,171,628  - 

ผลกระทบจากการใชน้โยบายการบญัชีใหม่     

   เป็นคร้ังแรก  -  6,126,239 

ผลกระทบจากการจดัประเภทรายการใหม่  13 -  2,922,808 

บวก ซ้ือสินทรัพยร์ะหว่างงวด  3,380,154  3,548,954 

หกั ค่าตดัจาํหน่าย  (2,749,116)  (1,976,383) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด  15,802,666  10,621,618 

  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564  2563 

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้งวด  5,091,477  - 

บวก ซ้ือสินทรัพยร์ะหว่างงวด  3,380,154  - 

หกั ค่าตดัจาํหน่าย  (1,185,692)  - 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด  7,285,939  - 

15. เงินเบิกเกนิบัญชีจากสถาบันการเงิน 

กลุ่มบริษทัมีเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 อัตราดอกเบีย้  งบการเงินรวม 

 30 กันยายน 2564  31 ธันวาคม 2563  30 กันยายน 2564  31 ธันวาคม 2563 

 ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี     

บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน)(1) 5.875  5.875  9,645,113   9,864,924  
บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั(2) 4.650 - 5.825  4.650 - 5.825  8,789,918   11,121,291  
บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั(3) 6.150  6.150  -   2,923,386  

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

บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จาํกดั(5) 5.875  5.875  4,713,661   2,381,628  

     23,148,692   28,184,555  
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(1) 
วงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินของบริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) คํ้าประกนัโดยท่ีดิน 

เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุขอ้ 13) และถูกคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัและ

ผูถื้อหุน้ 

(2) 
วงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินของบริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ค ํ้าประกนัโดยเงินฝากสถาบนั

การเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 9) และรวมถึงท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์

(ดูหมายเหตุขอ้ 13) และถูกคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทั 

(3) 
วงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินของบริษัท ศแบง เอ็นจิเนียร่ิง จาํกัด คํ้ าประกันโดยเงินฝาก

สถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 9) และถูกคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทั  

(4) 
วงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินของบริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกดั ค ํ้าประกนัโดยเงินฝากสถาบนั

การเงินท่ีใช้เป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 9) สิทธิการเช่าท่ีดินนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร (ดูหมายเหตุ  

ข้อ 30.6) รวมถึงอาคาร เคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุข้อ 13) ได้ถูกคํ้ าประกันโดย

กรรมการของบริษทั และบริษทัใหญ่ 

(5) 
วงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินของบริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จาํกัด คํ้าประกนัโดยเงินฝาก

สถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 9) และรวมถึงท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ (ดูหมายเหตุขอ้ 13) และถูกคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทั และบริษทัใหญ่ 

16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย  

หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 30 กันยายน 2564  31 ธันวาคม 2563  30 กันยายน 2564  31 ธันวาคม 2563 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน  293,128,631  170,952,012  24,018,611  21,516,501 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27 116,892  -  583  304,010 

เงินทดรองรับ  3,473  1,973  -  - 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร - บริษทัอ่ืน  9,493,669  8,977,735  7,872,592   7,416,990 

เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน  18,888,513   9,928,274   6,021,332  4,802,505 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27 1,316,892   1,316,892   89,165  90,513 

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

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - บริษทัอ่ืน  1,100,075  1,161,946  164,146  237,691 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27 -  -  801,755  1,811,499 

เงินรับล่วงหนา้ - บริษทัอ่ืน  4,450,337  13,452,913  -  - 

เงินรับล่วงหนา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27 4,500,000  4,500,000  -  - 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - บริษทัอ่ืน    24,390,364  48,519,099  3,300,183  3,267,985 
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  367,214,350  268,636,348  42,268,367  39,447,694 
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17. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

ผู้กู้ อัตราดอกเบีย้  งบการเงินรวม 

 ร้อยละต่อปี  30 กันยายน 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  179,589,644  177,094,264 

   248,589,644  240,094,264 

 (1) 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน)  

มีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินโดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินใหแ้ก่สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง

โดยมีกาํหนดชําระคืนในเดือนพฤศจิกายน 2564 และเดือนธันวาคม 2564 และ เดือนกุมภาพนัธ์ 

2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564 ตามลาํดับ เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินดังกล่าวมีการคํ้ าประกันโดยท่ีดิน 

อาคาร เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุขอ้ 13) และถูกคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทั

และผูถื้อหุน้ 

(2) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จาํกดั มีเงินกูย้มืจาก

สถาบนัการเงินโดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินใหแ้ก่สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง และมีกาํหนดชาํระ

คืนในระหวา่งเดือนตุลาคม 2564 และ เดือนธนัวาคม 2564 และ เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564 

ตามลาํดบั โดยเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินดงักล่าวมีการคํ้าประกนัโดยเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็น

หลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 9) และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุขอ้ 13) และถูกคํ้าประกนัโดย

กรรมการบริษทัและบริษทัใหญ่ 

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

สถาบนัการเงินโดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินใหแ้ก่สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง มีกาํหนดชาํระคืน

ในระหว่างเดือนเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 และเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 ถึงเดือนมีนาคม 

2564 ตามลาํดบัโดยเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินดงักล่าวถูกคํ้าประกนัโดยเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใช้

เป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 9) เคร่ืองจกัร (ดูหมายเหตุขอ้ 13) สิทธิการเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง     

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

จากสถาบนัการเงินโดยการทาํตัว๋ทรัสตรี์ซีทกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงจาํนวน 5.27 

ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 179.59 ล้านบาท และจาํนวน 5.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ

เทียบเท่า 177.10 ลา้นบาท ตามลาํดบั มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 120 วนันับตั้งแต่วนัท่ีออกตัว๋ทรัสตรี์ซีท 

โดยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินดังกล่าวถูกคํ้ าประกันโดย ท่ีดิน และอาคาร (ดูหมายเหตุข้อ 13)  

และถูกคํ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง กรรมการบริษทัและบริษทัใหญ่  

18. สินทรัพย์และหนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ประกอบดว้ย

รายการดงัต่อไปน้ี  

 งบการเงินรวม 

 30 กันยายน 2564 

 จํานวนเงินตามสัญญา  มูลค่ายุติธรรมของสัญญา 

ประเภทสัญญา รับ  จ่าย  สินทรัพย์  หนี้สิน 

 ดอลลาร์สหรัฐฯ  บาท  บาท  บาท 

        

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 8,392,086  258,060,236  26,698,128  - 

(ดูหมายเหตุขอ้ 25)        

 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2563 

 จํานวนเงินตามสัญญา  มูลค่ายุติธรรมของสัญญา 

ประเภทสัญญา รับ  จ่าย  สินทรัพย์  หนี้สิน 

 ดอลลาร์สหรัฐฯ  บาท  บาท  บาท 

        

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

(ดูหมายเหตุขอ้ 25)        

19. หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 

 ในเดือนมีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดช้าํระภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใชจ้่ายอื่นที่เกี่ยวขอ้งซ่ึงมี

