
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
(“กลุ่มบริษทั”) และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษทั”) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ                        
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ
เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและ
วิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้
ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ 
ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
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ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ขอ้ 4 ซ่ึงอธิบายถึงผลกระทบต่องบการเงินรวม
ของกลุ่มบริษทัจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีในงวดก่อน ซ่ึงกลุ่มบริษัทได้ปรับปรุงยอ้นหลัง 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ทั้งน้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองดงักล่าว 
 
 

 
 
 มงคล  สมผล 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8444 
วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565 บริษัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 114,298,041 193,288,054 90,552,418         162,604,923        

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 7 1,690,081,521 1,416,092,381 110,504,683        99,083,437         

งานระหวา่งก่อสร้าง 31,022,984 35,283,081 - -

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27 - - 977,033,710        747,619,827        

สินคา้คงเหลือ 26,229,243 16,523,022 15,236,547         8,020,296           

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 8 1,613,627 1,268,302 - -

เงินลงทุนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 11 51,275,232         - 72,500,000         -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 9 92,342,195 90,050,730 1,105,876           3,409,353           

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 2,006,862,843     1,752,505,570     1,266,933,234     1,020,737,836     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 10 66,648,416         43,553,076         17,049,269         17,193,148         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 - 56,512,958         - 72,500,000         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - 518,605,422        518,602,933        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 1,331,517,099     1,345,131,305     396,275,809        403,207,107        

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 18,406,106         18,336,000         7,224,119           6,856,844           

ค่าความนิยม 758,407              758,407              - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 2,590,037           2,924,476           2,560,479           2,891,378           

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 15 86,836,723         88,061,321         - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,699,308           1,490,026           752,025              648,816              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 3,406,937 3,054,460 393,942              20,000                

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,513,863,033     1,559,822,029     942,861,065        1,021,920,226     

รวมสินทรัพย์                                   3,520,725,876     3,312,327,599     2,209,794,299     2,042,658,062     

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที ่31 มีนาคม 2565
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 16 41,361,538 33,399,704 - 9,683,147           

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 17 652,525,207 545,719,059 122,193,760       40,201,940         

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 19 4,571,159 4,599,899 1,402,605           1,097,914           

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 20 130,583,338 126,751,752 59,902,206         54,803,848         

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18 224,896,143 204,902,413 45,000,000         45,000,000         

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27 - - 88,448,519         89,605,751         

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 6,840,597 6,312,726 - -            

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 7,148,062 9,638,183 2,061,155           2,061,080           

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,067,926,044 931,323,736 319,008,245       242,453,680       

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 19 9,932,900           10,114,194         3,810,657           3,499,004           

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20 412,364,101       356,192,206       75,349,897         701,046              

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19,738,569 19,950,978 -            -

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 21 14,101,664         13,373,125         10,555,599         10,039,553         

ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน 12,737,466         14,206,905         -            -

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

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 478,700,204 423,662,912 89,716,153 14,239,603

รวมหน้ีสิน                              1,546,626,248 1,354,986,648 408,724,398       256,693,283       

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ 22

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

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

   ชาํระครบแลว้ 640,000,000 640,000,000 640,000,000 640,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 22 1,051,595,435   1,051,595,435   1,051,595,435       1,051,595,435   

ส่วนตํ่ากว่าทุนอ่ืน

ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (5,242,803)         (5,242,803)         -               -

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

    ทุนสาํรองตามกฎหมาย 23 893,287 893,287 893,287                 893,287             

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 277,580,961 262,606,625 108,581,179          93,476,057        

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ 5,265,462          3,154,650          - -

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,970,092,342   1,953,007,194   1,801,069,901       1,785,964,779   

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,007,286          4,333,757          - -

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,974,099,628   1,957,340,951   1,801,069,901       1,785,964,779   

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,520,725,876 3,312,327,599 2,209,794,299       2,042,658,062   

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จํากัด และบริษทัย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

“ปรับปรุงใหม่” “ปรับปรุงใหม่”

รายได้

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 150,501,420      139,924,091     75,514,937        76,544,056       

รายไดจ้ากการขายเคร่ืองจกัร

และใหบ้ริการวิศวกรรมก่อสร้าง 370,127,371      213,871,548     - -

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 90,309,038        - - -

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3,165,000          4,270,501         10,594,092        5,394,592         

รายไดด้อกเบ้ีย 49                      - 9,870,043          1,262,620         

รายไดอ่ื้น 24 5,964,245 8,043,823 255,405             1,475                

รวมรายได้ 620,067,123 366,109,963 96,234,477 83,202,743

คา่ใชจ่้าย

ตน้ทุนขายไฟฟ้า (119,366,364)    (104,531,773)   (55,415,368)      (53,410,537)      

ตน้ทุนขายเคร่ืองจกัรและใหบ้ริการวิศวกรรมก่อสร้าง (319,763,165)    (188,628,471)   - -

ตน้ทุนขายสินคา้ (75,615,434)      - - -

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (2,739,447)        (3,758,184)       (9,626,334)        (4,841,231)        

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (26,505,410)      - - -

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (46,136,103)      (31,423,016)     (13,750,848)      (12,734,145)      

รวมคา่ใชจ่้าย (590,125,923)    (328,341,444)   (78,792,550)      (70,985,913)      

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 29,941,200 37,768,519 17,441,927 12,216,830

ตน้ทุนทางการเงิน (8,195,543)        (9,076,083)       (2,440,014)        (3,868,130)        

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (5,279,804)        364,599            - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 16,465,853        29,057,035       15,001,913        8,348,700         

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (1,818,038)        (2,671,802)       103,209             134,059            

กําไรสําหรับงวด 14,647,815        26,385,233       15,105,122        8,482,759         

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2565

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่



หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

“ปรับปรุงใหม่” “ปรับปรุงใหม่”

กําไรเบด็เสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั

2,110,812          766,126            - -

16,758,627        27,151,359       15,105,122        8,482,759         

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 14,974,336        26,423,458       15,105,122        8,482,759         

(326,521)           (38,225)            - -

14,647,815        26,385,233       15,105,122        8,482,759         

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 17,085,148        27,183,220       15,105,122        8,482,759         

(326,521)           (31,861)            - -

16,758,627        27,151,359       15,105,122        8,482,759         

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 26 0.01                   0.03                  0.01                   0.01                  

จํานวนหุ้นสามัญถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก (หุ้น) 26 1,280,000,000   960,000,000     1,280,000,000   960,000,000     

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จํากัด มหาชน และบริษัทย่อย 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2565

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม



องค์ประกอบอื่นขององค์ประกอบอื่น

ส่วนตํา่กว่าทุนอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกนิ (ตํา่กว่า) ทุน จัดสรรแล้ว ผลต่างของอตัรา

ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิมูลค่า จากการรวมธุรกจิภายใต้ สํารองตาม แลกเปลีย่นจากการ รวมส่วนของ ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี รวมส่วนของ

และชําระแล้ว หุ้นสามญั การควบคุมเดียวกนั กฎหมาย  ยงัไม่ได้จัดสรร แปลงค่างบการเงิน บริษัทใหญ่ อาํนาจควบคุม ผู้ถือหุ้น

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

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

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

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

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -              -            - -                 26,417,094          766,126                                             27,183,220          (31,861)               27,151,359         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 480,000,000        -            (6,711,892)                    -                 141,269,085        3,107,052                                          617,664,245        255,831               617,920,076       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 640,000,000        1,051,595,435  (5,242,803)                    893,287                  262,606,625        3,154,650                                          1,953,007,194     4,333,757            1,957,340,951     

รับชาํระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน -              -            -                    -                 -              -                                           -              50                       50                       

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -              -            -                    -                 14,974,336          2,110,812                                          17,085,148          (326,521)             16,758,627         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 640,000,000        1,051,595,435  (5,242,803)                    893,287                  277,580,961        5,265,462                                          1,970,092,342     4,007,286            1,974,099,628     

กาํไรสะสม

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่



จัดสรรแล้ว

ทุนท่ีออก ส่วนเกิน ทุนสํารองตาม รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ กฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

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

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 8,482,759         8,482,759           

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2564 480,000,000     - - 84,474,026       564,474,026       

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565 640,000,000     1,051,595,435  893,287            93,476,057       1,785,964,779    

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 15,105,122       15,105,122         

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2565 640,000,000     1,051,595,435  893,287            108,581,179     1,801,069,901    

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

กําไรสะสม

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2565

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

“ปรับปรุงใหม่” “ปรับปรุงใหม่”

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 14,647,815       26,385,233        15,105,122       8,482,759       

ปรับปรุงดว้ย:

คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 1,818,038         2,671,802          (103,209)           (134,059)         

ส่วนแบ่งขาดทุน (กาํไร) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5,529,432         (364,599)           - -

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 18,957,051       18,640,440        8,916,613         8,937,830       

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร - (93,457)             - -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 9                       - - -

คา่ใชจ่้ายประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังาน 728,539            908,103             516,046            670,293          

ปรับปรุงการตดัรายการ (กาํไร) ขาดทุนจากการขายเคร่ืองจกัร

   และใหบ้ริการวิศวกรรมก่อสร้างแก่บริษทัร่วม (291,705)           288,485             - -

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (5,398,545)        (13,449,302)      - -

ดอกเบ้ียรับ 49                     - (9,870,043)        (1,262,620)      

ดอกเบ้ียจ่าย 6.2 8,195,543         9,076,083          2,440,014         3,868,130       

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

      ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 44,186,226       44,062,788        17,004,543       20,562,333     

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (272,685,669)    (30,623,990)      (1,198,618)        (520,562)         

งานระหวา่งก่อสร้าง 4,260,097         (9,330,911)        - -

สินคา้คงเหลือ (9,706,221)        (5,252,528)        (7,216,251)        (2,686,557)      

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (6,003,324)        (10,185,800)      2,303,477         (199,703)         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 952,673            (18,110)             (373,942)           (18,000)           

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 131,299,132     184,397,942      77,968,241       21,831,921     

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,490,121)        (60,526,313)      75                     (7,926,189)      

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน (110,187,207)    112,523,078      88,487,525       31,043,243     

เงินจ่ายสาํหรับภาษีเงินได้ - (1,058,446)        - -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (110,187,207)    111,464,632      88,487,525       31,043,243     

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2565

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

“ปรับปรุงใหม่” “ปรับปรุงใหม่”

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับ (จ่าย) เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (23,095,340)      (12,053,423)      143,879            183,507          

จ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - (229,413,883)    (35,073,547)    

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (2,489)               -

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม - (7,909,875)        - (7,909,875)      

เงินสดรับล่วงหนา้คา่ขายหุน้ในบริษทัร่วม 64,752,014       - - -

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ -                    93,458               - -

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ 6.1 (6,519,995)        (15,714,859)      (1,189,854)        (7,795,241)      

เงินสดจ่ายล่วงหนา้คา่ท่ีดิน (1,305,150)        - - -

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 18                     - 3,448,366         106,442          

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 33,831,547       (35,584,699)      (227,013,981)    (50,488,714)    

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

รับ (จ่าย) เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 6.2 7,961,834         7,727,639          (9,683,147)        130,994          

รับเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 6.2 63,200,000       3,800,000          - -

จ่ายเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 6.2 (125,979,400)    (131,274,445)    - -

รับเงินกูย้มืระยะส้ันจากกรรมการ 6.2 - 63,500,000        - 63,000,000     

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะส้ันจากกรรมการ 6.2 - (91,675)             - -

จ่ายเงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.2 - - (1,157,232)        (19,857,281)    

จ่ายคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่า 6.2 (1,783,525)        (1,750,575)        (318,201)           (652,919)         

รับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 6.2 100,000,000     - 100,000,000     -

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 6.2 (40,072,396)      (33,641,200)      (20,110,200)      (20,110,199)    

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน 6.2 (8,071,728)        (8,938,282)        (2,257,269)        (3,350,879)      

รับชาํระเงินคา่หุน้เพ่ิมทุน 50                     - - -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (4,745,165)        (100,668,538)    66,473,951       19,159,716     

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีตอ่เงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดและผลตา่งของ

อตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 2,110,812         766,126             - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (78,990,013)      (24,022,479)      (72,052,505)      (285,755)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 193,288,054     37,294,528        162,604,923     886,133          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 มีนาคม 5 114,298,041     13,272,049        90,552,418       600,378          

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2565

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



 

 

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”  

