
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
(“กลุ่มบริษทั”) และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและ
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอ
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบับท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 

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

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 มงคล  สมผล 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8444 
วนัท่ี 10 สิงหาคม 2565 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 315,701,940 193,288,054 292,903,991        162,604,923        

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 6 1,648,656,564 1,416,092,381 114,140,478        99,083,437          

งานระหวา่งก่อสร้าง 32,353,087 35,283,081 - -

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 25 - - 1,096,427,668     747,619,827        

สินคา้คงเหลือ 24,406,991 16,523,022 12,964,882          8,020,296            

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 7 1,962,811 1,268,302 - -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 8 100,320,116 90,050,730 159,399               3,409,353            

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 2,123,401,509     1,752,505,570     1,516,596,418     1,020,737,836     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีใชเ้ป็นหลกัประกนั 9 77,338,176          43,553,076          27,600,000          17,193,148          

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 - 56,512,958          - 72,500,000          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - 518,605,422        518,602,933        

ทดิีน อาคารและอปุกรณ ์ 12 1,315,392,294     1,345,131,305     389,026,503        403,207,107        

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 21,108,360          18,336,000          9,123,096            6,856,844            

ค่าความนิยม 758,407               758,407               - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนนอกจากค่าความนิยม 2,251,883            2,924,476            2,225,904            2,891,378            

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 13 85,612,126          88,061,321          - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,699,924            1,490,026            855,235               648,816               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 14 56,619,936 3,054,460 747,879               20,000                 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,562,781,106     1,559,822,029     948,184,039        1,021,920,226     

รวมสินทรัพย์                                   3,686,182,615     3,312,327,599     2,464,780,457     2,042,658,062     

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที 30 มิถุนายน 2565

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 15 25,096,364 33,399,704 9,816,606            9,683,147            

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 17 156,485,765 204,902,413 45,000,000          45,000,000          

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 16 599,747,160 545,719,059 56,119,951          40,201,940          

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ทถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18 152,495,586 126,751,752 82,403,682          54,803,848          

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี 4,595,981 4,599,899 1,765,485            1,097,914            

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 25 - - 88,475,032          89,605,751          

ภาษเีงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 13,236,779 6,312,726 4,488,453            -            

หนีสินหมุนเวยีนอืน 18,225,646 9,638,183 3,318,862            2,061,080            

รวมหนีสินหมุนเวยีน 969,883,281 931,323,736 291,388,071        242,453,680        

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 679,402,383        356,192,206        360,790,379        701,046               

หนีสินตามสัญญาเช่า 11,944,873          10,114,194          5,046,010            3,499,004            

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19,608,594 19,950,978 - -

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 14,803,368          13,373,125          11,071,645          10,039,553          

ประมาณการหนีสินค่ารือถอน 12,004,961          14,206,905          - -

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน - เงินประกนัผลงาน 9,935,504            9,825,504            - -

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 747,699,683 423,662,912 376,908,034 14,239,603

รวมหนีสิน                              1,717,582,964 1,354,986,648 668,296,105        256,693,283        

บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)

ณ วันที 30 มิถุนายน 2565

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 19

ทุนจดทะเบยีน

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

ทุนทีออกและชาํระแลว้

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

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

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 19 1,051,595,435  1,051,595,435  1,051,595,435       1,051,595,435  

ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุนอืน

ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1,082,978         (5,242,803)        - -

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

    ทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 893,287 893,287 893,287                 893,287            

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 267,328,674 262,606,625 103,995,630          93,476,057       

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 3,386,507         3,154,650         - -

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,964,286,881  1,953,007,194  1,796,484,352       1,785,964,779  

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,312,770         4,333,757         - -

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,968,599,651  1,957,340,951  1,796,484,352       1,785,964,779  

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,686,182,615 3,312,327,599 2,464,780,457       2,042,658,062  

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)

ณ วันที 30 มิถุนายน 2565

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 123,804,944       123,794,923       73,652,103         59,057,166         

รายไดจ้ากการขายเครืองจกัร

และให้บริการวศิวกรรมก่อสร้าง 203,877,127       190,231,409       - -

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 145,296              - - -

รายไดจ้ากการให้บริการ 1,657,415           2,270,970           4,992,768           5,573,840           

รายไดด้อกเบีย 46,519                46,910                12,196,048         2,077,120           

รายไดอื้น 22 37,353,634 15,342,833 20,002,878         1,917                  

รวมรายได้ 366,884,935 331,687,045 110,843,797 66,710,043

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขายไฟฟ้า (103,490,459) (94,012,681) (52,721,434)        (47,216,856)        

ตน้ทุนขายเครืองจกัรและให้บริการวศิวกรรมก่อสร้าง (176,181,758) (160,350,057) - -

ตน้ทุนขายสินคา้ (133,188) - - -

ตน้ทุนการให้บริการ (1,268,361) (2,379,825) (4,357,567)          (4,972,694)          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (49,649,746) (45,556,081) (17,916,641)        (13,095,411)        