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

ตามลาํดบั 
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20. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 จํานวนเงินขั้นตํ่า 

ที่จะต้องจ่าย 

 มูลค่าปัจจุบันของ 

จํานวนเงินขั้นตํ่าที่จะต้องจ่าย 

  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

ภายใน 1 ปี 3,617,141  5,285,405  3,066,477  4,779,656 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 7,298,240  6,474,006  5,854,612  5,154,056 

มากกว่า 5 ปี 5,219,173  5,718,939  3,317,762  3,628,802 

 16,134,554  17,478,350  12,238,851  13,562,514 

หกั ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (3,895,703)  (3,915,836)  -  - 

 12,238,851  13,562,514  12,238,851  13,562,514 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 30 กันยายน 2564  31 ธันวาคม 2563 

การแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี    

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3,066,477  4,779,656 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 9,172,374  8,782,858  
12,238,851  13,562,514 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จํานวนเงินขั้นตํ่า 

ที่จะต้องจ่าย 

 มูลค่าปัจจุบันของ 

จํานวนเงินขั้นตํ่าที่จะต้องจ่าย 

  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

ภายใน 1 ปี 1,288,716  1,963,991  1,090,420  1,898,865 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,201,131  2,187,057  3,774,277  1,939,332 

 5,489,847  4,151,048  4,864,697  3,838,197 

หกั ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (625,150)  (312,851)  -  - 

 4,864,697  3,838,197  4,864,697  3,838,197 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2564  31 ธันวาคม 2563 

การแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี    

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,090,420  1,898,865 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 3,774,277  1,939,332 
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4,864,697  3,838,197 
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21.  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2564 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      30 กันยายน 2564     31 ธันวาคม 2563     30 กันยายน 2564      31 ธันวาคม 2563 

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

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

จ่ายชาํระคืนระหว่างปี/งวด (98,848,462)  (95,377,527)  (60,330,600)  (68,098,503) 

ยอดคงเหลือปลายงวด  433,140,873  531,989,335  75,820,697  136,151,297 

        

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      30 กันยายน 2564  31 ธันวาคม 2563     30 กันยายน 2564      31 ธันวาคม 2563 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 433,140,873  531,989,335  75,820,697  136,151,297 

หกั  ค่าธรรมเนียมในการกูเ้งินรอตดัจ่าย (2,783,724)  (4,328,926)  (348,285)  (1,117,921) 

มูลค่าปัจจุบนัของเงินกูยื้มระยะยาวจาก        

สถาบนัการเงิน 430,357,149   527,660,409  75,472,412  135,033,376 

หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (126,406,217)   (199,719,447)  (74,676,481)  (135,033,376) 

 303,950,932   327,940,962   795,931  - 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน          

ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

        งบการเงินรวม 

อัตราดอกเบีย้  การจ่ายเงินต้น  วันส้ินสุดสัญญา  การคํ้าประกัน/  ณ วันที่   ณ วันที่  

ร้อยละต่อปี  และดอกเบีย้    หลักประกัน  30 กันยายน 2564  31 ธันวาคม 2563 

      (ดูหมายเหตุขอ้ 9, 13, 30.3)     

MLR ลบดว้ยส่วนเพ่ิม 

 

รายเดือน  30 กนัยายน 2565  เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็น

หลกัประกนั ท่ีดิน อาคาร 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ กรรมการ

และผูถ้ือหุ้นของบริษทั 

 

75,472,412  135,033,376 

MLR ลบดว้ยส่วนเพ่ิม 

 

รายเดือน  6 สิงหาคม 2571  เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใช ้   

เป็นหลกัประกนั ท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์  กรรมการของ

บริษทัและบริษทัใหญ่ 

 

178,789,129  198,296,598 

MLR ลบดว้ยส่วนเพ่ิม 

 

รายเดือน  16 ตุลาคม 2569  เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใช ้   

เป็นหลกัประกนั เคร่ืองจกัร  

สิทธิการเช่าท่ีดิน 

และส่ิงปลูกสร้าง กรรมการของ

บริษทัและบริษทัใหญ่ 

 

176,095,608  194,330,435 

        430,357,149  527,660,409 

หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระ 
 

      
 

 
 

ภายในหน่ึงปี    (126,406,217)  (199,719,447) 

    303,950,932  327,940,962 

กลุ่มบริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี และอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในการดาํรงอตัราส่วน Debt Service 

Coverage Ratio (“DSCR”) ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาเงินกูย้มืได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดรั้บหนงัสือยนิยอม

จากสถาบนัการเงินในการผ่อนผนัสําหรับการปฏิบติัตามเง่ือนไขเก่ียวกับการดาํรงอตัราส่วน DSCR  

ลงวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564  โดยการผ่อนผนัดังกล่าวไม่ได้เป็นการผิดเง่ือนไขสัญญาเงินกู้ยืม ดังนั้น  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัจึงจดัประเภทรายการเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเป็นหน้ีสิน

หมุนเวียนทั้งจาํนวน 

เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวจาก

สถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเพื่อเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการผ่อนชาํระเงินตน้และวนัครบกาํหนดชาํระเงินตน้

โดยครบกาํหนดชาํระภายในวนัท่ี 16 ตุลาคม 2569 ทั้งน้ี บริษทัย่อยดงักล่าวรับรู้รายการขาดทนุท่ีเกิดขึ้น

จากการแก้ไขสัญญาดังกล่าวจาํนวน 212,370 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุน

เ บ็ ด เ ส ร็ จ ร ว ม สํ า ห รั บ ง ว ด เ ก้ า เ ดื อ น ส้ิ น สุ ด วั น ท่ี  30 กั น ย า ย น  2564
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22. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

กลุ่มบริษทัมีโครงการผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไทย

ซ่ึงจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัให้มีกองทุน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน        

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

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,964,252  957,659  1,526,903  369,481 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 225,002  77,198  198,123  47,865 

รับโอนพนกังานจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหว่างงวด -     6,016,841  -  6,795,472 

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน        

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังานปลายงวด 14,259,883  10,662,802  10,411,331  7,370,873 

23. ทุนเรือนหุ้น 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 ผู ้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ 

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 150,000,000 บาท เป็น 480,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่

จาํนวน 3,300,000 หุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท บริษทัได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2563 บริษทัเรียกและรับชําระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแลว้เต็มจาํนวน  

เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 26 มิถุนายน 2563 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2564 ไดมี้มติอนุมติัการเปล่ียนแปลง

ม ูลค ่าที ่ตราไวข้องหุ ้นจากเด ิมหุ ้นละ 100 บ าท  เป็นหุ ้นละ 0.50 บ าท  จาก  4,800,000 หุ น้ เป็ น 

960,000,000 หุ ้น  และอนุมตั ิการเพิ ่มท ุนจดทะเบียนของบริษทัจากเด ิม  480,000,000 บาท เป็น 

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

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทั เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนเป็นคร้ังแรก และเพื่อเสนอขายแก่กรรมการ 