1. ข้อมูลท่ัวไปและการด าเนินงาน 

1.1 ข้อมูลท่ัวไป 
บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจ ากดัตามประมวลกฎหมายแพง่
และพาณิชยข์องไทยเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2556 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564 ไดอ้นุมติัการแปรสภาพจากบริษทัจ ากดัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั บริษทัจดทะเบียนกบั
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2564 โดยมีท่ีอยู่ของส านักงานใหญ่และ
ส านกังานสาขาตามท่ีจดทะเบียนไว ้ดงัน้ี 

ส านักงานใหญ่:   เลขท่ี 159 ซอยพระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข2) แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250 

ส านกังานสาขา:    เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 7 ต าบลนาพนู อ าเภอวงัช้ิน จงัหวดัแพร่ 54160 

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวล และถือเงินลงทุน
ในบริษทัอ่ืน บริษทัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนกมุภาพนัธ์ 2559  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั คือ นายเศรษฐศิริ 
ศกัด์ิสิทธิเสรีกลุ ซ่ึงถือหุน้สามญัของบริษทัในอตัราร้อยละ 27.54 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั 

บริษทัมีรายการและความสัมพนัธ์อย่างมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงันั้นงบการเงินน้ี
อาจจะไม่แสดงถึงเง่ือนไขท่ีอาจมีอยู่ หรือผลการด าเนินงานซ่ึงอาจเกิดข้ึนในกรณีท่ีบริษัท
ด าเนินงานโดยปราศจากความสมัพนัธ์กนัดงักล่าว 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท าให้เกิดการชะลอตัว 
ของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามา                  
ซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหาร
ของกลุ่มบริษทัจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองและจะประเมินผล
กระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน
อยา่งสม ่าเสมอ 
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1.2 บริษัทย่อย 
บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 

  

ช่ือบริษัท ประเทศที่จัดตั้ง 
และสถานที่หลกั 

ในการประกอบธุรกจิ 

วนัที่ 
จดทะเบียนบริษัท 

วตัถุประสงค์ธุรกจิหลกั ที่อยู่ของสถานประกอบการ 

บริษัทย่อยทางตรง     
1) บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จ ากดั  
 (“CPL”) 

ไทย 23 ธนัวาคม 2554 โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล เลขท่ี 243 หมู่ท่ี 5 ต าบลดงประค า  
   อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก 

2)   บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จ ากดั  
 (“CPX”) 

ไทย 20 มีนาคม 2558 โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ เลขท่ี 98 หมู่ 1 ต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี 
     จงัหวดัพิจิตร 

3)  บริษทั สยามเพลเลท็พาวเวอร์ จ ากดั 
 (“SPP”) 

ไทย 9 เมษายน 2552 โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม เลขท่ี 99/1 หมู่ท่ี 4 ต าบลโคกแย ้อ าเภอหนองแค 
    จงัหวดัสระบุรี 

4) บริษทั โคลเวอร์ กรีน เอน็เนอร์ย ีจ ากดั  
 (“CGE”) 

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

5)  บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  
 (“SBC”) 

ไทย 25 เมษายน 2548 จดัหาและจดัจ าหน่ายเคร่ืองจกัร  
    และอุปกรณ์ 

เลขท่ี 159 ซอยพระรามเกา้ 57/1 (วิเศษสุข 2)  
    แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

6)  บริษทั โคลเวอร์ รีไซเค้ิล จ ากดั  
 (“CVR”) 

ไทย 28 มีนาคม 2556 โรงงานแปรรูปขยะเพื่อผลิตและ
จ าหน่ายเช้ือเพลิงขยะ 

เลขท่ี 159 ซอยพระรามเกา้ 57/1 (วิเศษสุข 2)  
    แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

7)  บริษทั โคลเวอร์ น่าน จ ากดั  
 (“CNN”) 

ไทย 13 มีนาคม 2552 ถือเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน เลขท่ี 159 ซอยพระรามเกา้ 57/1 (วิเศษสุข 2)  
    แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานคร 
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ช่ือบริษัท 
ประเทศที่จัดตั้ง 
และสถานที่หลกั 

ในการประกอบธุรกจิ 

วนัที่ 
จดทะเบียนบริษัท 

วตัถุประสงค์ธุรกจิหลกั ที่อยู่ของสถานประกอบการ 

8)  บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จ ากดั  
 (“CRF”) 

ไทย 21 มกราคม 2556 ถือเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน เลขท่ี 159 ซอยพระรามเกา้ 57/1 (วิเศษสุข 2)  
    แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานคร 

9)   CV GREEN ENERGY PTE LTD.(1)  สิงคโปร์ 28 มกราคม 2565 ถือเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 10 ANSON ROAD #22-02 INTERNATIONAL  
 (“CVG”)    PLAZA Singapore 079903 

     
บริษัทย่อยทางอ้อม     
10)  บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 

(“SBE”) 
ไทย 17 กุมภาพนัธ์ 2553 บริการดา้นการงานวิศวกรรมออกแบบ 

    และก่อสร้างและใหบ้ริการบริหาร
จดัการและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 

เลขท่ี 159 ซอยพระรามเกา้ 57/1 (วิเศษสุข 2)  
    แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานคร 

11)  บริษทั ศแบง ออสเตรเลีย จ ากดั 
(“SBA”) 

ออสเตรเลีย  27 มีนาคม 2564 บริการดา้นการงานวิศวกรรมออกแบบ 
และก่อสร้าง 

4C CONSULTING, Suite 5, 145 Walcott Street, 
     MOUNT LAWLEY Western Australia 6050 

12)  บริษทั แอลบี โมดูลา คอร์ปอเรชนั จ ากดั (2) ไทย 24 มีนาคม 2565 จดัหาและจดัจ าหน่ายเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

เลขท่ี 159 ซอยพระรามเกา้ 57/1 (วิเศษสุข 2)  
     แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

13) บริษทั โคลเวอร์ โอเปอเรชัน่ เซอร์วิส จ ากดั  
(“CVO”) 

ไทย 1 เมษายน 2564 บริหารจดัการและการบ ารุงรักษา
โรงไฟฟ้า 

เลขท่ี 159 ซอยพระรามเกา้ 57/1 (วิเศษสุข 2)  
แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

14) บริษทั โคลเวอร์ กรีน 2 จ ากดั  
(“CVG2”) 

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

15) บริษทั โคลเวอร์ กรีน 3 จ ากดั  
(“CVG3”) 

ไทย 1 เมษายน 2564 โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล เลขท่ี 159 ซอยพระรามเกา้ 57/1 (วิเศษสุข 2)  
แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
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ช่ือบริษัท 
ประเทศที่จัดตั้ง 
และสถานที่หลกั 
ในการประกอบธุรกจิ 

วนัที่ 
จดทะเบียนบริษัท วตัถุประสงค์ธุรกจิหลกั ที่อยู่ของสถานประกอบการ 

16) บริษทั ซีวี กรีน ล าปาง จ ากดั  
(“CVL”) 

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

17) บริษทั โคลเวอร์ กรีน 5 จ ากดั  
(“CVG5”) 

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

18) บริษทั ซีวี กรีน เนินปอ จ ากดั  
(“CVN”) 

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

19) บริษทั ซีวี กรีน ศรีบุญเรือง จ ากดั  
(“CVS”) 

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

20) บริษทั โคลเวอร์ กรีน 8 จ ากดั  
(“CVG8”) 

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

21) บริษทั โคลเวอร์ กรีน 9 จ ากดั  
(“CVG9”) 

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

(1)    เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจัดตั้ ง CV GREEN ENERGY PTE LTD. ในประเทศสิงคโปร์ เพ่ือประกอบกิจการถือเงินลงทุนในบริษัทอ่ืน                                        
(ดูหมายเหตุขอ้ 12)  

(2) ตามมติท่ีประชุมจดัตั้งบริษทั แอลบี โมดูลา คอร์ปอเรชนั จ ากดั เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2565 ผูถื้อหุ้นของบริษทั แอลบี โมดูลา คอร์ปอเรชนั จ ากดั ไดมี้มติอนุมติัจดัตั้งบริษทัเพ่ือประกอบ
กิจการจดัหาและจดัจ าหน่ายเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ โดยไดมี้การจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2565 และมีทุนจดทะเบียนจ านวน 50,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท รวมจ านวน 
5,000,000 บาท โดยบริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ถือหุน้ใน บริษทั แอลบี โมดูลา คอร์ปอเรชนั จ ากดั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด  

 



 
- 5 - 

 

 

1.3 บริษัทร่วม 

บริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษัท สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ประเทศที่จัดตั้ง 
และสถานที่หลกั 

ในการประกอบธุรกจิ 

วนัที่จดทะเบียนบริษัท วตัถุประสงค์ธุรกจิหลกั ที่อยู่ของสถานประกอบการ 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม     
 2565 2564     

1) บริษทั รุ่งทิวา ไบโอแมส จ ากดั(1)  - 25 ไทย 30 มกราคม 2558 โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล เลขท่ี 293/15 ถนนกาญจนวณิชย ์ 
      ต าบลสะเดา อ าเภอสะเดา 
      จงัหวดัสงขลา 

 
(1)    ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เงินลงทุนในบริษทั รุ่งทิวา ไบโอแมส จ ากดั ถูกจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 
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2. เกณฑ์การจัดท าและน าเสนองบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกจิการ 
2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการน้ีไดจ้ดัท าข้ึนในสกุลเงินบาท

และตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบติั         
ทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็น                 
แบบยอ่และมีการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์

2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึง
น ามาแสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงได้ตรวจสอบแลว้ 

2.3 ผลการด าเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรากฏในงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565  
มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเตม็ปี 

2.4 ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยูใ่นงบการเงินประจ าปีท่ีไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินมิไดน้ ามาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การก าหนดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใน
งบการเงินระหวา่งกาล ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 

2.5 งบการเงินระหวา่งกาลรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวม  
รายการบัญชีของบริษทัและบริษทัย่อยหลงัจากตัดรายการระหว่างกันซ่ึงมีสัดส่วนการถือหุ้น                
ในอตัราร้อยละดงัต่อไปน้ี 

 อตัราร้อยละของการถือหุ้น 
 31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 

ถือหุ้นโดยบริษัท    
บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จ ากดั 99.99  99.99 
บริษทั โคลเวอร์ น่าน จ ากดั 99.99  99.99 
บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จ ากดั 99.99  99.99 
บริษทั โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จ ากดั 99.99  99.99 
บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 99.99  99.99 
บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จ ากดั 48.99*  48.99* 
บริษทั โคลเวอร์ กรีน เอน็เนอร์ยี จ  ากดั 75.00  75.00 
บริษทั สยามเพลเลท็พาวเวอร์ จ ากดั 99.99  99.99 
CV GREEN ENERGY PTE LTD. 100.00  - 
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 อตัราร้อยละของการถือหุ้น 
 31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 

ถือหุ้นโดยบริษัท ศแบง คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด    
บริษทั ศแบง ออสเตรเลีย จ ากดั 100.00  100.00 
บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 99.99  99.99 
บริษทั แอลบี โมดูลา คอร์ปอเรชนั จ ากดั 70.00  - 
    
ถือหุ้นโดยบริษัท โคลเวอร์ เช้ือเพลงิทดแทน จ ากดั    
บริษทั โคลเวอร์ โอเปอเรชัน่ เซอร์วิส จ ากดั 99.99  99.99 
บริษทั โคลเวอร์ กรีน 2 จ  ากดั 99.99  99.99 
บริษทั โคลเวอร์ กรีน 3 จ  ากดั 99.99  99.99 
บริษทั ซีวี กรีน ล าปาง จ ากดั 89.99  89.99 
บริษทั โคลเวอร์ กรีน 5 จ  ากดั 99.99  99.99 
    
ถือหุ้นโดยบริษัท โคลเวอร์ น่าน จ ากดั    
บริษทั ซีวี กรีน เนินปอ จ ากดั 89.99  89.99 
บริษทั ซีวี กรีน ศรีบุญเรือง จ ากดั  89.99  89.99 
บริษทั โคลเวอร์ กรีน 8 จ  ากดั  99.99  99.99 
บริษทั โคลเวอร์ กรีน 9 จ  ากดั  99.99  99.99 

 

*  บริษทัมีอ  านาจควบคุมนโยบายการเงินและนโยบายการด าเนินงานในบริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จ ากดั ดงันั้น 
บริษทัจึงบนัทึกเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จ ากดั เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
(ดูหมายเหตุขอ้ 12) 