รวมค่าใชจ่้าย (330,723,512) (302,298,644) (74,995,642) (65,284,961)

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 36,161,423 29,388,401 35,848,155 1,425,082

ตน้ทุนทางการเงิน (11,316,912)        (8,159,204)          (5,408,170)          (2,897,239)          

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 562,073              - -

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษเีงินได้ 24,844,511         21,791,270         30,439,985         (1,472,157)          

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษเีงินได้ (4,714,533)          (3,684,303)          (4,948,753)          92,553                

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 20,129,978         18,106,967         25,491,232         (1,379,604)          

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไร

   หรือขาดทุนในภายหลัง

(1,878,955)          (174,573)             - -

18,251,023         17,932,394         25,491,232         (1,379,604)          

บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2565

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี



หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 19,824,494         16,484,645         25,491,232         (1,379,604)          

305,484              1,622,322           - -

20,129,978         18,106,967         25,491,232         (1,379,604)          

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 17,945,539         16,300,948         25,491,232         (1,379,604)          

305,484              1,631,446           - -

18,251,023         17,932,394         25,491,232         (1,379,604)          

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 24 0.02                    0.02                    0.02                    (0.00)                   

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (หุ้น) 24 1,280,000,000    960,000,000       1,280,000,000    960,000,000       

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จาํกดั มหาชน และบริษทัย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ตอ่)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2565

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม



หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 274,306,364       263,719,014       149,167,040       135,601,222       

รายไดจ้ากการขายเครืองจกัร

และให้บริการวศิวกรรมก่อสร้าง 574,004,498       404,102,957       - -

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 90,454,334         - - -

รายไดจ้ากการให้บริการ 4,822,415           6,541,471           15,586,860         10,968,432         

รายไดด้อกเบีย 46,568                46,910                22,066,091         3,339,740           

รายไดอื้น 22 39,525,021 23,386,655 20,258,283         3,392                  

รวมรายได้ 983,159,200 697,797,007 207,078,274 149,912,786

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขายไฟฟ้า (222,856,823) (198,544,454) (108,136,802)      (100,627,393)      

ตน้ทุนขายเครืองจกัรและให้บริการวศิวกรรมก่อสร้าง (495,944,923) (348,690,043) - -

ตน้ทุนขายสินคา้ (75,748,622) - - -

ตน้ทุนการให้บริการ (4,007,808) (6,138,009) (13,983,901)        (9,813,925)          

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (26,505,410) - - -

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (91,992,991) (76,979,097) (31,667,489)        (25,829,556)        

รวมค่าใชจ่้าย (917,056,577) (630,351,603) (153,788,192) (136,270,874)

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 66,102,623 67,445,404 53,290,082 13,641,912

ตน้ทุนทางการเงิน (19,512,455)        (17,235,287)        (7,848,184)          (6,765,369)          

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (5,279,804)          926,672              - -

กาํไรก่อนรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษเีงินได้ 41,310,364         51,136,789         45,441,898         6,876,543           

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษเีงินได้ (6,532,571)          (6,356,105)          (4,845,544)          226,612              

กําไรสําหรับงวด 34,777,793         44,780,684         40,596,354         7,103,155           

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไร

   หรือขาดทุนในภายหลัง

231,857              591,553              - -

35,009,650         45,372,237         40,596,354         7,103,155           

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี

บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2565

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 34,798,830         43,196,587         40,596,354         7,103,155           

(21,037)               1,584,097           - -

34,777,793         44,780,684         40,596,354         7,103,155           

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 35,030,687         43,772,652         40,596,354         7,103,155           

(21,037)               1,599,585           - -

35,009,650         45,372,237         40,596,354         7,103,155           

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 24 0.03                    0.04                    0.03                    0.01                    

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (หุ้น) 24 1,280,000,000    960,000,000       1,280,000,000    960,000,000       

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

หน่วย : บาท

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จาํกดั มหาชน และบริษทัย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ตอ่)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2565



องค์ประกอบอืนของ

ส่วนเกิน (ตาํกว่า) ทุนอืน ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกิน (ตาํกว่า) ทุน จดัสรรแล้ว ผลต่างของอัตรา

ทุนทีออก ส่วนเกินมูลค่า จากการรวมธุรกิจภายใต้ ทุนสํารองตาม แลกเปลยีนจากการ รวมส่วนของ ส่วนได้เสียทไีม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว หุ้นสามัญ การควบคุมเดียวกัน กฎหมาย  ยังไม่ได้จดัสรร แปลงค่างบการเงนิ บริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม ผู้ถือหุ้น

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

การขายเงินลงทุนในบริษทัร่วมทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                 -                 1,469,088                    -                 -                 -                  1,469,088               -                 1,469,088               

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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       

รับชาํระเงินค่าหุ้นเพิมทุน -                 -                 -                      -                 -                 -                -                 50                           50                           