ผูบ้ริหาร พนักงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวโยงกนั และ/หรือ ผูมี้อุปการ

คุณ บริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2564  

เมื่อวนัที่ 30 สิงหาคม 2564 บริษทัไดร้ับชาํระค่าหุ้นจาํนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3.90 บาท 

รวมเป็นจาํนวน 1,248,000,000 บาท จากการเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นคร้ังแรก โดยบริษทัได ้

จดทะเบียนเพิ่มทุนชาํระแลว้กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้ในวนัเดียวกนั ทั้งน้ีบริษทับนัทึกค่าใชจ่้าย

เกี่ยวกบัการจดัจาํหน่ายหุน้จาํนวน 36,404,565 บาท เป็นรายการหักในบญัชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ดงันั้นบริษทัมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจาํนวน 1,051,595,435 บาท โดยหุ้นสามญั
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ของบริษทัไดเ้ร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัที่ 2 กนัยายน 2564
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24. รายได้อ่ืน 

รายไดอ่ื้นสาํหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

  2564  2563  2564    2563 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ  13,463,196  -  -  - 

รายไดค้่าปรับจากสัญญาท่ีถูกยกเลิก  -  20,000,000  -  - 

อ่ืน ๆ  170,587  2,223,494  374,863  675,334 

  13,633,783  22,223,494  374,863  675,334 

หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

  2564  2563  2564  2563 

รายไดค้่าเช่า  -  507,423  -  - 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ  36,256,836  -  -  - 

รายไดค้่าปรับจากสัญญาท่ีถูกยกเลิก  -  20,000,000  -  - 

อ่ืน ๆ  367,893  2,310,398  378,255  701,550 

  36,624,729  22,817,821  378,255  701,550 

25. มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทักาํหนดให้มีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลง

แลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือชาํระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนกนั 

และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วตัถุประสงคข์องการวดั

มูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมกาํหนดโดยวิธีต่อไปน้ีโดยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสมมติฐานใน

การกาํหนดมูลค่ายติุธรรมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

การวดัมูลค่ายติุธรรม 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจัดลาํดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในลาํดับท่ี 2 ซ่ึงคาํนวณโดยการ

ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้ ท่ีสามารถสังเกตได ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน (ดูหมายเหตุขอ้ 18) 
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สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่

กิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน และสินทรัพยห์มุนเวียนอื่นซ่ึงวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย มีราคาตาม

บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น เงินกูย้ืมระยะสั้นจาก

ส ถ าบ นั ก ารเงิน  เงิน กู ย้ ืม ระยะสั้น จาก กิจก ารที ่เกี ่ยวขอ้งกนั  ภาษ ีเง ิน ไดน้ิต ิบ ุคค ล คา้งจ่าย                  

และหน้ีสินหมุนเวียนอื่น ซ่ึงวดัมูลค่าด ้วยราคาทุนตดัจําหน่ายมีราคาตามบญัชีใกล เ้คียงก ับ               

มูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

มูลค่าตามบญัชีของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัและหน้ีสินตาม

สัญญาเช่าซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ 

26. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการนาํกาํไร (ขาดทุน) ของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัหาร

ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน        

กาํไร (ขาดทนุ) ท่ีเป็นส่วนของผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษทั (บาท) 58,174,025  71,653,007  5,817,559  (2,980,952) 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 997,509,158  301,108,029  997,509,158  301,108,029 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.06  0.24  0.01  (0.01) 

        

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 

กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน        

กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถ้ือหุน้สามญัของบริษทั (บาท) 101,370,612  47,767,984  12,920,714  2,024,408 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 997,509,158  301,174,270  997,509,158  301,174,270 

กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.10  0.16  0.01  0.01 
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จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 คาํนวณไดด้งัน้ี 

หน่วย : หุ้น 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564  2563 

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

จาํนวนหุน้สามญัท่ีเพ่ิมขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว ้ 955,200,000  298,500,000 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกระหว่างงวดสามเดือน    

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน    

(320,000,000 x 32/273) 37,509,158  - 

(825,000 x 92/274) -  277,007 

(2,475,000 x 92/274) -  831,022 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 997,509,158  301,108,029 

หน่วย : หุ้น 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564  2563 

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

จาํนวนหุน้สามญัท่ีเพ่ิมขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว ้ 955,200,000  298,500,000 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกระหว่างงวดเกา้เดือน    

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน    

(320,000,000 x 32/273) 37,509,158  - 

(825,000 x 99/274) -  298,084 

(2,475,000 x 97/274) -  876,186 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 997,509,158  301,174,270 

การคํานวณกําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี                   

30 กนัยายน 2564 และ 2563 คาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของ

บริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวด (ถา้มี) โดยได้ปรับ

จาํนวนหุ้นสามญัตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจาํนวนหุ้นสามญัที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ี

ตราไวจ้ากมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ดูหมายเหตุขอ้ 23) โดยถือเสมือนว่าการ

เปล่ียนแปลงจาํนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นท่ีตราไวไ้ดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 
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27. รายการระหว่างกจิการท่ีเกีย่วข้องกัน 

กิจการและบุคคลท่ีควบคุมบริษทัหรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกบับริษทั 

ไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอดทั้งทางตรงและทางออ้ม บริษทัยงัหมายรวมถึงบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย

และบริษทัย่อยลาํดับถดัไป กิจการและบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับบริษทั 

บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทั ซ่ึงทาํใหผู้เ้ป็นเจา้ของดงักล่าว

มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารสําคญั รวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษทั 

และสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดเป็นบุคคลหรือกิจการ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ 

บริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทั

ร่วมท่ีสาํคญัเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 11 และขอ้ 12 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทักบับุคคล และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

บริษัท / บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน ความสัมพนัธ์ 

นายเศรษฐศิริ ศกัด์ิสิทธิเสรีกุล ผูถื้อหุ้นรายใหญ่และกรรมการ 

นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา ผูถื้อหุ้นและกรรมการ 

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 โฮลดิ้ง จาํกดั  มีกรรมการและผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

Fernview Environmental Pty Ltd. มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เจดบัเบิ้ลยดีู อินโฟโลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) มีกรรมการและผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

บริษทั รุ่งทิวา ไบโอแมส จาํกดั บริษทัร่วม 
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Vientiane Waste Management Co., Ltd. มีกรรมการร่วมกนั 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ราคาท่ีตกลงกนัตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

รายไดจ้ากการขายเคร่ืองจกัรและให้บริการ ราคาท่ีตกลงกนัตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

   วิศวกรรมก่อสร้าง  

รายไดจ้ากการให้บริการ ตน้ทุนบวกดว้ยส่วนเพ่ิม 

รายไดด้อกเบ้ีย/ตน้ทุนทางการเงิน อตัราท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงอตัราดอกเบ้ียจากตน้ทนุการกูยื้ม 