2.6 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าข้ึนจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทย                        
ในกรณีท่ีมีเน้ือความขัดแยง้กันหรือมีการตีความในสองภาษาท่ีแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงิน
ภาษาไทยเป็นหลกั 
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2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินส าหรับ
งวดบญัชีปัจจุบนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ
บญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียม
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและ
ค าศพัท ์และขอ้ก าหนดทางการบญัชีเก่ียวกบัการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ระยะท่ี 2 การน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน
ระหวา่งกาลของกลุ่มบริษทั 

3. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 
งบการเงินระหว่างกาลจดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบั    
ท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ยกเวน้นโยบายการบญัชี ดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนและกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายเม่ือมีความ
เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากท่ีมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกวา่มาจากการใช้
สินทรัพยน์ั้นต่อไป โดยมีเง่ือนไขว่าสินทรัพยห์รือกลุ่มสินทรัพยน์ั้นตอ้งมีไวพ้ร้อมขายในสภาพปัจจุบนั 
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงท่ีเป็นปกติและถือปฏิบติักนัทัว่ไปส าหรับการขายกลุ่มสินทรัพยเ์หล่านั้น และการ
ขายตอ้งมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก 

หากกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายส่งผลให้บริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย บริษทัจะจดัประเภท
รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยเหล่านั้นเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถือไวเ้พื่อขายเม่ือเป็นไป
ตามเง่ือนไขขา้งตน้ โดยไม่ค านึงถึงวา่บริษทัยงัคงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ยดงักล่าว
หลงัการขายหรือไม่  

หากกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายเก่ียวขอ้งกับเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมค้า เงินลงทุนดังกล่าว                        
จะจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขขา้งตน้และหยุดใช้วิธีส่วนได้เสีย 
เม่ือเม่ือจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนหรือส่วนประกอบของกลุ่มสินทรัพยที์่ยกเลิกที่ถือไวเ้พื่อขายวดัมูลค่าดว้ย
จ านวนท่ีต ่ากวา่ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย  
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4. การแก้ไขข้อผดิพลาดทางบัญชี 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ท่ีน ามาแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบไดมี้การปรับปรุง
ยอ้นหลงัเพื่อแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทางบญัชีในงวดก่อนท่ีเกิดข้ึนโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 บริษทัไดจ้ดัโครงสร้างใหม่ของกลุ่มบริษทัโดยเขา้ลงทุนในบริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วมภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั การซ้ือหุน้ดงักล่าวถือเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัจดัท างบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงไม่ไดร้วม
บริษทัร่วมตามเกณฑ์การรวมธุรกิจท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันเสมือนว่าบริษทัขา้งตน้ดงักล่าว                      
เป็นบริษทัร่วมของบริษทัมาโดยตลอด (รายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบในการปรับปรุงงบการเงิน
ยอ้นหลงัท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบเน่ืองจากเป็นรายการท่ีบริษทัไดป้รับปรุงในงบแสดงฐานะการเงินรวม               
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แลว้) นอกจากน้ี บริษทัไม่ไดต้ดัรายการระหวา่งกนัส าหรับก าไรจากการขาย
เคร่ืองจกัรและให้บริการวิศวกรรมก่อสร้างกบับริษทัร่วมดงักล่าว บริษทัไดส้อบทานรายการดงักล่าว
และปรับปรุงงบการเงินตั้ งแต่ไตรมาส 2 ปี 2564 เป็นต้นไป  ดังนั้ นบริษัทได้ปรับปรุงย ้อนหลัง 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบ ดงัน้ี 

 ตามที่เคย เพิม่ (ลด) ปรับปรุงใหม่ 
 รายงานไว้   
 บาท บาท บาท 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด    
วนัที่ 31 มีนาคม 2564    
ตน้ทุนขายเคร่ืองจกัรและใหบ้ริการวิศวกรรมก่อสร้าง 188,339,986 288,485 188,628,471 
ก าไรส าหรับงวด 26,673,718 (288,485)      26,385,233 
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 27,439,844 (288,485) 27,151,359 
    
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)    
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 26,711,943 (288,485) 26,423,458 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (38,225) -   (38,225) 
    
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม    
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 27,471,705 (288,485) 27,183,220 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (31,861) -   (31,861) 
    
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.03 -   0.03 
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5.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 
เงินสดในมือ  157,501    167,035    29,847    32,377  
เงินฝากธนาคาร - บญัชีกระแสรายวนั  78,226,999   165,896,925   76,059,307    160,867,136  
เงินฝากธนาคาร - บญัชีออมทรัพย ์ 35,883,788  27,194,360   14,463,264    1,705,410  
เงินฝากธนาคาร - 
บญัชีฝากประจ าไม่เกิน 3 เดือน 

 
 29,753  

  
29,734 

  
 -    

  
- 

 114,298,041  193,288,054  90,552,418   162,604,923  

6. รายการที่ไม่เกีย่วกบัเงินสดและรายการกระทบยอดหนีสิ้นที่เกดิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
6.1 รายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรยกมา 818,804   8,977,735   652,740   7,416,990  
บวก ซ้ือสินทรัพยถ์าวรระหวา่งงวด 7,256,780   7,691,644   1,188,533   442,121  
หกั   เงินสดจ่ายระหวา่งงวด (6,519,995)  (15,714,859)  (1,189,854)   (7,795,241) 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรยกไป 1,555,589   954,520   651,419   63,870  
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6.2 รายการกระทบยอดหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
ตารางดา้นล่างน้ีแสดงการเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน ซ่ึงรวมการเปล่ียนแปลง
ทั้งท่ีเป็นรายการเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด ดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสดรับ  กระแสเงินสดจ่าย  การเปลีย่นแปลงท่ีไม่เป็นเงินสด  ดอกเบีย้จ่าย    ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี   จากกจิกรรม  จากกจิกรรม  ค่าตัดจ าหน่าย  หนีสิ้น  ทรัสต์รีซีท    ก าไร (ขาดทุน)     ณ วันท่ี 
 1 มกราคม  จัดหาเงิน  จัดหาเงิน  ค่าธรรมเนียม  ตามสัญญาเช่า         จากอตัรา    31 มีนาคม 
 2565      ในการกู้เงินรอตดัจ่าย  เพิม่ขึน้         แลกเปลีย่น    2565 
เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 33,399,704  7,961,834  -  -  -  -  -  -  41,361,538 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 204,902,413  68,200,000  (130,979,400)  -  -  86,684,237  (3,911,107)  -  224,896,143 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 14,714,093  -  (1,783,525)  -  1,183,845  -  -  389,646  14,504,059 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 482,943,958  100,000,000  (40,072,396)  75,877  -  -  -  -  542,947,439 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 1,229,980  -   (8,071,728)  -  -  -  -  7,805,897  964,149 

รวม 737,190,148  176,161,834  (180,907,049)  75,877  1,183,845  86,684,237  (3,911,107)  8,195,543  824,673,328 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  จัดประเภท  ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสดรับ  กระแสเงนิสดจ่าย  การเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นเงนิสด  ดอกเบีย้จ่าย                         ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่   รายการใหม่  ณ วันที ่  จากกิจกรรม  จากกิจกรรม  ค่าตัดจ าหน่าย  หนีสิ้น  ทรัสต์รีซีท  ก าไร(ขาดทุน)    ณ วันที ่
 1 มกราคม      1 มกราคม  จัดหาเงิน  จัดหาเงิน  ค่าธรรมเนียม  ตามสัญญาเช่า    จากอัตรา    31 มีนาคม 
 2564    2564      ในการกู้เงนิรอตัดจ่าย  เพิม่ขึน้        แลกเปลี่ยน    2564 
เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 28,184,555  -  28,184,555  7,727,639  -  -  -  -  -  -  35,912,194 
เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 63,000,000  177,094,264  240,094,264  3,800,000  (131,274,445)  -  -  60,069,927  7,593,541  -  180,283,287 
เงินกูยื้มระยะส้ันจากกรรมการ 145,091,675  -  145,091,675  63,500,000           (91,675)  -  -  -  -  -  208,500,000 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 13,562,514  -  13,562,514  -      (1,750,575)  -  3,097,239  -  -  146,174  15,055,352 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 527,660,409  -  527,660,409  -     (33,641,200)  661,915  -  -  -  -  494,681,124 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 1,161,946  -  1,161,946  -       (8,938,282)  -  -  -  -  8,929,909  1,153,573 

รวม 778,661,099  177,094,264  955,755,363  75,027,639  (175,696,177)  661,915  3,097,239  60,069,927  7,593,541  9,076,083  935,585,530 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสดรับ  กระแสเงินสดจ่าย  การเปลีย่นแปลงท่ีไม่เป็นเงินสด  ดอกเบีย้จ่าย  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี   จากกจิกรรม  จากกจิกรรม  ค่าตัดจ าหน่าย  หนีสิ้น    ณ วันท่ี 
 1 มกราคม  จัดหาเงิน  จัดหาเงิน  ค่าธรรมเนียม  ตามสัญญาเช่า    31 มีนาคม 
 2565      ในการกู้เงินรอตดัจ่าย  เพิม่ขึน้    2565 
เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 9,683,147  -  (9,683,147)  -  -  -  - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 45,000,000  -  -  -  -  -  45,000,000 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 89,605,751  -  (1,157,232)  -  -  -  88,448,519 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 4,596,918  -  (318,201)  -  887,500  47,045  5,213,262 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 55,504,894  100,000,000  (20,110,200)  (142,591)  -  -  135,252,103 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 212,363  -  (2,257,269)  -  -  2,392,969  348,063 

รวม 204,603,073  100,000,000  (33,526,049)  (142,591)  887,500  2,440,014  274,261,947 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสดรับ  กระแสเงินสดจ่าย  การเปลีย่นแปลงท่ีไม่เป็นเงินสด  ดอกเบีย้จ่าย  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี   จากกจิกรรม  จากกจิกรรม  ค่าตัดจ าหน่าย  หนีสิ้น    ณ วันท่ี 
 1 มกราคม  จัดหาเงิน  จัดหาเงิน  ค่าธรรมเนียม  ตามสัญญาเช่า    31 มีนาคม 
 2564      ในการกู้เงินรอตดัจ่าย  เพิม่ขึน้    2564 
เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 9,864,924  130,994  -  -  -  -  9,995,918 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 45,000,000  -  -  -  -  -  45,000,000 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ   145,000,000  63,000,000  -  -  -  -  208,000,000 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 112,636,129  -  (19,857,281)  -  -  -  92,778,848 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 3,838,197  -  (652,919)  -  3,097,239  35,373  6,317,890 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 135,033,376  -  (20,110,199)  293,174  -  -  115,216,351 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 2,049,190  -  (3,350,879)  -  -  3,832,757  2,531,068 

รวม 453,421,816  63,130,994  (43,971,278)  293,174  3,097,239  3,868,130  479,840,075 
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7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย  

หน่วย : บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
หมายเหตุ 31 มีนาคม  

2565 
 31 ธันวาคม  

2564 

 31 มีนาคม  
2565 

 31 ธันวาคม 
2544  

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27  124,106,721   66,019,733  -  - 
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน  244,298,161  154,477,683   26,139,226   25,382,180 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27  385,600   310,600   3,918,826   2,561,790 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน  255,936,063  176,146,885  -  - 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27  1,350,000   1,365,000   4,775,500   2,561,479 
รายไดค้า้งรับ - บริษทัอ่ืน   49,449,219   66,196,679   26,699,674   26,776,644 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27 -  -  18,201,049  11,779,372 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทัอ่ืน  31  -  -  - 
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกเก็บตามสัญญา -         
    กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 27 91,956,569  44,365,287  -  - 
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกเก็บตามสัญญา - บริษทัอ่ืน(1)  887,975,425  806,599,879  -  - 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้  -  64,738,138  -  - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  3,793,565  4,412,761  1,608,014  861,972 
เงินทดรองจ่าย - บริษทัอ่ืน  30,830,167  31,459,736  29,162,394  29,160,000 
  1,690,081,521  1,416,092,381  110,504,683  99,083,437 