การขายเงินลงทุนในบริษทัร่วมทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                 -                 6,325,781                    -                 -                 -                6,325,781               -                 6,325,781               

เงินปันผลจ่าย 21 -                 -                 -                      -                 (30,076,781)           -                (30,076,781)           -                 (30,076,781)           

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                 -                 -                      -                 34,798,830             231,857                   35,030,687             (21,037)                  35,009,650             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2565 640,000,000          1,051,595,435       1,082,978                    893,287                  267,328,674          3,386,507                1,964,286,881       4,312,770               1,968,599,651       

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

กําไรสะสม

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2565

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม



จัดสรรแล้ว

ทุนทีออก ส่วนเกิน ทุนสํารองตาม รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

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

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

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

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

เงินปันผลจ่าย 21 - - - (30,076,781)       (30,076,781)       

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 40,596,354        40,596,354        

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 640,000,000      1,051,595,435   893,287             103,995,630      1,796,484,352   

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

กําไรสะสม

บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2565

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 34,777,793    44,780,684    40,596,354    7,103,155      

ปรับปรุงดว้ย:

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษเีงินได้ 6,532,571      6,356,105      4,845,544      (226,612)        

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุน จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5,529,432      (581,687)        - -

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 44,229,350    37,361,747    18,028,633    17,794,246    

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 375,000         - 375,000         -

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร - (93,457)          - -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 9                    - - -

ค่าใชจ่้ายประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนผลประโยชน์พนกังาน 1,430,243      1,608,676      1,032,092      1,133,059      

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (34,901,865)   - (20,002,878)   -

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสิทธิในหุ้นสามญัของบริษทัร่วม - 533,625         - -

ปรับปรุงการตดัรายการกาํไรจากการขายเครืองจกัร

   และให้บริการวศิวกรรมก่อสร้างแก่บริษทัร่วม (291,705)        (2,445,426)     - -

กาํไรจากการแกไ้ขสัญญาเงินกู ้ - (395,710)        - -

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (9,193,258)     10,945,247    - -

กาํไรจากตราสารอนุพนัธ์ทียงัไม่เกิดขึนจริง (694,509)        (22,793,037)   - -

ดอกเบียรับ (46,568)          (46,910)          (22,066,091)   (3,339,740)     

ดอกเบียจ่าย 5.2 19,512,455    17,235,287    7,848,184      6,765,369      

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

         ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 67,258,948    92,465,144    30,656,838    29,229,477    

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน (232,934,072) (73,255,489)   812,232         12,874,335    

งานระหวา่งก่อสร้าง 2,929,994      8,422,491      - -

สินคา้คงเหลือ (7,883,969)     (3,373,344)     (4,944,586)     (1,474,788)     

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (12,317,424)   (34,992,921)   2,686,444      (737,418)        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (52,178,044)   (311,636)        20,000           (204,455)        

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง) 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 139,907,130  126,313,739  11,759,361    13,173,199    

หนีสินหมุนเวยีนอืน 8,587,461      (61,783,110)   1,257,782      (9,311,179)     

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน - เงินประกนัผลงาน 110,000         - - -

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน (86,519,976)   53,484,874    42,248,071    43,549,171    

เงินจ่ายสาํหรับภาษเีงินได้ (112,762)        (24,476,507)   - -

เงินสดสุทธิ (ใชไ้ปใน) ไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน (86,632,738)   29,008,367    42,248,071    43,549,171    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2565

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท



หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับ (จ่าย) เงินฝากสถาบนัการเงินทีใชเ้ป็นหลกัประกนั (33,785,100)   (2,473,733)     (10,406,852)   267,113         

จ่ายเงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - (348,807,841) (128,540,475) 

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (2,489)            -

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

เงินสดรับจากการจาํหน่ายจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 92,502,878    - 92,502,878    -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสิทธิในหุ้นสามญัของบริษทัร่วม - 48,302,076    - 48,302,076    

เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ - 93,458           - -

เงินสดจ่ายมดัจาํค่าซือสินทรัพยถ์าวร (1,387,432)     - (747,879)        -

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยถ์าวร 5.1 (9,715,799)     (41,815,878)   (2,434,704)     (8,047,385)     

เงินสดรับจากดอกเบีย 46,568           46,910           9,622,771      459,836         

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 47,661,115    (3,757,042)     (260,274,116) (95,468,710)   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

รับ (จ่าย) เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 5.2 (8,303,340)     8,083,708      133,459         (37,247)          

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 5.2 (126,530,994) (65,103,038)   -  -   

รับเงินกูย้มืระยะสนัจากกรรมการ 5.2 - 227,000,000  - 226,500,000  

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสนัจากกรรมการ 5.2 - (61,070,783)   - (60,479,108)   

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 5.2 - - (1,130,719)     (15,115,945)   

จ่ายคืนหนีสินตามสัญญาเช่า 5.2 (3,458,170)     (3,481,493)     (773,609)        (1,437,599)     

รับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 5.2 450,000,000   -   450,000,000  -