ซ้ือวตัถุดิบและค่าใชจ้่ายในการจดัหาเช้ือเพลิง ราคาท่ีตกลงกนั 

ค่าบริการจ่าย ตน้ทุนบวกดว้ยส่วนเพ่ิมตามท่ีตกลงกนั 

ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2564  31 ธันวาคม 2563  30 กันยายน 2564  31 ธันวาคม 2563 

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกัน         

(ดูหมายเหตุขอ้ 7)        

บริษทั รุ่งทิวา ไบโอแมส จาํกดั 1,391,000  2,648,250  -  - 

Vientiane Waste Management Co., Ltd. 11,700,000  7,800,000  -  - 

 13,091,000  10,448,250  -  - 

        

ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวข้องกัน         

(ดูหมายเหตุขอ้ 7)        

บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จาํกดั -  -  468,586  - 

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั -  -  4,547,105  - 

บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั -  -   488,151  - 

บริษทั โคลเวอร์ น่าน จาํกดั -  -  28,222  - 

บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จาํกดั -  -  84,857  - 

บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกดั -  -  388,470  - 

บริษทั โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จาํกดั -  -  132,895  68,243 

บริษทั รุ่งทิวา ไบโอแมส จาํกดั 85,600  224,700  85,600  224,700 

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

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 1 จาํกดั -  -  29,598  - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 2 จาํกดั -  -  29,598  - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 3 จาํกดั -  -  2,098  - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 4 จาํกดั -  -  19,598  - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 5 จาํกดั -  -  2,098  - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 6 จาํกดั -  -  29,598  - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 7 จาํกดั -  -  2,098  - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 8 จาํกดั -  -  32,065  - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 9 จาํกดั -  -  2,099  - 

 235,600  374,700  6,522,736  442,943 
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หน่วย : บาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2564  31 ธันวาคม 2563  30 กันยายน 2564  31 ธันวาคม 2563 
รายได้ค้างรับ - กิจการที่เก่ียวข้องกัน        

(ดูหมายเหตุขอ้ 7)        

บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จาํกดั -  -  562,698  438,448 

บริษทั โคลเวอร์ น่าน จาํกดั -  -  27,439  68,847 

บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกดั -  -  418,133  304,680 

บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จาํกดั -  -  83,954  84,247 

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั -  -  460,725  425,465 

บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั -  -  472,601  335,781 

บริษทั โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จาํกดั -  -  99,107  - 

บริษทั รุ่งทิวา ไบโอแมส จาํกดั 1,300,000  1,270,000  -  70,000 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 1 จาํกดั -  -  819  - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 2 จาํกดั -  -  819  - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 3 จาํกดั -  -  819  - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 4 จาํกดั -  -  819  - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 5 จาํกดั -  -  819  - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 6 จาํกดั -  -  819  - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 7 จาํกดั -  -  819  - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 8 จาํกดั -  -  819  - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 9 จาํกดั -  -  819  - 

 1,300,000  1,270,000  2,132,028  1,727,468 

        

ดอกเบีย้ค้างรับ - กิจการที่เก่ียวข้องกัน        

(ดูหมายเหตุขอ้ 7)        

บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั -  -  2,485,023  - 

บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จาํกดั -  -  528,099  - 

บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกดั -  -  21,947  9,754 

บริษทั โคลเวอร์ น่าน จาํกดั -  -  64,652  - 

บริษทั โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จาํกดั -  -  5,378,487  2,179,506 

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั -  -  31,669  - 

 -  -  8,509,877  2,189,260 

        

รายได้ที่ยังไม่เรียกเก็บตามสัญญา -        

กิจการที่เก่ียวข้องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 7)        

Vientiane Waste Management Co., Ltd. 4,000,000  7,016,033  -  - 

Fernview Environmental Pty Ltd. 39,822,194  20,493,446  -  - 

 43,822,194  27,509,479  -  - 
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หน่วย : บาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2564  31 ธันวาคม 2563  30 กันยายน 2564  31 ธันวาคม 2563 

เงินทดรองจ่าย - กิจการที่เก่ียวข้องกัน        

(ดูหมายเหตุขอ้ 7)        

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

 -  762,811  -  762,811 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน (1)        

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั -  -  51,047,472               - 

บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั -  -  187,084,633  - 

บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จาํกดั -  -  23,860,290  - 

บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกดั -  -  11,879,786  3,100,000 

บริษทั โคลเวอร์ น่าน จาํกดั -  -  6,731,468  - 

บริษทั โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จาํกดั -  -  68,791,312  66,130,864 

 -  -  349,394,961  69,230,864 

        

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกัน        

(ดูหมายเหตุขอ้ 16)        

บริษทั รุ่งทิวา ไบโอแมส จาํกดั 116,892  -  -  - 

บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จาํกดั -  -  583  304,010 

  116,892  -  583  304,010 

        

เจ้าหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวข้องกัน        

(ดูหมายเหตุขอ้ 16)        

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั -  -  89,165  90,513 

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

 1,316,892  1,316,892  89,165  90,513 

        

ดอกเบีย้ค้างจ่าย - กิจการที่เก่ียวข้องกัน        

(ดูหมายเหตุขอ้ 16)        

บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จาํกดั -  -  87,436  14,505 

บริษทั โคลเวอร์ น่าน จาํกดั -  -  -  44 

บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จาํกดั -  -  -  42 

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั -  -  714,319  1,794,937 

บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั -  -  -  1,971 

 -  -  801,755  1,811,499 

        

เงินรับล่วงหน้า - กิจการที่เก่ียวข้องกัน     

(ดูหมายเหตุขอ้ 16)        

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

 4,500,000  4,500,000  -  - 
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ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2564  31 ธันวาคม 2563  30 กันยายน 2564  30 กันยายน 2564 

        

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกรรมการ(2)        

นายเศรษฐศิริ ศกัด์ิสิทธิเสรีกุล -  91,675  -  - 

นายชวนินทร์ บณัฑิตกฤษดา -  145,000,000  -  145,000,000 

 -  145,091,675  -  145,000,000 

        

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน (3)        

บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จาํกดั -  -  25,506,304  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 -  -  -  3,771,689 

 -  -  25,506,304  112,636,129 

 (1) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง โดยมีอตัรา

ดอกเบ้ียร้อยละ 6.375 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 1 ปี 

(2)  
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกรรมการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นเงินกูย้ืมระยะสั้นท่ีบริษทัและบริษทัย่อย

กูย้ืมจากกรรมการ โดยเงินกูย้มืจากกรรมการมีการคํ้าประกนัโดยเช็คสั่งจ่ายล่วงหนา้และหุ้นสามญัของ

บริษทัจาํนวนหน่ึง ซ่ึงเงินกูย้ืมส่วนหน่ึงมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและเงินกูย้ืมส่วนหน่ึงไม่มีอตัราดอกเบ้ีย

และมีกาํหนดชาํระคืนใน 1 ปี โดยในเดือนสิงหาคม 2564 บริษทัไดรั้บชาํระคืนทั้งจาํนวน 
 

(3) 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษทัมีเงินกู้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันหลายแห่ง โดยมีอตัรา