(1) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกเกบ็ตามสญัญา
จ านวน 979.93 ลา้นบาท และจ านวน 850.97 ลา้นบาท ตามล าดบั คาดวา่จะเรียกเกบ็ช าระภายในหน่ึงปี 
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ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ าแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ -  5,391,000  -  - 
เกินก าหนดเวลาช าระหน้ี        
ไม่เกิน 3 เดือน 67,159,509  48,928,733  -  - 
เกินกวา่ 3 แต่ไม่เกิน 6 เดือน 48,844,762  -  -  - 
เกินกวา่ 6 แต่ไม่เกิน 12 เดือน 4,000,000  2,600,000  -  - 
เกิน 12 เดือน 4,102,450  9,100,000  -  - 

 124,106,721  66,019,733  -  - 
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน        

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 189,460,262  82,931,167  26,139,226  25,382,180 
เกินก าหนดเวลาช าระหน้ี        
ไม่เกิน 3 เดือน 35,913,185  67,080,315  -  - 
เกินกวา่ 3 แต่ไม่เกิน 6 เดือน 18,924,714  4,466,201  -  - 

 244,298,161  154,477,683  26,139,226  25,382,180 
รวมลูกหน้ีการคา้ 368,404,882  220,497,416  26,139,226  25,382,180 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลา 30 ถึง 180 วนั 

กลุ่มบริษทัไม่มีการรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในการประเมินค่าเผื่อผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวมีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่าและไม่มี
ความเส่ียงดา้นเครดิตเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญันบัตั้งแต่วนัท่ีไดม้า 

8. สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ประกอบด้วยรายการ

ดงัต่อไปน้ี  
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2565 
 จ านวนเงินตามสัญญา  มูลค่ายุตธิรรมของสัญญา 

ประเภทสัญญา รับ  จ่าย  สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ  บาท  บาท  บาท 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 25) 3,364,356  110,183,518  1,613,627  - 
        

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2564 
 จ านวนเงินตามสัญญา  มูลค่ายุตธิรรมของสัญญา 

ประเภทสัญญา รับ  จ่าย  สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ  บาท  บาท  บาท 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 25) 1,668,802  54,519,750  1,268,302  - 

  



 
- 14 - 

 

 

9. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 10,401,824  15,288,323  -  - 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 65,041,132  55,219,171  105,310  2,665,295 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร - ภาษีเงินได ้        
  นิติบุคคล 7,238,099  10,127,175  993,351  736,558 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 405,402  290,900  -  - 
เงินมดัจ า 9,255,738  9,125,161  7,215  7,500 
 92,342,195  90,050,730  1,105,876  3,409,353 

10. เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลกัประกนั 
กลุ่มบริษทัมีเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 ดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

    งบการเงินรวม 

ช่ือบริษัท ประเภทเงินฝาก อตัราดอกเบีย้ ภาระค า้ประกนั 31 มีนาคม   31 ธันวาคม  
  (ร้อยละต่อปี)  2565  2564 
  2565 2564     

บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (1) ออมทรัพย ์ 0.125 0.125 วงเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 17,049,269  17,193,148 

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  ออมทรัพย ์ - 0.125 วงเงินเบิกเกินบญัชี  -  5,792,914 

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (2) ฝากประจ า 0.550 - วงเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 26,001,000  - 
บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั ฝากประจ า 0.200 0.200 วงเงินเบิกเกินบญัชี 11,054  11,054 

บริษทั โคลเวอร์ พษิณุโลก จ ากดั(1) ออมทรัพย ์ 0.125 0.125 วงเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 8,322,612  8,351,213 

บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จ ากดั(1) ออมทรัพย ์ 0.125 0.125 วงเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 8,151,072  8,296,838 

บริษทั สยามเพลเลท็พาวเวอร์ จ ากดั(1) ออมทรัพย ์ 0.125 0.125 วงเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 7,113,409  3,907,909 

     66,648,416  43,553,076 

(1) กลุ่มบริษทัมีเงินฝากสถาบนัการเงินที่ใชเ้ป็นหลกัประกนัและมีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้โดยตอ้ง
ส ารองเงินสดในบญัชี  DSRA (Debt Service Reserve Account) ให้ครอบคลุมการช าระเงินตน้
และดอกเบ้ียในอีกสองเดือนถึงสามเดือนขา้งหนา้ให้กบัสถาบนัการเงินดงักล่าว เพื่อปฏิบตัิตาม
เง่ือนไขในการใชว้งเงินกูย้ืมและวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 

(2) เมื่อวนัท่ี 15 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทได้ท าสัญญาวงเงินสินเช่ือกับสถาบันการเงินแห่งหน่ึง 
เป็นจ านวนรวม 430 ล้านบาท ซ่ึงเง่ือนไขตามสัญญาดังกล่าวรวมถึงการคงไวซ่ึ้งหลกัประกัน 
ตามจ านวนขา้งตน้  
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11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เงินลงทุนในบริษทัร่วม ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี  

หน่วย : บาท 
  31 มนีาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 
 สัดส่วน   งบการเงนิ  งบการเงนิรวม    งบการเงนิ  งบการเงนิรวม 

 เงินลงทนุ   เฉพาะกจิการ      เฉพาะกจิการ   
ช่ือบริษทั ร้อยละ ทุนที่ช าระแล้ว  วธีิราคาทุน  วธีิส่วนได้เสีย  ทุนที่ช าระแล้ว  วธีิราคาทุน  วธีิส่วนได้เสีย 

บริษทั รุ่งทิวา ไบโอแมส จ ากดั 25 -  -  -   290,000,000    72,500,000  56,512,958 
  -  -  -   290,000,000    72,500,000  56,512,958 

ในเดือนมีนาคม 2565 บริษทัท าสัญญาซ้ือขายหุ้นทั้งหมดในบริษทั รุ่งทิวา ไบโอแมส จ ากดั กบับริษทั
แห่งหน่ึงและไดรั้บช าระเงินค่าหุ้นล่วงหน้าแลว้จ านวน 64.75 ลา้นบาท โดยราคาซ้ือขายตามสัญญา 
ซ้ือขายหุ้นมีจ านวนเท่ากับ 92.50 ล้านบาท ดังนั้ นบริษัทจึงหยุดบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธี 
ส่วนไดเ้สียและไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นเงินลงทุนท่ีถือไวเ้พื่อขายในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 51.28 ลา้นบาท และ 72.50 ลา้นบาท ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
31 มีนาคม 2565 ตามล าดบั เน่ืองจากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงท่ีจะขายเงินลงทุนดงักล่าว
ออกไปและบริษทัจะโอนตราสารหุน้ใหแ้ก่ผูซ้ื้อเม่ือผูซ้ื้อช าระราคาหุน้ครบถว้นแลว้  
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงบนัทึกโดยใชว้ิธีราคาทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

            งบการเงินเฉพาะกจิการ 
        สัดส่วนการถือหุ้น  ทุนท่ีช าระแล้ว  วธีิราคาทุน 
        2565  2564  2565  2564  2565  2564 

ช่ือบริษัท  ลกัษณะธุรกจิ  จดทะเบียนใน    ร้อยละ  ร้อยละ  บาท  บาท  บาท  บาท 
บริษทั โคลเวอร์ น่าน จ ากดั  ถือเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน  ประเทศไทย    99.99  99.99   10,000,000   10,000,000   3,126,635   3,126,635 
บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จ ากดั  ถือเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน  ประเทศไทย    99.99  99.99   10,000,000   10,000,000   13,832,645   13,832,645 
บริษทั โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จ ากดั  โรงงานแปรรูปขยะเพื่อผลิตและจ าหน่ายเช้ือเพลิงขยะ  ประเทศไทย    99.99  99.99   40,000,000   40,000,000   32,453,401   32,453,401 
บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จ ากดั(1)  โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ  ประเทศไทย    48.99  48.99   100,000,000   100,000,000   92,089,065   92,089,065 
บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  จดัหาและจดัจ าหน่ายเคร่ืองจกัร และอปุกรณ์  ประเทศไทย    99.99  99.99   100,000,000   100,000,000   76,694,202   76,694,202 
บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จ ากดั  โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล  ประเทศไทย    99.99  99.99   90,000,000   90,000,000   109,299,567   109,299,567 
บริษทั โคลเวอร์ กรีน เอน็เนอร์ย ีจ ากดั  โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล  ประเทศไตห้วนั    75.00  75.00   5,128,138   5,128,138   965,154   965,154 
บริษทั สยามเพลเลท็พาวเวอร์ จ ากดั  โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม  ประเทศไทย    99.99  99.99   100,000,000   100,000,000   190,142,264   190,142,264 
CV GREEN ENERGY PTE LTD.(2)  ถือเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน  ประเทศสิงคโปร์    100.00  -   2,489   -   2,489   - 

            455,130,627  455,128,138  518,605,422  518,602,933 
 

(1) บริษทัถือหุ้นในอตัราร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นสามญัของบริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จ ากดั อย่างไรก็ตาม บริษทัมีอ านาจควบคุมนโยบายการเงินและนโยบายการด าเนินงานในบริษทั                   
โคลเวอร์ พิจิตร จ ากดั ดงันั้น บริษทัจึงบนัทึกเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จ ากดั เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

(2) เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2564 มีมติอนุมติัจดัตั้ง CV GREEN ENERGY PTE LTD. ในประเทศสิงคโปร์ เพ่ือประกอบกิจการถือเงินลงทุน                          
ในบริษทัอ่ืน โดย CV GREEN ENERGY PTE LTD ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัแลว้ในวนัท่ี 28 มกราคม 2565 โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 100 หุ้น หุ้นละ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์               
รวมจ านวน 100 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ 

 



 
- 17 - 

 

 

13. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
  งบการเงินรวม 
  2565  2564 

ราคาตามบญัชีสุทธิยกมา  1,345,131,305  1,141,132,300 
บวก ซ้ือสินทรัพยร์ะหวา่งงวด  7,256,780  7,691,644 
หกั   การเปล่ียนแปลงประมาณการตน้ทุนการร้ือถอน  (4,512,974)  (2,894,841) 
หกั   ค่าเส่ือมราคา  (16,358,003)  (17,544,270) 
หกั   ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด  (9)  - 
ราคาตามบญัชีสุทธิยกไป  1,331,517,099  1,128,384,833 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดน้ าท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิจ านวน 1,084.95 ลา้นบาท และ 1,102.62 ลา้นบาท ตามล าดบั เพื่อใช้
เป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงส าหรับเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้น                             
จากสถาบนัการเงินและเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 16 ขอ้ 18 และขอ้ 20) 

หน่วย : บาท 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2565  2564 

ราคาตามบญัชีสุทธิยกมา  403,207,107  406,091,538 
บวก ซ้ือสินทรัพยร์ะหวา่งงวด  1,188,533  442,121 
หกั   ค่าเส่ือมราคา  (8,119,831)  (8,378,227) 
ราคาตามบญัชีสุทธิยกไป  396,275,809  398,155,432 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัไดน้ าท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิจ านวน 363.99 ลา้นบาท และ 370.98 ลา้นบาท ตามล าดบั เพื่อใชเ้ป็น
หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงส าหรับเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงินและเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 16 ขอ้ 18 และขอ้ 20) 
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14. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2565  2564  2565  2564 

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้งวด 18,336,000  15,171,628  6,856,844  5,091,477 
บวก ซ้ือสินทรัพยร์ะหวา่งงวด 1,110,116  3,380,153  833,158  3,380,153 
หกั ค่าตดัจ าหน่าย (1,040,010)   (865,193)  (465,883)   (332,164) 
ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด 18,406,106  17,686,588  7,224,119   8,139,466 

15. สิทธิในการด าเนินการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
 รายการเคล่ือนไหวของสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม มีดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม 
  2565  2564 

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้งวด  88,061,321  - 
หกั   ค่าตดัจ าหน่าย  (1,224,598)  - 
ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด  86,836,723  - 

16. เงินเบิกเกนิบัญชีจากสถาบันการเงิน 
กลุ่มบริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 อตัราดอกเบีย้  งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 
 ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี     
บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)(1) -  5.875  -  9,683,147 
บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(2) 4.650 - 6.320  4.650 - 5.825  16,930,015  7,429,763 
บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั(3) 5.845 - 6.150  -  10,002,378                 - 
บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จ ากดั(4) 5.875  5.875  1,661,082  1,721,082 
บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จ ากดั(5) 5.875  5.875  4,659,587  4,725,374 
บริษทั สยามเพลเลท็พาวเวอร์ จ ากดั(6) 4.750  4.750  8,108,476  9,840,338 

     41,361,538  33,399,704 
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 (1) วงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินของบริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ค ้าประกนัโดยท่ีดิน               
เคร่ืองจกัรบางส่วน และอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุขอ้ 13) และโดยกรรมการของบริษทัและผูถื้อหุน้ของบริษทั 