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 5.2 (101,124,027) (65,607,261)   (61,952,832)   (40,220,400)   

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน 5.2 (19,353,086)   (16,909,231)   (7,874,405)     (5,691,774)     

จ่ายเงินปันผล 21 (30,076,781)   - (30,076,781)   -

รับชาํระเงินค่าหุ้นเพมิทุน 50                  -  -   -

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 161,153,652 22,911,902 348,325,113 103,517,927

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสด

   และรายการเทียบเท่าเงินสดและผลต่างของ

   อตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 231,857 591,554 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิ 122,413,886 48,754,781 130,299,068 51,598,388

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 30 มิถุนายน 4 315,701,940 86,049,309 292,903,991 52,484,521

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงนิสด (ตอ่)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2565

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท



 

 

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมูลท่ัวไปและการด าเนินงาน 

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

ส านักงานใหญ่:   เลขท่ี 159 ซอยพระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250 

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

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวล และถือเงินลงทุน
ในบริษทัอ่ืน บริษทัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนกุมภาพนัธ์ 2559  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั คือ นายเศรษฐศิริ 
ศกัด์ิสิทธิเสรีกุล ซ่ึงถือหุน้สามญัของบริษทัในอตัราร้อยละ 27.54 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั 

บริษทัมีรายการและความสัมพนัธ์อย่างมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงันั้นงบการเงินน้ี
อาจจะไม่แสดงถึงเง่ือนไขท่ีอาจมีอยู่  หรือผลการด าเนินงานซ่ึงอาจเกิดขึ้ นในกรณีท่ีบริษัท
ด าเนินงานโดยปราศจากความสัมพนัธ์กนัดงักล่าว 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท าให้เกิดการชะลอตวั 
ของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามา                  
ซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหาร
ของกลุ่มบริษทัจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองและจะประเมินผล
กระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น
อยา่งสม ่าเสมอ 
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1.2 บริษัทย่อย 
บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 

  

ช่ือบริษัท ประเทศท่ีจัดตั้ง 
และสถานที่หลัก 

ในการประกอบธุรกิจ 

วันที่ 
จดทะเบียนบริษัท 

วัตถุประสงค์ธุรกิจหลัก ท่ีอยู่ของสถานประกอบการ 

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

ไทย 23 ธนัวาคม 2554 โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล เลขท่ี 243 หมู่ท่ี 5 ต าบลดงประค า  
   อ าเภอพรหมพิราม จงัหวดัพิษณุโลก 

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 เอน็เนอร์ยี 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  
    และอปุกรณ ์

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

6)  บริษทั โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล 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 ถือเงินลงทุนในบริษทัอื่น เลขท่ี 159 ซอยพระรามเกา้ 57/1 (วิเศษสุข 2)  
    แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
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8)  บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จ ากดั  
   (“CRF”) 

ไทย 21 มกราคม 2556 ถือเงินลงทุนในบริษทัอื่น เลขท่ี 159 ซอยพระรามเกา้ 57/1 (วิเศษสุข 2)  
    แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

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

     
บริษัทย่อยทางอ้อม     

10)  บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 
(“SBE”) 

ไทย 17 กุมภาพนัธ์ 2553 บริการดา้นการงานวิศวกรรมออกแบบ 
    และก่อสร้างและให้บริการบริหาร
จดัการและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 

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

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
อุปกรณ ์

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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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 ไบโอคาร์บอน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(“BCC”) 
(เดิมช่ือ 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 เพื่อประกอบกิจการถือเงินลงทุนในบริษทัอื่น                                        
(ดูหมายเหตุขอ้ 11)  

(2) ตามมติท่ีประชุมจดัตั้งบริษทั แอลบี โมดูลา คอร์ปอเรชนั จ ากดั เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2565 ผูถื้อหุ้นของบริษทั แอลบี โมดูลา คอร์ปอเรชนั จ ากดั ไดมี้มติอนุมติัจดัตั้งบริษทัเพ่ือประกอบ
กิจการจดัหาและจดัจ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ โดยไดมี้การจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2565 และมีทุนจดทะเบียนจ านวน 50,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท รวมจ านวน 
5,000,000 บาท โดยบริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ถือหุ้นใน บริษทั แอลบี โมดูลา คอร์ปอเรชนั จ ากดั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด  
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1.3 บริษัทร่วม 
บริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษัท สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ประเทศท่ีจัดตั้ง 
และสถานที่หลัก 

ในการประกอบธุรกิจ 

วันที่จดทะเบียนบริษัท วัตถุประสงค์ธุรกิจหลัก ท่ีอยู่ของสถานประกอบการ 

 30 มิถุนายน 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)   เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2565 บริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทั รุ่งทิวา ไบโอแมส จ ากดั (ดูหมายเหตุขอ้ 10) 
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2. เกณฑ์การจัดท าและน าเสนองบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกจิการ 
2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการน้ีไดจ้ดัท าขึ้นในสกุลเงินบาทและ

ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” และวิธีปฏิบติัทางการบญัชี
ท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นแบบย่อและมีการ
เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

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

2.3 ผลการด าเนินงานซ่ึงยงัไม่ได้ตรวจสอบท่ีปรากฏในงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี      
30 มิถุนายน 2565 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเตม็ปี 

2.4 ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยูใ่นงบการเงินประจ าปีท่ีไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินมิไดน้ ามาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การก าหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใน
งบการเงินระหวา่งกาล ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 

2.5 งบการเงินระหว่างกาลรวมส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565  
ได้จดัท าขึ้นโดยรวมรายการบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยหลงัจากตดัรายการระหว่างกันซ่ึงมี
สัดส่วนการถือหุน้ในอตัราร้อยละดงัต่อไปน้ี 

 อัตราร้อยละของการถือหุ้น 
 30 มถิุนายน 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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 อัตราร้อยละของการถือหุ้น 
 30 มถิุนายน 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 เช้ือเพลิงทดแทน จ ากัด    
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 ไบโอคาร์บอน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(เดิมช่ือ บริษทั โคลเวอร์ กรีน 5 จ ากดั) 

99.99  99.99 

    
ถือหุ้นโดยบริษัท โคลเวอร์ น่าน จ ากัด    
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 บริษทั
บนัทึกเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จ ากดั เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 

2.6 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าขึ้นจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทย                        
ในกรณีท่ีมีเน้ือความขัดแยง้กันหรือมีการตีความในสองภาษาท่ีแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงิน
ภาษาไทยเป็นหลกั 

  



 
- 8 - 

 

 

2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินส าหรับ
งวดบญัชีปัจจุบนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ
บญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียม
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและ
ค าศพัท ์และขอ้ก าหนดทางการบญัชีเก่ียวกบัการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ระยะท่ี 2 การน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน
ระหวา่งกาลของกลุ่มบริษทั 

3. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 
งบการเงินระหว่างกาลจดัท าขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบั    
ท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  

4.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มถิุนายน 2565  31 ธันวาคม 2564  30 มถิุนายน 2565  31 ธันวาคม 2564 
เงินสดในมือ 469,015   167,035   35,166   32,377  
เงินฝากธนาคาร - บญัชีกระแสรายวนั 172,594,681  165,896,925  171,104,780   160,867,136  
เงินฝากธนาคาร - บญัชีออมทรัพย ์ 142,608,473  27,194,360  121,764,045   1,705,410  
เงินฝากธนาคาร - 
บญัชีฝากประจ าไม่เกิน 3 เดือน 

 
29,771 

  
29,734 

  
- 

  
- 

 315,701,940  193,288,054  292,903,991   162,604,923  
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5. รายการท่ีไม่เกีย่วกบัเงินสดและรายการกระทบยอดหนีสิ้นท่ีเกดิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
5.1 รายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสดส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรตน้งวด 818,804  8,977,735  652,740  7,416,990 
บวก ซ้ือสินทรัพยถ์าวรระหว่างงวด 11,585,567  33,519,741  2,166,650  682,819 
หกั   เงินสดจ่ายระหว่างงวด (9,715,799)  (41,815,878)  (2,434,704)  (8,047,385) 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรปลายงวด 2,688,572  681,598  384,686  52,424 

5.2 รายการกระทบยอดหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
ตารางดา้นล่างน้ีแสดงการเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน ซ่ึงรวมการเปล่ียนแปลง
ทั้งท่ีเป็นรายการเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด ดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสดรับ  กระแสเงินสดจ่าย  การเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นเงนิสด  ดอกเบีย้จ่าย    ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่   จากกิจกรรม  จากกิจกรรม  ค่าตัดจ าหน่าย  หนี้สิน  ทรัสต์รีซีท  ก าไร    ณ วันที่ 
 1 มกราคม  จัดหาเงนิ  จัดหาเงนิ  ค่าธรรมเนียม  ตามสัญญาเช่า    จากอัตรา    30 มิถุนายน 
 2565      ในการกู้เงินรอตัดจ่าย  เพิ่มขึน้    แลกเปลีย่น    2565 
เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 33,399,704  -   (8,303,340)  -   -   -   -  -   25,096,364 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 204,902,413  -   (126,530,994)  -   -   86,684,236  (8,569,890)  -   156,485,765 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 14,714,093  -   (3,458,170)  -   4,709,415  -   -   575,516  16,540,854 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 482,943,958  450,000,000  (101,124,027)  78,038  -   -   -   -   831,897,969 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 1,229,980  -   (19,353,086)  -   -   -   -   18,936,939  813,833 