ดอกเบ้ียร้อยละ 0.375 ถึงร้อยละ 6.375 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 1 ปี 

รายการบญัชีท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

มีดังน้ี 

หน่วย : บาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 2564  2563  2564  2563 

รายได้จากการขายเคร่ืองจักรและให้บริการ        

วิศวกรรมก่อสร้าง        

บริษทั รุ่งทิวา ไบโอแมส จาํกดั -  14,360,368  -  - 

Vientiane Waste Management Co., Ltd. 4,928,300  6,890,000  -  - 

Fernview Environmental Pty Ltd. 34,467,755  17,799,638  -  - 

 39,396,055  39,050,006  -  - 
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หน่วย : บาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 2564  2563  2564  2563 

รายได้จากการให้บริการ        

บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จาํกดั -  -   1,410,061   1,047,109 

บริษทั โคลเวอร์ น่าน จาํกดั -  -   76,509   165,050 

บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกดั -  -   1,091,749   795,312 

บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จาํกดั -  -   235,876   267,152 

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั -  -   1,335,044   883,595 

บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั -  -   1,360,942   701,655 

บริษทั โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จาํกดั -  -   338,392  210,343 

บริษทั รุ่งทิวา ไบโอแมส จาํกดั 3,068,190  3,884,999   120,000   210,000 

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

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 1 จาํกดั -  -   2,779   - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 2 จาํกดั -  -   2,779   - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 3 จาํกดั -  -   2,779   - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 4 จาํกดั -  -   2,779   - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 5 จาํกดั -  -   2,779   - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 6 จาํกดั -  -   2,779   - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 7 จาํกดั -  -   2,779   - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 8 จาํกดั -  -   2,779   - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 9 จาํกดั -  -   2,779   - 

 3,143,190  3,884,999  6,068,584  4,280,216 

        

รายได้ดอกเบีย้        

บริษทั เอม็แปด โฮลดิ้ง จาํกดั -  2,731,027  -  1,001,992 

บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั -  -  2,020,778  - 

บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกดั -  -  100,202  - 

บริษทั โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จาํกดั -  -  1,096,137  1,039,996 

บริษทั โคลเวอร์ น่าน จาํกดั -  -  119,340  7,660 

บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จาํกดั -  -  371,727  574 

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั -  -  31,669  - 

 -  2,731,027  3,739,853  2,050,222 

        

รายได้อ่ืน        

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั -  -  373,651  - 

        

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเช้ือเพลิง        

บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จาํกดั -  -  439,133  645,197 
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หน่วย : บาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 2564  2563  2564  2563 

ต้นทุนทางการเงิน        

บริษทั เอม็แปด โฮลดิ้ง จาํกดั -  -  -  - 

บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จาํกดั -  -  281,412  87,238 

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั -  -  757,991  2,052,420 

บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั -  -  -  1,743,376 

บริษทั โคลเวอร์ น่าน จาํกดั -  -  -  - 

บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จาํกดั -  -  -  222 

บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกดั -  -  -  87,018 

บริษทั รุ่งทิวา ไบโอแมส จาํกดั -  801,230  -  - 

 -  801,230  1,039,403  3,970,274 
 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร        

ผลประโยชน์พนกังานระยะสั้น 5,369,952  4,393,902  3,797,073  2,852,445 

ผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 594,470  282,000  594,470  282,000 

 5,964,422  4,675,902  4,391,543  3,134,445 

        
ค่าตอบแทนกรรมการ 650,000  535,000  650,000  535,000 

หน่วย : บาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 2564  2563  2564  2563 

รายได้จากการขายเคร่ืองจักรและให้บริการ        

วิศวกรรมก่อสร้าง        

บริษทั รุ่งทิวา ไบโอแมส จาํกดั -  178,877,733  -  - 

Fernview Environmental Pty Ltd. 84,862,420  67,639,776  -  - 

Vientiane Waste Management Co., Ltd. 15,183,968  6,890,000  -  - 

 100,046,388  253,407,509  -  - 
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ประเภทรายการ/ชือบริษัท งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 2564  2563  2564  2563 

รายได้จากการให้บริการ -       

บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จาํกดั -  -  3,567,923  1,392,458 

บริษทั โคลเวอร์ น่าน จาํกดั -  -  289,188  219,486 

บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกดั -  -  2,713,205  1,057,615 

บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จาํกดั -  -  694,999  355,261 

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั -  -  4,025,589  1,175,014 

บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั -  -  3,990,246  933,069 

บริษทั โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จาํกดั -  -  1,045,355  279,716 

บริษทั รุ่งทิวา ไบโอแมส จาํกดั 9,449,161  6,375,000  450,000  250,000 

Vientiane Waste Management Co., Ltd. 235,500  -  235,500  - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 1 จาํกดั -  -  2,779  - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 2 จาํกดั -  -  2,779  - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 3 จาํกดั -  -  2,779  - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 4 จาํกดั -  -  2,779  - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 5 จาํกดั -  -  2,779  - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 6 จาํกดั -  -  2,779  - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 7 จาํกดั -  -  2,779  - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 8 จาํกดั -  -  2,779  - 

บริษทั โคลเวอร์ กรีน 9 จาํกดั -  -  2,779  - 

 9,684,661  6,375,000  17,037,016  5,662,619 

        

รายได้ดอกเบีย้        

บริษทั เอม็แปด โฮลดิ้ง จาํกดั -  22,335,949  -  1,375,032 

บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั -  -  2,601,194  - 

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั -  -  31,669  - 

บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จาํกดั -  -  711,853  574 

บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกดั -  -  294,762  - 

บริษทั โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จาํกดั -  -  3,199,435  1,138,201 

บริษทั โคลเวอร์ น่าน จาํกดั -  -  227,108  7,799 

บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จาํกดั -  -  -  375,880 

 -  22,335,949  7,066,021  2,897,486 

        

รายได้อ่ืน        

บริษทั เอม็แปด โฮลดิ้ง จาํกดั -  507,423  -  - 

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั -  -  373,651  - 

 -  507,423  373,651  - 

        

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเช้ือเพลิง        

บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จาํกดั -  -  1,606,047  1,516,194 
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ประเภทรายการ/ชือบริษัท งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าบริการจ่าย        

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

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

 -  -  -  6,756,035 

        

ต้นทุนทางการเงิน        

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

บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จาํกดั -  -  687,092  94,625 

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั -  -  2,962,709  2,253,019 

บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั -  -  6,804  1,928,026 

บริษทั โคลเวอร์ น่าน จาํกดั -  -  3,114  4 

บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จาํกดั -  -  1,316  231 

บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จาํกดั -  -  131  99,428 

บริษทั รุ่งทิวา ไบโอแมส จาํกดั -  2,061,424  -  - 

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

 -  2,909,758  3,661,166  4,395,433 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 

 
 

 
 

 
 