(2) วงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินของบริษัท ศแบง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ค ้ าประกันโดย 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 10) และท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุง
ท่ีดินของบริษทั (ดูหมายเหตุขอ้ 13) และโดยกรรมการของบริษทัและบริษทัใหญ่ 

(3) วงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินของบริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั ค ้าประกนัโดยเงินฝากสถาบนั
การเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 10) และโดยกรรมการของบริษทัและบริษทัใหญ่ 

(4) วงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินของบริษัท โคลเวอร์ พิ จิตร จ ากัด ค ้ าประกันโดย 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 10) สิทธิการเช่าท่ีดินนิคมอุตสาหกรรม
พิจิตร  (ดูหมายเหตุข้อ 29.7) อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารทั้ งหมด และเคร่ืองจักรบางส่วน   
(ดูหมายเหตุขอ้ 13) และโดยกรรมการของบริษทัและบริษทัใหญ่ 

(5) วงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินของบริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จ ากดั ค ้ าประกนัโดยเงินฝาก

สถาบันการเงินท่ีใช้เป็นหลักประกัน (ดูหมายเหตุข้อ 10) ท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  
และเคร่ืองจกัรบางส่วน (ดูหมายเหตุขอ้ 13) และโดยกรรมการของบริษทัและบริษทัใหญ่ 

(6)   วงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินของบริษัท สยามเพลเล็ทพาวเวอร์ จ ากัด ค ้ าประกันโดย 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 10) ท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 
และเคร่ืองจกัรบางส่วน (ดูหมายเหตุขอ้ 13) และโดยบริษทัใหญ่ 

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย  

หน่วย : บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27 21,207  21,207  -  - 
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน  455,657,792  441,062,440     40,230,535  25,223,792 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร - บริษทัอ่ืน 6.1 1,555,589  818,804  651,419  652,740 
เงินทดรองรับ - บริษทัอ่ืน  22,961  1,500  -  - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27 1,200,000  1,200,000  89,996  89,165 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน  26,118,259  18,354,997  13,116,312  8,349,438 
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27 -  -  287,399  76,128 
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายจากบริษทัอ่ืน  964,149  1,229,980  60,664  136,235 
เงินรับล่วงหนา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27 -  4,500,000  -  - 
เงินรับล่วงหนา้ - บริษทัอ่ืน  2,809,074  2,567,984  -  - 
เงินรับล่วงหนา้ค่าขายหุน้ในบริษทัร่วม  64,752,014  -  64,752,014  - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บริษทัอ่ืน  99,424,162  75,962,147  3,005,421  5,674,442 
  652,525,207  545,719,059  122,193,760  40,201,940 
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18. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
ผู้กู้ อตัราดอกเบีย้  งบการเงินรวม 

 ร้อยละต่อปี  31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 
บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)(1) MLR - 1.0  45,000,000  45,000,000 
บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จ ากดั(2) MLR - 1.0  15,000,000  15,000,000 
บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จ ากดั(3) MLR - 1.0  3,200,000  5,600,000 
บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(4) MOR/LIBOR + 2.5  161,696,143  139,302,413 
   224,896,143  204,902,413 

(1) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ (มหาชน) จ ากดั มีเงินกูย้มืจาก
สถาบนัการเงินโดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินให้แก่สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงโดยมีก าหนดช าระ
คืนในเดือนพฤษภาคม 2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 และเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2565 
ตามล าดบั โดยเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินดงักล่าวมีการค ้าประกนัโดยท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ 
และอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุขอ้ 13) และโดยกรรมการของบริษทัและผูถื้อหุน้ของบริษทั 

(2) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จ ากดั มีเงินกูย้ืมจาก
สถาบนัการเงินโดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินให้แก่สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง และมีก าหนด
ช าระคืนในเดือนเมษายน 2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 และเดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2565 
ตามล าดบั โดยเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินดงักล่าวมีการค ้าประกนัโดยเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็น
หลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 10) และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุขอ้ 13) และโดยกรรมการของ
บริษทัและบริษทัใหญ่  

(3) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัท โคลเวอร์ พิจิตร จ ากัดมีเงินกู้ยืมจาก                        
สถาบนัการเงินโดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินให้แก่สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง และมีก าหนด
ช าระคืนในเดือนเมษายน 2565 และเดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2565 ตามล าดบั โดยเงินกูย้ืม         
จากสถาบันการเงินดังกล่าวถูกค ้ าประกันโดยเงินฝากสถาบันการเงินท่ีใช้เป็นหลักประกัน                               
(ดูหมายเหตุขอ้ 10) เคร่ืองจกัร (ดูหมายเหตุขอ้ 13) สิทธิการเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 
และโดยกรรมการของบริษทัและบริษทัใหญ่ 

(4)  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทั ศแบง คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั มีเงินกูย้ืมจาก
สถาบนัการเงินโดยการท าตัว๋ทรัสตรี์ซีทกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงจ านวน 33.90 ลา้นบาท
และ 3.82 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 127.79 ลา้นบาท รวมเป็นจ านวน 161.69 ลา้นบาท และ
จ านวน 4.15 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 139.30 ลา้นบาท ตามล าดบั มีก าหนดช าระคืนภายใน 
120 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีออกตัว๋ทรัสตรี์ซีท โดยเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินดงักล่าวโดยท่ีดิน และอาคาร 
(ดูหมายเหตุขอ้ 13) และโดยบริษทัใหญ่ กิจการท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง และกรรมการของบริษทั 
และบริษทัใหญ่  
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19. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 

 จ านวนเงินขั้นต า่ 
ที่จะต้องจ่าย 

 มูลค่าปัจจุบนัของ 
จ านวนเงินขั้นต า่ที่จะต้องจ่าย 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 5,115,588  5,116,834  4,571,159     4,599,899 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 8,283,256     8,464,939  6,822,497     6,901,250 
มากกวา่ 5 ปี 4,885,995     5,050,754  3,110,403  3,212,944 
 18,284,839  18,632,527  14,504,059  14,714,093 
หกั ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (3,780,780)  (3,918,434)  -  - 

 14,504,059  14,714,093  14,504,059  14,714,093 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 
การแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี    

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4,571,159   4,599,899  
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 9,932,900   10,114,194   

14,504,059  14,714,093 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 จ านวนเงินขั้นต า่ 
ที่จะต้องจ่าย 

 มูลค่าปัจจุบนัของ 
จ านวนเงินขั้นต า่ที่จะต้องจ่าย 

  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

ภายใน 1 ปี 1,585,876  1,288,716  1,402,605  1,097,914 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,151,091  3,878,952  3,810,657  3,499,004 
 5,736,967  5,167,668  5,213,262  4,596,918 
หกั ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (523,705)  (570,750)  -  - 

 5,213,262  4,596,918  5,213,262  4,596,918 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 
การแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี    

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,402,605  1,097,914 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 3,810,657  3,499,004  

5,213,262  4,596,918 
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20.  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 

ยอดคงเหลือตน้งวด 485,416,309  531,989,335  55,702,832  136,151,297 
ไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ -  90,076,300  -  - 
กูเ้พิ่มระหวา่งงวด 100,000,000(1)  -  100,000,000  - 
จ่ายช าระคืนระหวา่งงวด (40,072,396)  (136,649,326)  (20,110,200)  (80,448,465) 
ยอดคงเหลือปลายงวด  545,343,913  485,416,309  135,592,632  55,702,832 
        
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 545,343,913  485,416,309  135,592,632  55,702,832 
หกั  ค่าธรรมเนียมในการกูเ้งินรอตดัจ่าย (2,396,474)  (2,472,351)  (340,529)  (197,938) 
มูลค่าปัจจุบนัของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 542,947,439  482,943,958  135,252,103  55,504,894 
หกั  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (130,583,338)  (126,751,752)  (59,902,206)  (54,803,848) 
 412,364,101  356,192,206  75,349,897               701,046 

(1) เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2565 บริษทัไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงจ านวน 
100 ลา้นบาท สัญญาเงินกูย้มืดงักล่าวก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้
ตามท่ีระบุไวใ้นในสัญญา 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน          
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
        งบการเงินรวม 

อตัราดอกเบีย้  การจ่ายเงนิต้น  วนัส้ินสุดสัญญา  การค า้ประกนั/  31 มนีาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 
ร้อยละต่อปี  และดอกเบีย้    หลกัประกนั     

      (ดูหมายเหตุขอ้ 10 ขอ้ 13 ขอ้ 14 และขอ้ 29.7)     
MLR ลบดว้ยส่วนเพิ่ม  รายเดือน  30 กนัยายน 2565 และ 

 30 กนัยายน 2567  
 เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั ท่ีดิน อาคาร 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ กรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั 
  

35,252,103 
  

55,504,894 
MLR  รายไตรมาส/ 

รายเดือน 
 15 มีนาคม 2569  ไม่มี  100,000,000  - 

MLR ลบดว้ยส่วนเพิ่ม  รายเดือน  6 สิงหาคม 2571  เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั ท่ีดิน อาคารและ
ส่วนปรับปรุงอาคาร กรรมการของบริษทัและบริษทัใหญ่ 

  
165,534,333 

  
172,050,140 

MLR ลบดว้ยส่วนเพิ่ม 
 

รายเดือน  16 ตุลาคม 2569  เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั อาคารและ
ส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองจกัร สิทธิการเช่าท่ีดิน และส่ิงปลูก

สร้าง กรรมการของบริษทัและบริษทัใหญ่ 

  
 

163,257,555 

  
 

169,664,895 
MLR ลบดว้ยส่วนเพิ่ม  รายเดือน  12 กนัยายน 2570  เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั ท่ีดิน อาคารและ

ส่วนปรับปรุงอาคาร และเคร่ืองจกัรและบริษทัใหญ่ 
  

78,903,448 
  

85,724,029 
        542,947,439  482,943,958 

หกั  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี    (130,583,338)  (126,751,752) 
    412,364,101  356,192,206 

กลุ่มบริษทัตอ้งด ารงอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีและอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในการด ารง
อตัราส่วนทางการเงินตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาเงินกูย้ืมได ้อย่างไรก็ตาม บริษทัและบริษทัย่อยไดรั้บ
หนังสือยินยอมจากสถาบนัการเงินในการผ่อนผนัส าหรับการปฏิบตัิตามเงื่อนไขเกี่ยวกบัการด ารง
อตัราส่วนดงักล่าว ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 โดยการผอ่นผนัดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นการผดิเง่ือนไขสญัญาเงินกูย้มื  
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21. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
กลุ่มบริษทัมีโครงการผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไทย
ซ่ึงจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัให้มีกองทุน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2565  2564  2565  2564 

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน        
   ส าหรับผลประโยชน์พนกังานตน้งวด 13,373,125  12,070,629  10,039,553  8,686,305 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 633,350  828,221  444,263  607,699 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 95,189  79,882  71,783  62,594 
มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน        
   ส าหรับผลประโยชน์พนกังานปลายงวด 14,101,664  12,978,732  10,555,599  9,356,598 

22. ทุนเรือนหุ้น 
ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2564 ไดมี้มติอนุมติัการเปล่ียนแปลง
มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้จากเดิมหุน้ละ 100 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท จาก 4,800,000 หุน้เป็น 960,000,000 
หุ้น และอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิม 480,000,000 บาท เป็น 640,000,000 บาท โดย
แบ่งออกเป็น 1,280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท และอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษทัเพื่อเสนอขายแก่ประชาชนเป็นคร้ังแรก และเพื่อเสนอขายแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวโยงกนั และ/หรือผูมี้อุปการคุณ บริษทัไดจ้ดทะเบียน
กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2564  

เมื่อวนัที่ 30 สิงหาคม 2564 บริษทัไดร้ับช าระค่าหุ้นจ านวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3.90 บาท 
รวมเป็นจ านวน 1,248,000,000 บาท จากการเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นคร้ังแรก โดยบริษทัได ้
จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้ในวนัเดียวกนั ทั้งน้ีบริษทับนัทึกค่าใชจ่้าย
เกี่ยวกบัการจดัจ าหน่ายหุ้นจ านวน 36,404,565 บาท เป็นรายการหกัในบญัชีส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดงันั้นบริษทัมีส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัจ านวน 1,051,595,435 บาท โดยหุน้สามญั
ของบริษทัไดเ้ร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 2 กนัยายน 2564 
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23. ทุนส ารองตามกฎหมาย 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุน
ส ารอง (“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา 
(ถา้มี) จนกว่าส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่าย
เป็นเงินปันผลไม่ได ้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ทุนส ารองตามกฎหมายของบริษทัมีจ านวนเงินเท่ากบั 
0.89 ลา้นบาท  