รวม 737,190,148  450,000,000  (258,769,617)  78,038  4,709,415  86,684,236  (8,569,890)  19,512,455  1,030,834,785 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 
   ยอดคงเหลือ     กระแสเงินสดรับ     กระแสเงินสดจ่าย     การเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นเงนิสด     ดอกเบีย้จ่าย     ยอดคงเหลือ 
   ณ วันที่      จากกิจกรรม     จากกิจกรรม     ค่าตัดจ าหน่าย     ก าไรจาก    หนี้สิน     ทรัสต์รีซีท  ขาดทนุ           ณ วันที่  
   1 มกราคม     จัดหาเงนิ     จัดหาเงนิ     ค่าธรรมเนียม     การแก้ไข    ตามสัญญาเช่า       จากอัตรา           30 มิถุนายน  
   2564                 ในการกู้เงนิรอตดัจ่าย     สัญญาเงนิกู้      เพิ่มขึน้      แลกเปลีย่น           2564  
                                                      
เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน  28,184,555     8,083,708     -     -     -    -     -   -     -     36,268,263  
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน  240,094,264 (1)    -    (65,103,038)     -     -    -     101,832,785  13,119,764     -     289,943,775  
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากกรรมการ  145,091,675     227,000,000     (61,070,783)     -     -    -     -   -     -     311,020,892  
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  13,562,514     -     (3,481,493)     -     -    3,097,238     -   -     286,698     13,464,957  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  527,660,409     -     (65,607,261)     982,679     (395,710)    -     -   -     -     462,640,117  
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  1,161,946     -     (16,909,231)     -     -    -     -   -     16,948,589     1,201,304  

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

 

(1) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงินไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสดรับ  กระแสเงินสดจ่าย  การเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นเงนิสด  ดอกเบีย้จ่าย  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่   จากกิจกรรม  จากกิจกรรม  ค่าตัดจ าหน่าย  หนี้สิน    ณ วันที่ 
 1 มกราคม  จัดหาเงนิ  จัดหาเงนิ  ค่าธรรมเนียม  ตามสัญญาเช่า    30 มิถุนายน 
 2565      ในการกู้เงินรอตัดจ่าย  เพิ่มขึน้    2565 
เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 9,683,147  133,459  -  -  -  -  9,816,606 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 45,000,000  -  -  -  -  -  45,000,000 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 89,605,751  -  (1,130,719)  -  -  -  88,475,032 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 4,596,918  -  (773,609)  -  2,883,647  104,539  6,811,495 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 55,504,894  450,000,000  (61,952,832)  (358,001)  -  -  443,194,061 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 212,363  -  (7,874,405)  -  -  7,743,635  81,593 

รวม 204,603,073  450,133,459  (71,731,565)  (358,001)  2,883,647  7,848,174  593,378,787 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสดรับ  กระแสเงินสดจ่าย  การเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นเงนิสด  ดอกเบีย้จ่าย  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่   จากกิจกรรม  จากกิจกรรม  ค่าตัดจ าหน่าย  หนี้สิน    ณ วันที่ 
 1 มกราคม  จัดหาเงนิ  จัดหาเงนิ  ค่าธรรมเนียม  ตามสัญญาเช่า    30 มิถุนายน 
 2564      ในการกู้เงินรอตัดจ่าย  เพิ่มขึน้    2564 
เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 9,864,924  -        (37,247)  -  -  -  9,827,677 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 45,000,000  -  -  -  -  -  45,000,000 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากกรรมการ   145,000,000  226,500,000  (60,479,108)  -  -  -  311,020,892 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 112,636,129  -  (15,115,945)  -  -  -  97,520,184 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 3,838,197  -  (1,437,599)  -  3,097,240  93,982  5,591,820 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 135,033,376  -  (40,220,400)  549,504  -  -  95,362,480 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 2,049,190  -  (5,691,774)  -  -  6,671,387  3,028,803 

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

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย  

หน่วย : บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 30 มิถุนายน  
2565 

 31 ธันวาคม  
2564 

 30 มิถุนายน  
2565 

 31 ธันวาคม 
2544  

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25 175,810,863  66,019,733  -  - 
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน  149,993,596  154,477,683  28,384,166  25,382,180 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25 5,545,000  310,600  3,179,635  2,561,790 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
 ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 
25 

 
(375,000) 

  
- 

  
(375,000) 

  
- 

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน  184,439,358  176,146,885  85,600  - 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25 -  1,365,000  2,208,455  2,561,479 
รายไดค้า้งรับ - บริษทัอ่ืน  45,066,007  66,196,679  25,603,401  26,776,644 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25 -  -  24,222,692  11,779,372 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทัอ่ืน  381  -  -  - 
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกเก็บตามสัญญา -         
    กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 25 62,790,061  44,365,287  -  - 
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกเก็บตามสัญญา - บริษทัอ่ืน(1)  987,352,029  806,599,879  -  - 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้  -  64,738,138  -  - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า  6,967,347  4,412,761  1,379,551  861,972 
เงินทดรองจ่าย - บริษทัอ่ืน  31,066,922  31,459,736  29,451,978  29,160,000 
  1,648,656,564  1,416,092,381  114,140,478  99,083,437 