ผลประโยชน์พนกังานระยะสั้น 16,187,989  8,854,634  11,469,352  3,828,135 

ผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 4,642,041  7,095,409  3,643,372  6,433,234 

 20,830,030  15,950,043  15,112,724  10,261,369 

        
ค่าตอบแทนกรรมการ 2,300,000  535,000  2,300,000  535,000 

28. ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้ 

กลุ่มบริษทัไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน โดยแสดงส่วนงานดาํเนินงานตามมุมมอง

ผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากการบริหารการจดัการ โครงสร้างการบริหารและการรายงานภายในของกลุ่ม

บริษทัเป็นเกณฑ์ในการกาํหนดส่วนงาน กลุ่มบริษทัมีส่วนงานตามธุรกิจ 3 กลุ่ม คือ ธุรกิจผูผ้ลิตและ

จาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ธุรกิจผูข้ายเคร่ืองจกัรและใหบ้ริการวิศวกรรมก่อสร้าง และธุรกิจผูใ้หบ้ริการและอ่ืน ๆ 

ส่วนงานตามภูมิศาสตร์ 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจในส่วนงานภูมิศาสตร์สองแห่ง คือ ประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย 

ส่วนงานตามธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัเสนอขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานโดยแบ่งตามส่วนงานธุรกิจท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

ส่วนงานท่ี 1 คือ ธุรกิจผูผ้ลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 

ส่วนงานท่ี 2  คือ ธุรกิจผูข้ายเคร่ืองจกัรและใหบ้ริการวิศวกรรมก่อสร้าง 

ส่วนงานท่ี 3 คือ ธุรกิจผูใ้หบ้ริการและอ่ืน ๆ 
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ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานในงบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 ส่วนงานที่ 1   ส่วนงานที่ 2   ส่วนงานที่ 3  รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

               “ปรับปรุงใหม่” 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 124,539,928  106,874,015  -  -  -  -  124,539,928  106,874,015 

รายไดจ้ากการขายเคร่ืองจกัรและให้บริการ                

   วิศวกรรมก่อสร้าง -  -  229,616,967  663,682,642  -  -  229,616,967  663,682,642 

รายไดจ้ากการให้บริการ -  210,000  -  -  3,345,866  3,674,999  3,345,866  3,884,999 

ตน้ทุนขายไฟฟ้า (89,886,083)  (86,257,285)  -  -  -  -  (89,886,083)  (86,257,285) 

ตน้ทุนขายเคร่ืองจกัรและให้บริการ                

   วิศวกรรมก่อสร้าง -  -  (169,482,037)  (584,336,171)  -  -  (169,482,037)  (584,336,171) 

ตน้ทุนการให้บริการ -  -  -  -  (1,664,087)  (1,842,009)  (1,664,087)  (1,842,009) 

กาํไรขั้นตน้ 34,653,845  20,826,730  60,134,930  79,346,471  1,681,779  1,832,990  96,470,554  102,006,191 

รายไดด้อกเบ้ีย             17  2,731,271 

รายไดอ่ื้น             13,633,783  22,223,494 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (39,940,475)  (40,308,155) 

ตน้ทุนทางการเงิน             (7,820,828)  (6,160,996) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             (329,811)  (2,214,033) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้             62,013,240  78,277,772 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (3,625,832)  (6,678,373) 

กาํไรสาํหรับงวด             58,387,408  71,599,399 

กาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืน             471,327  1,128,823 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด             58,858,735  72,728,222 
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หน่วย : บาท 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 ส่วนงานที่ 1   ส่วนงานที่ 2   ส่วนงานที่ 3  รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

               “ปรับปรุงใหม่” 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 388,258,942  304,509,426  -  -  -  -  388,258,942  304,509,426 

รายไดจ้ากการขายเคร่ืองจกัรและให้บริการ                

   วิศวกรรมก่อสร้าง -  -  633,719,924  1,668,407,141  -  -  633,719,924  1,668,407,141 

รายไดจ้ากการให้บริการ -  250,000  -  -  9,887,337  6,125,000  9,887,337  6,375,000 

ตน้ทุนขายไฟฟ้า (288,430,537)  (240,079,954)  -  -  -  -  (288,430,537)  (240,079,954) 

ตน้ทุนขายเคร่ืองจกัรและให้บริการ                

   วิศวกรรมก่อสร้าง -  -  (518,172,081)  (1,462,365,000)  -  -  (518,172,081)  (1,462,365,000) 

ตน้ทุนการให้บริการ -  -  -  -  (7,802,096)  (3,600,000)  (7,802,096)  (3,600,000) 

กาํไรขั้นตน้ 99,828,405  64,679,472  115,547,843  206,042,141  2,085,241  2,525,000  217,461,489  273,246,613 

รายไดด้อกเบ้ีย             46,927  22,463,343 

รายไดอ่ื้น             36,624,729  22,817,821 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (116,523,863)  (115,839,022) 

ตน้ทุนทางการเงิน             (25,056,115)  (22,819,853) 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             596,861  (4,645,709) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้             113,150,028  175,223,193 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (9,981,937)  (15,887,918) 

กาํไรสาํหรับงวด             103,168,091  159,335,275 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน             1,062,880  (502,083) 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด             104,230,971  158,833,192 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีสาํคญั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

 ส่วนงานที่ 1   ส่วนงานที่ 2   ส่วนงานที่ 3  รวม 

 
ณ วันที ่

  30 กันยายน 2564 

 ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 2563 

 ณ วันที่ 

 30 กันยายน 2564 

 ณ วันที่ 

  31 ธันวาคม 2563 

 ณ วันที ่

 30 กันยายน 2564 

 ณ วันที่ 

  31 ธันวาคม 2563 

 ณ วันที่ 

 30 กันยายน 2564 

 ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 2563 

               “ปรับปรุงใหม่” 

งบแสดงฐานะการเงิน                

สินทรัพยข์องส่วนงาน 2,678,660,582  1,742,499,120  1,020,950,317  693,487,184  299,669,134  163,977,877  3,999,280,033  2,599,964,181 

รายการระหว่างกนั             (974,218,954)  (658,453,421) 

             3,025,061,079  1,941,510,760 

                

หน้ีสินของส่วนงาน 687,069,897  995,931,399  731,307,415  476,971,405  225,207,667  115,291,916  1,643,584,979  1,588,194,720 

รายการระหว่างกนั             (526,588,112)  (237,452,677) 

             1,116,996,867  1,350,742,043 
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รายได้จากส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี                   

30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

     หน่วย : บาท 

 งวดสามเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 

 งวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 

 2564  2563  2564  2563 

รายไดจ้ากส่วนงาน        

ประเทศไทย 336,668,806  785,474,522  983,685,439  1,960,779,504 

ประเทศออสเตรเลีย 34,467,755  13,921,899  84,862,420  63,793,227 

รวม 371,136,561  799,396,421  1,068,547,859  2,024,572,731 

การจําแนกรายได้ 

กลุ่มบริษทัจาํแนกรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า รายไดจ้ากการขายเคร่ืองจกัรและให้บริการวิศวกรรมก่อสร้าง 