24. รายได้อ่ืน 
รายไดอ่ื้นส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2565  2564  2565  2564 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 5,539,408  7,638,711  405  - 
อ่ืน ๆ 424,837  405,112  255,000  1,475 
 5,964,245  8,043,823  255,405  1,475 

25. มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทัก าหนดให้มีการก าหนดมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลง
แลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือช าระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนกนั 
และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วตัถุประสงคข์องการวดั
มูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมก าหนดโดยวิธีต่อไปน้ีโดยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสมมติฐานใน
การก าหนดมูลค่ายติุธรรมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
การวดัมูลค่ายติุธรรม 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจดัล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมในล าดบัท่ี 2 ซ่ึงค านวณโดยการ
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ ท่ีสามารถสงัเกตได ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน (ดูหมายเหตุขอ้ 8) 

  



 
- 25 - 

 

 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
และสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม 
เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั
การเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั
จ าหน่ายมีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดใน
ระยะเวลาอนัสั้น 

มูลค่าตามบญัชีของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัและหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ่ึง
วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ 

26. ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการน าก าไรของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัหารดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564 
   “ปรับปรุงใหม่”     
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน        
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั (บาท) 14,974,336  26,423,458  15,105,122  8,482,759 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถว่งน ้าหนกั (หุน้) 1,280,000,000  960,000,000  1,280,000,000  960,000,000 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.01  0.03  0.01  0.01 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 ค  านวณไดด้งัน้ี 
หน่วย : หุ้น 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565  2564 
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,280,000,000  4,800,000 
ปรับปรุงจ านวนหุน้สามญัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวร้ะหวา่งงวด -  955,200,000 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 1,280,000,000  960,000,000 

การค านวณก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 ค านวณโดย
การหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ี
ออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวด (ถา้มี) โดยไดป้รับจ านวนหุ้นสามญัตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจ านวนหุ้น
สามญัท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท  
(ดูหมายเหตุขอ้ 22) โดยถือเสมือนว่าการเปล่ียนแปลงจ านวนหุ้นและมูลค่าหุ้นท่ีตราไวไ้ดเ้กิดข้ึนตั้งแต่ 
วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน  



 
- 26 - 

 

 

27. รายการระหว่างกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
กิจการและบุคคลท่ีควบคุมบริษทัหรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกบับริษทั 
ไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอดทั้งทางตรงและทางออ้ม บริษทัยงัหมายรวมถึงบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย
และบริษทัย่อยล าดบัถดัไป กิจการและบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั 
บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทั ซ่ึงท าใหผู้เ้ป็นเจา้ของดงักล่าว
มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารส าคญั รวมทั้งกรรมการและพนกังานของบริษทั 
และสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดเป็นบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทั 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ 
บริษทัค านึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย เงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีส าคญั
เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 12 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั ความสัมพนัธ์ 
บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จ ากดั บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั โคลเวอร์ น่าน จ ากดั บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จ ากดั บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จ ากดั บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จ ากดั บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ศแบง ออสเตรเลีย จ ากดั บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั โคลเวอร์ โอเปอเรชัน่ เซอร์วิส จ ากดั บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั โคลเวอร์ กรีน 2 จ ากดั บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั โคลเวอร์ กรีน 3 จ ากดั บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ซีวี กรีน ล าปาง จ ากดั บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั โคลเวอร์ กรีน 5 จ ากดั บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ซีวี กรีน เนินปอ จ ากดั บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ซีวี กรีน ศรีบุญเรือง จ ากดั บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั โคลเวอร์ กรีน 8 จ ากดั บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั โคลเวอร์ กรีน 9 จ ากดั บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั สยามเพลเลท็พาวเวอร์ จ ากดั บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัและมีกรรมการร่วมกนั 
CV GREEN ENERGY PTE. LTD. บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัและมีกรรมการร่วมกนั 
Fernview Environmental Pty Ltd. มีกรรมการร่วมกนั 
Vientiane Waste Management Co., Ltd. มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั รุ่งทิวา ไบโอแมส จ ากดั บริษทัร่วม (ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ไดมี้การจดัประเภทเป็นเงินลงทุน 

   ท่ีถือไวเ้พื่อขาย)  
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ราคาท่ีตกลงกนัตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
รายไดจ้ากการขายเคร่ืองจกัรและใหบ้ริการวิศวกรรมก่อสร้าง ราคาท่ีตกลงกนัตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ ตน้ทุนบวกดว้ยส่วนเพิ่ม 
รายไดด้อกเบ้ีย/ตน้ทุนทางการเงิน อตัราท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงอตัราดอกเบ้ียจากตน้ทุนการกูย้มื 
ซ้ือวตัถุดิบและค่าใชจ่้ายในการจดัหาเช้ือเพลิง ราคาท่ีตกลงกนั 
ค่าบริการจ่าย ตน้ทุนบวกดว้ยส่วนเพิ่มตามท่ีตกลงกนั 

ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 7)        
บริษทั รุ่งทิวา ไบโอแมส จ ากดั 4,242,550  4,173,000  -  - 
Vientiane Waste Management Co., Ltd. 12,102,450  15,700,000  -  - 
Fernview Environmental Pty Ltd. 107,761,721  46,146,733  -  - 
 124,106,721  66,019,733  -  - 
        
ลูกหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 7)        
บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จ ากดั -  -  506,480  407,427 
บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั -  -  1,016,603  637,105 
บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั -  -  559,054  601,218 
บริษทั โคลเวอร์ น่าน จ ากดั -  -  11,452  14,355 
บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จ ากดั -  -  18,219  22,799 
บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จ ากดั -  -  283,691  340,296 
บริษทั โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จ ากดั -  -  280,047  100,062 
บริษทั รุ่งทิวา ไบโอแมส จ ากดั 85,600  85,600  85,600  85,600 
บริษทั สยามเพลเลท็พาวเวอร์ จ ากดั    -  -  163,448  89,507 
บริษทั โคลเวอร์ โอเปอเรชัน่ เซอร์วิส จ ากดั -  -  77,560  4,222 
บริษทั โคลเวอร์ กรีน 2 จ  ากดั -  -  3,644  4,222 
บริษทั โคลเวอร์ กรีน 3 จ  ากดั -  -  3,644  4,222 
บริษทั ซีวี กรีน ล าปาง จ ากดั -  -  95,258  4,645 
บริษทั โคลเวอร์ กรีน 5 จ  ากดั -  -  32,273  4,222 
บริษทั ซีวี กรีน เนินปอ จ ากดั   -  -  60,903  4,222 
บริษทั  ซีวี กรีน ศรีบุญเรือง  จ ากดั -  -  70,793  4,222 
บริษทั โคลเวอร์ กรีน 8 จ  ากดั -  -  21,862  4,222 
บริษทั โคลเวอร์ กรีน 9 จ  ากดั -  -  3,644  4,222 
Vientiane Waste Management Co., Ltd. 300,000  225,000  300,000  225,000 
CV GREEN ENERGY PTE. LTD. -  -  324,651  - 
 385,600  310,600  3,918,826  2,561,790 

 
  



 
- 28 - 

 

 

หน่วย : บาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 
รายได้ค้างรับ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 7)        
บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จ ากดั -  -  751,642  472,201 
บริษทั โคลเวอร์ น่าน จ ากดั -  -  15,355  16,706 
บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จ ากดั -  -  423,039  395,056 
บริษทั สยามเพลเลท็พาวเวอร์ จ ากดั    -  -  242,614  79,601 
บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จ ากดั -  -  26,104  25,551 
บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั -  -  1,537,834  727,218 
บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั -  -  819,206  684,470 
บริษทั โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จ ากดั -  -  411,522  115,962 
บริษทั รุ่งทิวา ไบโอแมส จ ากดั 1,350,000  1,365,000  -  - 
บริษทั โคลเวอร์ โอเปอเรชัน่ เซอร์วิส จ ากดั -  -  115,165  4,913 
บริษทั โคลเวอร์ กรีน 2 จ ากดั -  -  5,374  4,913 
บริษทั โคลเวอร์ กรีน 3 จ ากดั -  -  5,374  4,913 
บริษทั ซีวี กรีน ล าปาง จ ากดั -  -  141,269  5,405 
บริษทั โคลเวอร์ กรีน 5 จ ากดั -  -  47,601  4,914 
บริษทั ซีวี กรีน เนินปอ จ ากดั -  -  90,596  4,914 
บริษทั ซีวี กรีน ศรีบุญเรือง จ ากดั -  -  105,184  4,914 
บริษทั โคลเวอร์ กรีน 8 จ ากดั -  -  32,246  4,914 
บริษทั โคลเวอร์ กรีน 9 จ ากดั -  -  5,375  4,914 
 1,350,000  1,365,000  4,775,500  2,561,479 

    
ดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั        

(ดูหมายเหตุขอ้ 7)        

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั -  -  3,780,966  699,479 
บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั -  -  7,967,030  4,515,748 
บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จ ากดั -  -  761,228  458,143 
บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จ ากดั -  -  133,778  69,824 
บริษทั โคลเวอร์ น่าน จ ากดั -  -  186,772  71,823 
บริษทั โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จ ากดั -  -  5,371,275  5,964,355 
 -  -  18,201,049  11,779,372 
        

รายได้ที่ยังไม่เรียกเกบ็ตามสัญญา -        

  กจิการที่เกีย่วข้องกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 7)        
Fernview Environmental Pty Ltd. 91,956,569  44,365,287  -  - 

  



 
- 29 - 

 

 

หน่วย : บาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (1)        

บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จ ากดั -  -  28,706,360  24,006,360 
บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จ ากดั -  -  28,850,042  27,779,418 
บริษทั โคลเวอร์ น่าน จ ากดั -  -  16,719,543  13,460,524 
บริษทั โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จ ากดั -  -  164,891,522  222,900,466 
บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั -  -  442,895,431  167,502,248 
บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั -  -  294,970,812  291,970,811 
 -  -  977,033,710  747,619,827 
เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
(ดูหมายเหตุขอ้ 17)        

Vientiane Waste Management Co., Ltd. 21,207  21,207  -  - 
        
เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
(ดูหมายเหตุขอ้ 17)        
บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั -  -  89,996  89,165 
บริษทั รุ่งทิวา ไบโอแมส จ ากดั 1,200,000  1,200,000  -  - 
 1,200,000  1,200,000  89,996  89,165 
        
ดอกเบีย้ค้างจ่าย - กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
(ดูหมายเหตุขอ้ 17)        
บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จ ากดั -  -  58,838  50,631 
บริษทั สยามเพลเลท็พาวเวอร์ จ ากดั   -  -  228,561                  25,497 
 -  -  287,399                  76,128 
เงินรับล่วงหน้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
(ดูหมายเหตุขอ้ 17)        
บริษทั รุ่งทิวา ไบโอแมส จ ากดั -  4,500,000  -  - 

        
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (2)        
บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จ ากดั -  -  30,435,361  25,959,941 
บริษทั สยามเพลเลท็พาวเวอร์ จ ากดั   -  -  58,013,158  63,645,810 
 -  -  88,448,519  89,605,751 

(1) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

หลายแห่ง ซ่ึงไม่มีหลกัประกนัโดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.75 ต่อปี และอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.375 
ต่อปี ตามล าดบั และมีก าหนดช าระคืนภายใน 1 ปี 

(2) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
หลายแห่ง ซ่ึงไม่มีหลกัประกนัโดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.25 ถึงร้อยละ 4.75 ต่อปี และอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 0.375 ถึงร้อยละ 6.375 ต่อปี ตามล าดบั และมีก าหนดช าระคืนภายใน 1 ปี 
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รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 
2564 มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2565  2564  2565  2564 
รายได้จากการขายเคร่ืองจักรและให้บริการ        
วศิวกรรมก่อสร้าง        