(1) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกเก็บตามสัญญา
จ านวน 1,050.14 ลา้นบาท และจ านวน 850.97 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงคาดวา่จะเรียกเก็บช าระภายในหน่ึงปี  
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ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ าแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2565  31 ธันวาคม 2564  30 มิถุนายน 2565  31 ธันวาคม 2564 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ -  5,391,000  -  - 
เกินก าหนดเวลาช าระหน้ี        
ไม่เกิน 3 เดือน 64,914,936  48,928,733  -  - 
เกินกว่า 3 แต่ไม่เกิน 6 เดือน 57,792,376  -  -  - 
เกินกว่า 6 แต่ไม่เกิน 12 เดือน 49,913,551  2,600,000  -  - 
เกิน 12 เดือน 3,190,000  9,100,000  -  - 

 175,810,863  66,019,733  -  - 
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 68,322,182  82,931,167  28,384,166  25,382,180 
เกินก าหนดเวลาช าระหน้ี        
ไม่เกิน 3 เดือน 57,508,899  67,080,315  -  - 
เกินกว่า 3 แต่ไม่เกิน 6 เดือน 14,211,515  4,466,201  -  - 
เกินกว่า 6 แต่ไม่เกิน 12 เดือน 9,951,000  -  -  - 
 149,993,596  154,477,683  28,384,166  25,382,180 

รวมลูกหน้ีการคา้ 325,804,459  220,497,416  28,384,166  25,382,180 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลา 30 ถึง 180 วนั 

7. สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ประกอบด้วยรายการ

ดงัต่อไปน้ี  
 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2565 
 จ านวนเงินตามสัญญา  มูลค่ายุติธรรมของสัญญา 

ประเภทสัญญา รับ  จ่าย  สินทรัพย์  หนี้สิน 
 ดอลลาร์สหรัฐ  บาท  บาท  บาท 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 23) 666,390  21,504,407  1,962,811  - 
        

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2564 
 จ านวนเงินตามสัญญา  มูลค่ายุติธรรมของสัญญา 

ประเภทสัญญา รับ  จ่าย  สินทรัพย์  หนี้สิน 
 ดอลลาร์สหรัฐ  บาท  บาท  บาท 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 23) 1,668,802  54,519,750  1,268,302  - 
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8. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2565  31 ธันวาคม 2564  30 มิถุนายน 2565  31 ธันวาคม 2564 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 7,907,259  15,288,323  -  - 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร - ภาษีมูลค่าเพ่ิม 75,858,174  55,219,171  148,899  2,665,295 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร - ภาษีเงินได ้        
  นิติบุคคล 7,274,841  10,127,175  -  736,558 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 102,436  290,900  -  - 
เงินมดัจ า 9,177,406  9,125,161  10,500  7,500 
 100,320,116  90,050,730  159,399  3,409,353 

9. เงินฝากสถาบันการเงินท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 
กลุ่มบริษทัมีเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 ดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
    งบการเงินรวม 

ช่ือบริษัท ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบีย้ ภาระค า้ประกัน 30 มิถุนายน   31 ธันวาคม  
  (ร้อยละต่อปี)  2565  2564 
  2565 2564     

บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (1) ออมทรัพย ์ 0.125 0.125 วงเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน 27,600,000  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 - วงเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน 26,001,000  - 
บริษทั ศแบง เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั ฝากประจ า 0.200 0.200 วงเงินเบิกเกินบญัชี 11,054  11,054 
บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จ ากดั(1) ออมทรัพย ์ 0.125 0.125 วงเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน 8,305,126  8,351,213 
บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จ ากดั(1) ออมทรัพย ์ 0.125 0.125 วงเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน 8,305,109  8,296,838 
บริษทั สยามเพลเล็ทพาวเวอร์ จ ากดั(1) ออมทรัพย ์ 0.125 0.125 วงเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน 7,115,887  3,907,909 

     77,338,176  43,553,076 

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

(2) เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2565 บริษทัย่อยไดท้ าสัญญาวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเป็นจ านวนรวม 
430 ลา้นบาท ซ่ึงเง่ือนไขตามสัญญาดงักล่าวรวมถึงการคงไวซ่ึ้งหลกัประกนัตามจ านวนขา้งตน้  
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10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินลงทุนในบริษัทร่วม ประกอบด้วยรายการ
ดงัต่อไปน้ี  

หน่วย : บาท 
  30 มิถุนายน 2565  31 ธันวาคม 2564 
 สัดส่วน   งบการเงิน  งบการเงินรวม    งบการเงิน  งบการเงินรวม 

 เงินลงทุน   เฉพาะกิจการ      เฉพาะกิจการ   
ช่ือบริษัท ร้อยละ ทุนที่ช าระแล้ว  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนได้เสีย  ทุนที่ช าระแล้ว  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนได้เสีย 