รายได้จากการให้บริการ รายได้ดอกเบ้ีย และรายได้อ่ืน ณ เวลาใดเวลาหน่ึงและตลอดช่วงเวลา ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลรายไดแ้ยกตามส่วนงานท่ีรายงานภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

 วันท่ี 30 กันยายน  วันท่ี 30 กันยายน 

 2564  2563  2564  2563 

ช่วงเวลาแห่งการรับรู้รายได้        

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง        

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 124,539,928  106,874,015  388,258,942  304,509,426 

อ่ืน ๆ 13,633,800  24,954,765  36,671,656  45,281,164 

     รวม 138,173,728  131,828,780  424,930,598  349,790,590 

        

ตลอดช่วงเวลา        

รายไดจ้ากการขายเคร่ืองจกัรและให้บริการ        

   วิศวกรรมก่อสร้าง 229,616,967  663,682,642  633,719,924  1,668,407,141 

รายไดจ้ากการให้บริการ 3,345,866  3,884,999  9,887,337  6,375,000 

     รวม 232,962,833  667,567,641  643,607,261  1,674,782,141 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่         

3 ราย เป็นจาํนวนรวมประมาณ 178.16 ลา้นบาท และ 733.12 ลา้นบาท ตามลาํดบั จากยอดรายไดร้วม

ของกลุ่มบริษทั 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ 3 ราย 

เป็นจํานวนรวมประมาณ 784.80 ล้านบาท และ 1,715.01 ล้านบาท ตามลําดับ จากยอดรายได้รวมของ               

ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท
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29. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

พ.ศ. 2530 โดยมีพนกังานของบริษทัเป็นสมาชิกโดยความสมคัรใจตามระเบียบของกองทุน เงินกองทุน

ดงักล่าวจะจ่ายให้แก่พนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบของกองทุนสํารองเล้ียงชีพ กองทุน

สํารองเล้ียงชีพน้ีได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและ

จดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เงินส่วนท่ีบริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

ซ่ึงบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการมีจาํนวน 0.28 ลา้นบาท และ 

0.16 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563 : ไม่มี)            

สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เงินส่วนท่ีบริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

ซ่ึงบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการมีจาํนวน 0.67 ลา้นบาท และ 

0.37 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563 : ไม่มี)                                                       

30. ภาระผูกพนัและสัญญาท่ีสําคัญ 

30.1 สัญญาเช่าดาํเนินงานท่ียกเลิกไม่ได ้

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จาํนวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้งจ่ายในอนาคตตาม

สัญญาเช่าดาํเนินงานท่ียกเลิกไม่ไดเ้ก่ียวกบัเคร่ืองใช้สาํนกังานมีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2564  31 ธันวาคม 2563  30 กันยายน 2564  31 ธันวาคม 2563 

ภายใน 1 ปี 574,306  887,281  100,722  444,031 

เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 399,967  464,630  121,771  89,100 

 974,273  1,351,911  222,493  533,131 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าภายใตส้ัญญาเช่า

ดาํเนินงานท่ียกเลิกไม่ไดเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจาํนวน 1.04 ลา้นบาท และ 

0.50 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ณ วันท่ี  30 กันยายน 2564 และวันท่ี  31 ธันวาคม 2563 บริษัทบันทึกค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่า

ดาํเนินงานท่ียกเลิกไม่ไดเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการจาํนวน 0.22 ลา้นบาท              

และ 0.34 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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30.2 หนงัสือคํ้าประกนั 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีหนังสือคํ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคาร   

หลายแห่งในนามของกลุ่มบริษทัซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางการปฏิบติับางประการตามธุรกิจ

ปกติ ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

ช่ือบริษัท 30 กันยายน 2564  31 ธันวาคม 2563 

บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 1.24  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 

 272.69  297.00 

30.3 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินจากสถาบนัการเงิน                  

ท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภทของวงเงิน 30 กันยายน 2564  31 ธันวาคม 2563  30 กันยายน 2564  31 ธันวาคม 2563 

วงเงินเบิกเกินบญัชี 17.35  18.82  0.35  0.14 

วงเงินสําหรับตัว๋สัญญาใชเ้งิน 56.00  62.00  -  - 

วงเงินหนงัสือคํ้าประกนั 242.11  242.20  0.26  0.50 

วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสตรี์ซีท 300.35  230.53  -  - 

 615.81  553.55  0.61  0.64 

30.4 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีวงเงินซ้ือขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ที่ยงัไม่ไดเ้บิกใชก้บัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงจาํนวน 

336.94 ลา้นบาท และ 232.67 ลา้นบาท ตามลาํดบั สัญญาดงักล่าวมีการคํ้าประกนัโดยท่ีดิน และ 

อาคาร และถูกคํ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกรรมการบริษทั 

30.5 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากรายจ่ายฝ่ายทุน

เป็นจาํนวนเงิน 0.28 ลา้นบาท และ 55.20 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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30.6 สัญญาท่ีสาํคญั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีสัญญาท่ีสําคญัประกอบดว้ยรายละเอียด

ดงัน้ี 

ช่ือบริษัท คู่สัญญา ระยะเวลาของสัญญา รายละเอียดของสัญญา 

บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์  

     จาํกดั (มหาชน) 

การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค 

(“กฟภ.”) 

มีอายุ 5 ปี นับจากวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2559 

และต่ออายุคร้ังละ 5 ปี โดยอัตโนมติั และ

ให้มีผลบงัคบัใชจ้นกว่าจะมีการยุติสัญญา

ตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา ต่อมาเมื่อวนัท่ี 

15 กันยายน 2558 มีขอ้ตกลงแก้ไขเพ่ิมเติม

ยกเลิกเง่ือนไขดังกล่าว โดยให้มีผลบังคับ

ใช้จนกว่าครบกําหนดอายุโครงการตาม

ระยะเวลาสนับสนุ น Feed-in Tariff ซ่ึ งมี

ระยะเวลา 20 ปี และจนกว่าจะมีการยุติตาม

เง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา นอกจากน้ีได้รับ

อตัรารับซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff 

พิเศษสาํหรับโครงการกลุ่มเช้ือเพลิงชีวภาพ

ระยะเวลา 8 ปีแรก นับจากวนัจ่ายไฟฟ้าเขา้

ระบบเชิงพาณิชย ์

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าสําหรับ

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 โดยอัตโนมติั และ

ให้มีผลบงัคบัใชจ้นกว่าจะมีการยุติสัญญา

ตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา ต่อมาเมื่อวนัท่ี 

8 กรกฎาคม 2558 มีขอ้ตกลงแก้ไขเพ่ิมเติม

ยกเลิกเง่ือนไขดังกล่าว โดยให้มีผลบังคับ

ใช้จนกว่าครบกําหนดอายุโครงการตาม

ระยะเวลาสนับสนุ น Feed-in Tariff ซ่ึ งมี

ระยะเวลา 20 ปี และจนกว่าจะมีการยุติตาม

เง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา นอกจากน้ีได้รับ

อตัรารับซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff 

พิเศษสาํหรับโครงการกลุ่มเช้ือเพลิงชีวภาพ

ระยะเวลา 8 ปีแรก นับจากวนัจ่ายไฟฟ้าเขา้

ระบบเชิงพาณิชย ์

สัญ ญ าซ้ื อขายไฟฟ้ าสํ าห รับ

โรงไฟฟ้าอําเภอพรหมพิราม 

จั ง ห วั ด พิ ษ ณุ โ ล ก  ภ าย ใ ต้

ระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจาก

ผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากโดยมี

ขนาดกําลังการผลิต 4.5 เมกะ

วตัต ์

บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร  

     จาํกดั 

การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค 

(“กฟภ.”) 