Vientiane Waste Management Co., Ltd. -  7,915,668  -  - 
Fernview Environmental Pty Ltd. 96,920,711  243,654  -  - 
 96,920,711  8,159,322  -  - 

        
รายได้จากการให้บริการ        
บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จ ากดั -  -  1,644,289  1,101,126 
บริษทั โคลเวอร์ น่าน จ ากดั -  -  35,866  114,551 
บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จ ากดั -  -  935,828  837,073 
บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จ ากดั -  -  59,069  221,613 
บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั -  -  3,283,214  1,248,714 
บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั -  -  1,793,681  1,229,552 
บริษทั โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จ ากดั -  -  903,742  346,463 
บริษทั รุ่งทิวา ไบโอแมส จ ากดั 3,090,000  4,185,001  120,000  210,000 
Vientiane Waste Management Co., Ltd. -  85,500  75,000  85,500 
บริษทั โคลเวอร์ โอเปอเรชัน่ เซอร์วิส จ ากดั -  -  259,169  - 
บริษทั โคลเวอร์ กรีน 2 จ ากดั -  -  11,640  - 
บริษทั โคลเวอร์ กรีน 3 จ ากดั -  -  11,640  - 
บริษทั ซีวี กรีน ล าปาง จ ากดั -  -  309,579  - 
บริษทั โคลเวอร์ กรีน 5 จ ากดั -  -  104,736  - 
บริษทั ซีวี กรีน เนินปอ จ ากดั -  -  198,190  - 
บริษทั ซีวี กรีน ศรีบุญเรือง จ ากดั -  -  230,196  - 
บริษทั โคลเวอร์ กรีน 8 จ ากดั -  -  70,660  - 
บริษทั โคลเวอร์ กรีน 9 จ ากดั -  -  11,640  - 
บริษทั สยามเพลเลท็พาวเวอร์ จ ากดั   -  -  535,953  - 
 3,090,000  4,270,501  10,594,092  5,394,592 
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หน่วย : บาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2565  2564  2565  2564 
รายได้ดอกเบีย้        
บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั -  -  3,276,621  - 
บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั -  -  3,451,281  108,593 
บริษทั โคลเวอร์ น่าน จ ากดั -  -  174,565  - 
บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จ ากดั -  -  303,085  14,514 
บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จ ากดั -  -  337,313  96,581 
บริษทั โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จ ากดั -  -  2,327,178  1,042,932 
 -  -  9,870,043  1,262,620 

        
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเช้ือเพลงิ        
บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จ ากดั -  -  -  665,130 

        
ต้นทุนทางการเงิน        
บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จ ากดั -  -  286,410  174,008 
บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั -  -  -  1,366,278 
บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั -  -  -  6,804 
บริษทั โคลเวอร์ น่าน จ ากดั -  -  -  2,535 
บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จ ากดั -  -  -  1,316 
บริษทั สยามเพลเลท็พาวเวอร์ จ ากดั   -  -  707,518  - 
 -  -  993,928  1,550,941 

 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 
 

 
 

 
 

 

ผลประโยชน์พนกังานระยะสั้น 10,264,762  5,672,352  6,605,853  4,099,473 
ผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 3,224,100  2,540,660  2,091,416  2,479,038 
 13,488,862  8,213,012  8,697,269  6,578,511 

        
ค่าตอบแทนกรรมการ 500,000  825,000  500,000  825,000 
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28. ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ 
กลุ่มบริษทัไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน โดยแสดงส่วนงานด าเนินงานตามมุมมอง
ผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากการบริหารการจดัการ โครงสร้างการบริหารและการรายงานภายในของกลุ่ม
บริษทัเป็นเกณฑ์ในการก าหนดส่วนงาน กลุ่มบริษทัมีส่วนงานตามธุรกิจ 3 กลุ่ม คือ ธุรกิจผูผ้ลิตและ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ธุรกิจผูข้ายเคร่ืองจกัรและใหบ้ริการวิศวกรรมก่อสร้าง และธุรกิจผูข้ายสินคา้และอ่ืน ๆ  

ส่วนงานตามภูมิศาสตร์ 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจในส่วนงานภูมิศาสตร์สองแห่ง คือ ประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย 

ส่วนงานตามธุรกิจ 
กลุ่มบริษทัเสนอขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานโดยแบ่งตามส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 
ส่วนงานท่ี 1 คือ ธุรกิจผูผ้ลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ส่วนงานท่ี 2  คือ ธุรกิจผูข้ายเคร่ืองจกัรและใหบ้ริการวิศวกรรมก่อสร้าง 
ส่วนงานท่ี 3 คือ ธุรกิจผูข้ายสินคา้และอ่ืน ๆ 
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ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานในงบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 ส่วนงานที่ 1   ส่วนงานที่ 2   ส่วนงานที่ 3  รวม 
 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

               “ปรับปรุงใหม่” 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 150,501,420  139,924,091  -  -  -  -  150,501,420  139,924,091 
รายไดจ้ากการขายเคร่ืองจกัรและใหบ้ริการ                
   วิศวกรรมก่อสร้าง -  -  370,127,371  213,871,548  -  -  370,127,371  213,871,548 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ -  -  -  -  90,309,038  -  90,309,038  - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  -  -  3,165,000  4,270,501  3,165,000  4,270,501 
ตน้ทุนขายไฟฟ้า (119,366,364)  (104,531,773)  -  -  -  -  (119,366,364)  (104,531,773) 
ตน้ทุนขายเคร่ืองจกัรและใหบ้ริการ                
   วิศวกรรมก่อสร้าง -  -  (319,763,165)  (188,628,471)  -  -  (319,763,165)  (188,628,471) 
ตน้ทุนขายสินคา้ -  -  -  -  (75,615,434)  -  (75,615,434)  - 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ -  -  -  -  (2,739,447)  (3,758,184)  (2,739,447)  (3,758,184) 
ก าไรขั้นตน้ 31,135,056  35,392,318  50,364,206  25,243,077  15,119,157  512,317  96,618,419  61,147,712 
รายไดด้อกเบ้ีย                  49  - 
รายไดอ่ื้น             5,964,245  8,043,823 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย             (26,505,410)  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (46,136,103)  (31,423,016) 
ตน้ทุนทางการเงิน             (8,195,543)  (9,076,083) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             (5,279,804)    364,599 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้             16,465,853  29,057,035 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (1,818,038)  (2,671,802) 
ก าไรส าหรับงวด             14,647,815  26,385,233 
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืน             2,110,812  766,126 
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด             16,758,627  27,151,359 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

 ส่วนงานที่ 1   ส่วนงานที่ 2   ส่วนงานที่ 3  รวม 

 
ณ วนัที ่

  31 มีนาคม 2565 
 ณ วนัที ่

 31 ธันวาคม 2564 
 ณ วนัที่ 

 31 มีนาคม 2565 
 ณ วนัที ่

  31 ธันวาคม 2564 
 ณ วนัที ่

 31 มีนาคม 2565 
 ณ วนัที ่

  31 ธันวาคม 2564 
 ณ วนัที ่

 31 มีนาคม 2565 
 ณ วนัที ่

 31 ธันวาคม 2564 
งบแสดงฐานะการเงิน                
สินทรัพยข์องส่วนงาน 3,058,518,378  2,940,651,219  2,018,622,946  1,429,277,117  341,373,621  396,482,303  5,418,534,945 4,766,410,639
รายการระหวา่งกนั             (1,897,809,069) (1,454,083,040)
             3,520,725,876 3,312,327,599

              
หน้ีสินของส่วนงาน 949,825,280  826,412,482  1,686,091,367  1,133,924,087  283,596,440  327,081,511  2,919,513,087 2,287,418,080
รายการระหวา่งกนั             (1,372,886,839) (932,431,432)
             1,546,626,248 1,354,986,648

                

 
 
 
 
 

 
 



 
- 35 - 

 

 

รายไดจ้ากส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
 2565  2564 
รายไดจ้ากส่วนงาน    
ประเทศไทย  523,146,412    365,866,309  
ประเทศออสเตรเลีย  96,920,711    243,654  

รวม 620,067,123  366,109,963 

การจ าแนกรายได้ 
กลุ่มบริษทัจ าแนกรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า รายไดจ้ากการขายเคร่ืองจกัรและใหบ้ริการวิศวกรรมก่อสร้าง 
รายได้จากการขายสินคา้ รายได้จากการให้บริการ รายได้ดอกเบ้ียและรายได้อ่ืน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง                       
และตลอดช่วงเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลรายไดแ้ยกตามส่วนงานท่ีรายงานภายใตม้าตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 31 มีนาคม 
 2565  2564 
ช่วงเวลาแห่งการรับรู้รายได้    
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง    
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  150,501,420   139,924,091 
รายไดจ้ากการขายสินคา้  90,309,038   - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  3,165,000   4,270,501 
รายไดด้อกเบ้ียและรายไดอ่ื้น  5,964,294   8,043,823 
     รวม 249,939,752  152,238,415 
    
ตลอดช่วงเวลา    
รายไดจ้ากการขายเคร่ืองจกัรและใหบ้ริการ    
   วิศวกรรมก่อสร้าง 370,127,371  213,871,548 
     รวม 370,127,371  213,871,548 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่                                  

5 รายและ 2 ราย ตามล าดบั เป็นจ านวนรวมร้อยละ 86.97 และร้อยละ 94.44 ตามล าดบั จากยอดรายไดร้วม
ของกลุ่มบริษทั  
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29. ภาระผูกพนัและสัญญาท่ีส าคญั 
29.1 สญัญาเช่าด าเนินงานท่ียกเลิกไม่ได ้

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวนเงินขั้นต ่าที่ตอ้งจ่ายในอนาคตตาม
สัญญาเช่าด าเนินงานท่ียกเลิกไม่ไดเ้ก่ียวกบัเคร่ืองใชส้ านกังานมีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 

ภายใน 1 ปี 330,796  359,596  75,012  75,012 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 252,169  326,068  84,265  103,018 

 582,965  685,664  159,277  178,030 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าภายใตส้ัญญาเช่า
ด าเนินงานท่ียกเลิกไม่ไดเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจ านวน 0.10 ลา้นบาท และ 
1.31 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทับนัทึกค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่า
ด าเนินงานท่ียกเลิกไม่ไดเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการจ านวน 0.02 ลา้นบาท 
และ 0.25 ลา้นบาท ตามล าดบั 

29.2 หนงัสือค ้าประกนั 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีหนังสือค ้ าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร   
หลายแห่งในนามของกลุ่มบริษทัซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางการปฏิบติับางประการตามธุรกิจ
ปกติ ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

ช่ือบริษัท 31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 
บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.24  1.24 
บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จ ากดั 0.80  0.80 
บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 178.10  196.90 
บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 67.40  72.90 
บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จ ากดั 0.85  0.85 
บริษทั โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จ ากดั -  3.68 
บริษทั สยามเพลเลท็พาวเวอร์ จ ากดั   16.62  16.62 

 265.01  292.99 
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29.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินจากสถาบันการเงิน                 
ท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ประกอบไปดว้ยวงเงินเบิกเกินบญัชี วงเงินส าหรับตัว๋สญัญาใชเ้งิน วงเงินหนงัสือ
ค ้าประกนั และวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท รวมทั้งส้ินจ านวน 510.61 ลา้นบาท                   
และ 287.05 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีวงเงินจากสถาบนัการเงินท่ียงัไม่ได้
เบิกใช้ ประกอบไปดว้ยวงเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินหนังสือค ้าประกนั รวมทั้งส้ินจ านวน 
10.26 ลา้นบาท และ 0.58 ลา้นบาท ตามล าดบั 

29.4 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีวงเงินซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชก้บัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงจ านวน 389.82 ลา้นบาท 
และ 245.48 ลา้นบาท ตามล าดบั สัญญาดงักล่าวมีการค ้าประกนัโดยท่ีดินและอาคาร และถูกค ้าประกนั
โดยบริษทัใหญ่ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกรรมการบริษทั 

29.5 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัจาก
รายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจ านวนเงิน 14.89 ลา้นบาทในแต่ละงวด/ปี 

29.6 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาใหบ้ริการระยะยาว 

เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาว่าจา้งบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร
กับบริษทัในประเทศแห่งหน่ึง บริษทัย่อยดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
บริษทัดงักล่าวโดยค านวณจากค่าบริการในอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้
เป็นระยะเวลา 20 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีในสญัญา 
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29.7 สัญญาท่ีส าคญั 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสัญญาท่ีส าคญัประกอบดว้ย
รายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษัท คู่สัญญา ระยะเวลาของสัญญา รายละเอยีดของสัญญา 
บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์  
     จ ากดั (มหาชน) 

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 
(“กฟภ.”) 

มีอายุ 5 ปี นับจากวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2559 
และต่ออายุคร้ังละ 5 ปี โดยอตัโนมติั และ
ให้มีผลบงัคบัใชจ้นกว่าจะมีการยุติสัญญา
ตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
15 กนัยายน 2558 มีขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติม
ยกเลิกเง่ือนไขดงักล่าว โดยให้มีผลบงัคบั
ใช้จนกว่าครบก าหนดอายุโครงการตาม
ระยะเวลาสนับสนุน Feed-in Tariff ซ่ึงมี
ระยะเวลา 20 ปี และจนกว่าจะมีการยุติตาม
เง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา นอกจากน้ีไดรั้บ
อตัรารับซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff 
พิเศษส าหรับโครงการกลุ่มเช้ือเพลิงชีวภาพ
ระยะเวลา 8 ปีแรก นับจากวนัจ่ายไฟฟ้าเขา้
ระบบเชิงพาณิชย ์

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าส าหรับ
โรงไฟฟ้ าอ า เภอ เ มื องแพร่  
จงัหวดัแพร่ ภายใตร้ะเบียบการ
รับซ้ือไฟฟ้าจากผู ้ผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กมากโดยมีขนาดก าลงั
การผลิต 8.0 เมกะวตัต ์

บริษทั โคลเวอร์  
     พิษณุโลก จ ากดั 

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 
(“กฟภ.”) 

มีอายุ 5 ปี นับจากวนัท่ี 29 ธันวาคม 2557 
และต่ออายุคร้ังละ 5 ปี โดยอตัโนมติั และ
ให้มีผลบงัคบัใชจ้นกว่าจะมีการยุติสัญญา
ตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
8 กรกฎาคม 2558 มีขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติม
ยกเลิกเง่ือนไขดงักล่าว โดยให้มีผลบงัคบั
ใช้จนกว่าครบก าหนดอายุโครงการตาม
ระยะเวลาสนับสนุน Feed-in Tariff ซ่ึงมี
ระยะเวลา 20 ปี และจนกว่าจะมีการยุติตาม
เง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา นอกจากน้ีไดรั้บ
อตัรารับซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff 
พิเศษส าหรับโครงการกลุ่มเช้ือเพลิงชีวภาพ
ระยะเวลา 8 ปีแรก นับจากวนัจ่ายไฟฟ้าเขา้
ระบบเชิงพาณิชย ์

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าส าหรับ
โรงไฟฟ้าอ าเภอพรหมพิราม 
จั ง ห วัด พิ ษ ณุ โ ล ก  ภ า ย ใ ต้
ระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจาก
ผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากโดยมี
ขนาดก าลังการผลิต 4.5 เมกะ
วตัต ์

บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร  
     จ ากดั 

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 
(“กฟภ.”) 

มีอายุ  19 ปี  2 เดือน นับจากวันท่ี เร่ิม
ด าเนินการเชิงพาณิชย ์โดยเร่ิมด าเนินการ
เชิงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2563 และ
ให้มีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการยุติตาม
เง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา นอกจากน้ีไดรั้บ
อตัรารับซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff 
พิเศษส าหรับโครงการกลุ่มเช้ือเพลิงชีวภาพ
ระยะเวลา 8 ปีแรก นับจากวนัจ่ายไฟฟ้าเขา้
ระบบเชิงพาณิชย ์

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าส าหรับ
โรงไฟฟ้าอ า เภอวชิรบารมี  
จงัหวดัพิจิตรภายใตร้ะเบียบ
การรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก โดยมีขนาดก าลงั
การผลิต 1.88 เมกะวตัต ์
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ช่ือบริษัท คู่สัญญา ระยะเวลาของสัญญา รายละเอยีดของสัญญา 
บริษทั สยามเพลเลท็  

พาวเวอร์ จ ากดั   
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 
(“กฟภ.”) 

มีอายุ  5 ปี  และต่อเน่ืองคร้ังละ 5 ปี  โดย
อัตโนมัติ นับจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินการเชิง
พาณิชย ์โดยเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยเ์ม่ือ
วนัท่ี 23 มกราคม 2563 และให้มีผลบงัคบัใช้
จนกว่าจะมีการยุติตามเง่ือนไขท่ีระบุใน
สัญญา นอกจากน้ีไดรั้บอตัรารับซ้ือไฟฟ้าใน
รูปแบบ Adder  

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าส าหรับ
โรงไฟ ฟ้ าอ า เ ภอหนองแค 
จงัหวดัสระบุรีภายใตร้ะเบียบ
การรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก โดยมีขนาดก าลงั
การผลิต 6.8 เมกะวตัต ์

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั 

บริษทัใน
ประเทศไทย
แห่งหน่ึง 

1 สิงหาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2565 และ
ขยายอายุสัญญาจนถึงวันท่ี 30 เมษายน  
2566 ตามบนัทึกขอ้ตกลง ลงวนัท่ี 27 เมษายน 
2565 
 

สัญญาซ้ือขายเคร่ืองจกัรโครงการ
โรงไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล 
ขนาดหม้อไอน ้ า  200 ตัน ต่อ
ชัว่โมง และกงัหนัไอน ้า 38 MW 2 
ชุด จงัหวดันครสวรรค ์โดยไดรั้บ
ค่าบริการในอตัราท่ีก าหนดไวใ้น
สัญญา 

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่  
     จ ากดั 

บริษทัใน
ประเทศไทย
แห่งหน่ึง 

1 สิงหาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2565 และ
ขยายอายุสัญญาจนถึงวันท่ี  30 เมษายน  
2566 ตามบนัทึกขอ้ตกลงลงวนัท่ี 27 เมษายน 
2565 
 

สัญญาซ้ือขายเคร่ืองจกัรโครงการ
โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล 
ขนาดหมอ้ไอน ้ า 60 ตนัต่อชัว่โมง 
และกงัหนัไอน ้ า  9 MW  1 ชุด จงัหวดั
นครสวรรค ์โดยไดรั้บค่าบริการ
ในอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่  
     จ ากดั 

บริษทัใน
ประเทศไทย
แห่งหน่ึง 

30 สิงหาคม 2564 ถึง 15 มีนาคม 2565 และ
ขยายอายุสัญญาจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2565 ตามบนัทึกขอ้ตกลงลงวนัท่ี 5 พฤษภาคม 
2565 
 

สัญญาซ้ือขายเคร่ืองจักรระบบ
ผลิตเ ช้ือเพลิง Biofusion และ 
อุปกรณ์  ขนาดก าลงัการผลิตไม่
น้ อ ยกว่ า  35 ตัน ต่ อชั่ ว โมง 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่  
     จ ากดั 

บริษทัใน
ประเทศไทย
แห่งหน่ึง 

21 มีนาคม 2565 ถึง 14 มีนาคม 2568 
 

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง งาน
โครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม 
งานระบบไฟฟ้าส่ือสาร งาน
ลิฟท์โดยสารสุขาภิบาลและ
ดับ เพลิ ง  ระบบปรับอากาศ 
ระบายอากาศ และงานครุภณัฑ ์

บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง 

 จ ากดั 

บริษทัใน
ประเทศไทย
แห่งหน่ึง 

1 สิงหาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2565 และ
ขยายอายุสัญญาจนถึงวนัท่ี 30 เมษายน
2566 ตามบนัทึกขอ้ตกลงลงวนัท่ี 27 เมษายน 
2565 
 

สัญญาว่าจา้งงานบริการก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าจากเช้ือเพลิง
ชีวมวล ขนาดหมอ้ไอน ้า 200 ตนั
ต่อชั่วโมง และกังหันไอน ้ า 38 
MW 2 ชุด จังหวัดนครสวรรค์ 
โดยได้รับค่าบริการในอัตราท่ี
ก าหนดไวใ้นสัญญา 
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ช่ือบริษัท คู่สัญญา ระยะเวลาของสัญญา รายละเอยีดของสัญญา 

บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง  

     จ ากดั 

บริษทัใน
ประเทศไทย
แห่งหน่ึง 

1 สิงหาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2565 และ               
ขยายอายุสัญญาจนถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2566 
ตามบนัทึกขอ้ตกลงลงวนัท่ี 27 เมษายน 2565 
 

สัญญาวา่จา้งงานบริการก่อสร้าง
โ ค ร ง ก า ร โ ร ง ไ ฟ ฟ ้า จ า ก
เช้ือเพลิงชีวมวล ขนาดหมอ้ไอ
น ้ า 60 ตันต่อชั่วโมง และกังหัน
ไอน ้ า  9 MW 1 ชุ ด  จั ง ห วั ด
นครสวรรค ์โดยไดรั้บค่าบริการ
ในอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 

บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง  

     จ ากดั 

บริษทัใน
ประเทศไทย
แห่งหน่ึง 

30 สิงหาคม 2564 ถึง 15 มีนาคม 2565 และ 
ขยายอายสุัญญาจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
ตามบนัทึกขอ้ตกลง ลงวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2565 
 

สัญญาบริการออกแบบ ติดตั้ ง 
ทดสอบเคร่ืองจักร บริการจัด
โครงการและจา้งเหมาก่อสร้าง
โครงการผลิตเช้ือเพลิง Biofusion 
และอุปกรณ์ ขนาดก าลงัการผลิต
ไม่น้อยกว่า  35 ตันต่อชั่วโมง 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง  

     จ ากดั 

บริษทัใน
ประเทศไทย
แห่งหน่ึง 

21 มีนาคม 2565 ถึง 14 มีนาคม 2568 

 

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างงาน
โครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม 
งานระบบไฟฟ้าส่ือสาร งาน
ลิฟท์โดยสารสุขาภิบาลและ
ดับ เพลิ ง  ระบบปรับอากาศ 
ระบายอากาศ และงานครุภณัฑ ์

บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร    

     จ ากดั 

การนิคม
อุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
ส านกังานนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ
ตอนล่าง (พิจิตร) 

24 กรกฎาคม 2560 ถึง 20 กนัยายน 2577 สั ญ ญ า เ ช่ า ท่ี ดิ น เ พื่ อ ก า ร
อุตสาหกรรม เพื่ อประกอบ
กิจการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า
จากขยะอุตสาหกรรมท่ีมีการ
แปรสภาพเป็นผลิตภณัฑแ์ละไม่
เข้าข่ายส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่
ใชแ้ลว้ 

บริษทั โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล    

    จ ากดั 

การนิคม
อุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 
ส านกังานนิคม 
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ
ตอนล่าง (พิจิตร) 

24 กรกฎาคม 2560 ถึง 20 กนัยายน 2577 สั ญ ญ า เ ช่ า ท่ี ดิ น เ พื่ อ ก า ร
อุตสาหกรรม เพื่อประกอบกิจการ
น าขยะอุ ตสาหกรรมท่ี ไม่ มี
อนัตรายผ่านการคดัแยกแลว้ท า
เป็นเช้ือเพลิงรูปแบบ (Refuse 
Derived Fuel) แ ล ะ ผ ลิ ต เ ม็ ด
พลาสติก 

บริษทั สยามเพลเลท็           
พาวเวอร์ จ ากดั 

บริษทัใน
ประเทศไทย 
แห่งหน่ึง 

21 ธนัวาคม 2553 ถึง 31 ธนัวาคม 2573 สัญญาซ้ือขายก๊าซ เพื่อใช้ใน
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า 
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30. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

30.1 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2565 บริษทัได้ลงนามสัญญาซ้ือขายหุ้นสามญัของบริษทั DKC Energy 
Joint Stock Company ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งและจดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม 
จ านวน 105,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด และมีมูลค่าการซ้ือขาย
รวมทั้งส้ิน 153,825,766,000 ดองเวียดนาม (เทียบเท่า 227,200,656 บาท) ทั้งน้ีการซ้ือขายดงักล่าว
คาดวา่จะแลว้เสร็จในไตรมาส 3 ปี 2565 

30.2 ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 1/ 2565 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2565 ไดมี้มติอนุมติัการจ่าย 
เงินปันผลจากผลประกอบการปี 2564 และจากก าไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ในอตัราหุน้ละ 
0.0235 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 30.08 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหุน้ในเดือน
พฤษภาคม 2565 

31. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 
2565               
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