มี อายุ  19 ปี  2 เดื อน นั บจากวัน ท่ี เร่ิ ม

ดาํเนินการเชิงพาณิชย์ โดยเร่ิมดาํเนินการ

เชิงพาณิชยเ์มื่อวนัท่ี 30 ตุลาคม 2563 และ

ให้มีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการยุติตาม

เง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา นอกจากน้ีได้รับ

อตัรารับซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff 

พิเศษสาํหรับโครงการกลุ่มเช้ือเพลิงชีวภาพ

ระยะเวลา 8 ปีแรก นับจากวนัจ่ายไฟฟ้าเขา้

ระบบเชิงพาณิชย ์

สั ญ ญ าซ้ื อขายไฟฟ้ าสํ าห รับ

โรงไฟ ฟ้ าอํ าเภ อ วชิ รบ ารมี 

จงัหวดัพ ิจิตรภายใตร้ะเบียบ

การรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้า

ขนาดเล็กมาก โดยมีขนาดกําลัง

การผลิต 1.88 เมกะวตัต ์
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ช่ือบริษัท คู่สัญญา ระยะเวลาของสัญญา รายละเอียดของสัญญา 

บริษทั ศแบง  

     คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

บริษทัใน

ประเทศไทย

แห่งหน่ึง 

1 สิงหาคม 2562 

ถึง 30 เมษายน 2565 

สัญญาซ้ือขายเคร่ืองจกัรโครงการ

โรงไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล 

ขนาดหมอ้ไอนํ้ า 200 ตนัต่อ

ชัว่โมง และกงัหนัไอนํ้ า 38 MW 

2 ชุด จงัหวดันครสวรรค ์โดย

ไดรั้บค่าบริการในอตัราท่ีกาํหนด

ไวใ้นสัญญา 

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่  

     จาํกดั 

บริษทัใน

ประเทศไทย

แห่งหน่ึง 

1 สิงหาคม 2562 

ถึง 30 เมษายน 2565 

สัญญาซ้ือขายเคร่ืองจกัรโครงการ

โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล 

ขนาดหมอ้ไอนํ้ า 60 ตนัต่อชัว่โมง 

และกงัหนัไอนํ้า  9 MW  1 ชุด จงัหวดั

นครสวรรค์ โดยไดรั้บค่าบริการ

ในอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่  

     จาํกดั 

บริษทัใน

ประเทศไทย

แห่งหน่ึง 

30 สิงหาคม 2564 

ถึง 15 มีนาคม 2565 

สัญญาซ้ือขายเคร่ืองจักรระบบ

ผลิ ตเช้ื อ เพ ลิ ง Biofusion แ ล ะ 

อุปกรณ์  ขนาดกาํลงัการผลิตไม่

น้ อ ยก ว่ า 35 ตั น ต่ อ ชั่ ว โ ม ง 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง  

     จาํกดั 

บริษทัใน

ประเทศไทย

แห่งหน่ึง 

1 สิงหาคม 2562 

ถึง 30 เมษายน 2565 

สัญญาว่าจา้งงานบริการก่อสร้าง

โครงการโรงไฟฟ้าจากเช้ือเพลิง

ชีวมวล ขนาดหมอ้ไอนํ้ า 200 ตนั

ต่อชั่วโมง และกังหันไอนํ้ า 38 

MW 2 ชุด จังหวัดนครสวรรค ์

โดยได้รับค่ าบริการในอัตราท่ี

กาํหนดไวใ้นสัญญา 

 

บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง  

     จาํกดั 

บริษทัใน

ประเทศไทย

แห่งหน่ึง 

1 สิงหาคม 2562 

ถึง 30 เมษายน 2565 

สัญญาว่าจา้งงานบริการก่อสร้าง

โ ค ร ง ก า ร โ ร ง ไ ฟ ฟ ้า จ า ก

เช้ือเพลิงชีวมวล ขนาดหมอ้ไอ

นํ้ า 60 ตันต่อชั่วโมง และกังหัน

ไ อ นํ้ า  9 MW 1 ชุ ด  จั ง ห วั ด

นครสวรรค ์โดยไดรั้บคา่บริการ

ในอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 

บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง  

     จาํกดั 

บริษทัใน

ประเทศไทย

แห่งหน่ึง 

30 สิงหาคม 2564 

ถึง 15 มีนาคม 2565 

สัญญาบริการออกแบบ ติดตั้ ง 

ทดสอบเคร่ืองจักร บริการจัด

โครงการและจ้างเหมาก่อสร้าง

โครงการผลิตเช้ือเพลิง Biofusion 

และอุปกรณ์ ขนาดกาํลงัการผลิต

ไม่น้อยกว่า 35 ตันต่อชั่วโมง 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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ช่ือบริษัท คู่สัญญา ระยะเวลาของสัญญา รายละเอียดของสัญญา 

บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร    

     จาํกดั 

การนิคม

อุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย

สาํนกังานนิคม

อุตสาหกรรม

ภาคเหนือ

ตอนล่าง (พิจิตร) 

24 กรกฎาคม 2560 

ถึง 20 กนัยายน 2577 

สั ญ ญ า เช่ า ท่ี ดิ น เพ่ื อ ก า ร

อุ ตสาห กรรม เพ่ื อป ระกอบ

กิจการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า

จากขยะอุตสาหกรรมท่ีมีการ

แปรสภาพเป็นผลิตภณัฑ์และไม่

เข้าข่ายส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่

ใชแ้ลว้ 

บริษทั โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล    

   จาํกดั 

การนิคม

อุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย 

สาํนกังานนิคม 

อุตสาหกรรม

ภาคเหนือ

ตอนล่าง (พิจิตร) 

24 กรกฎาคม 2560 

ถึง 20 กนัยายน 2577 

สั ญ ญ า เช่ า ท่ี ดิ น เพ่ื อ ก า ร

อุ ตส าห ก รรม  เพ่ื อประกอบ

กิจการนาํขยะอุตสาหกรรมท่ีไม่มี

อนัตรายผ่านการคัดแยกแล้วทาํ

เป็นเช้ื อเพลิงรูปแบบ (Refuse 

Derived Fuel) แ ล ะ ผ ลิ ต เม็ ด

พลาสติก 

31. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 
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