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 าสัญญาซ้ือขายหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษทั รุ่งทิวา ไบโอแมส จ ากัด  
กบับริษทัแห่งหน่ึง โดยบริษทัไดรั้บช าระค่าหุ้นครบทั้งจ านวน และไดโ้อนตราสารหุ้นให้แก่ผูซ้ื้อแลว้      
ในเดือนมิถุนายน 2565 ทั้งน้ีบริษทัรับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายหุน้สามญัดงักล่าวเป็นรายไดอ่ื้นในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
ตามล าดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 22)  
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงบนัทึกโดยใชว้ิธีราคาทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

            งบการเงินเฉพาะกิจการ 
        สัดส่วนการถือหุ้น  ทุนที่ช าระแล้ว  วิธีราคาทุน 
        2565  2564  2565  2564  2565  2564 

ช่ือบริษัท  ลักษณะธุรกิจ  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  โรงงานแปรรูปขยะเพ่ือผลิตและจ 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 าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  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 เอน็เนอร์ยี 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 บริษทับนัทึกเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จ ากดั เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

(2) เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2564 มีมติอนุมัติจัดตั้ง CV GREEN ENERGY PTE LTD. ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อประกอบกิจการถือเงินลงทุน                          
ในบริษทัอื่น โดย CV GREEN ENERGY PTE LTD. ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัแลว้ในวนัท่ี 28 มกราคม 2565 โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 100 หุ้น หุ้นละ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์               
รวมจ านวน 100 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ 
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12. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
  งบการเงินรวม 
  2565  2564 

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้งวด  1,345,131,305  1,141,132,300 
บวก ซ้ือสินทรัพยร์ะหว่างงวด  11,585,567  33,501,241 
หกั   การเปล่ียนแปลงประมาณการตน้ทุนการร้ือถอน  (2,433,097)  (2,207,651) 
หกั   ค่าเส่ือมราคา  (38,891,472)  (35,071,521) 
หกั   ตดัจ าหน่ายระหว่างงวด  (9)  - 
ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด  1,315,392,294  1,137,354,369 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดน้ าท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิจ านวน 1,069.24 ลา้นบาท และ 1,102.62 ลา้นบาท ตามล าดบั เพื่อใช้
เป็นหลกัประกันวงเงินสินเช่ือกับสถาบันการเงินแห่งหน่ึงส าหรับเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้ น                             
จากสถาบนัการเงินและเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 15 ขอ้ 17 และขอ้ 18) 

หน่วย : บาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2565  2564 

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้งวด  403,207,107  406,091,538 
บวก ซ้ือสินทรัพยร์ะหว่างงวด  2,166,650  664,319 
หกั   ค่าเส่ือมราคา  (16,347,254)  (16,579,673) 
ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด  389,026,503  390,176,184 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัไดน้ าท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิจ านวน 356.70 ลา้นบาท และ 370.98 ลา้นบาท ตามล าดบั เพื่อใช้
เป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงส าหรับเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้น
จากสถาบนัการเงินและเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 15 ขอ้ 17 และขอ้ 18) 
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13. สิทธิในการด าเนินการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
 รายการเคล่ือนไหวของสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม 
  2565  2564 

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้งวด  88,061,321  - 
เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด  -  - 
หกั   ค่าตดัจ าหน่าย  (2,449,195)  - 
ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด  85,612,126  - 

14. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2565  31 ธันวาคม 2564  30 มิถุนายน 2565  31 ธันวาคม 2564 
เงินมดัจ าค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 1,387,432  94,720  747,879  20,000 
เงินมดัจ าอ่ืน 1,679,040  1,623,370  -  - 
เงินค ้าประกนัสัญญาโครงการ(1) 52,197,094  -  -  - 
เงินค ้าประกนัอ่ืน 1,356,370  1,336,370  -  - 
 56,619,936  3,054,460  747,879  20,000 

(1)    เงินค ้าประกนัสัญญาโครงการเป็นการวางหลกัประกนัภายหลงัการส่งมอบงานโดยจะไดรั้บเงินคืนเม่ือส้ินสุด

ระยะเวลาประกนัผลงานตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา 
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15. เงินเบิกเกนิบัญชีจากสถาบันการเงิน 
กลุ่มบริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 อัตราดอกเบีย้  งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2565  31 ธันวาคม 2564  30 มิถุนายน 2565  31 ธันวาคม 2564 
 ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี     
บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)(1) 5.875  5.875  9,816,606  9,683,147 
บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(2) 4.650 - 6.320  4.650 - 5.825  5,195,028  7,429,763 
บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั(3) 5.845   -  65,907                 - 
บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จ ากดั(4) -  5.875                 -  1,721,082 
บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จ ากดั(5) 5.875  5.875  1,606,880  4,725,374 
บริษทั สยามเพลเล็ทพาวเวอร์ จ ากดั(6) 4.750  4.750  8,411,943  9,840,338 

     25,096,364  33,399,704 

(1) วงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินของบริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ค ้าประกนัโดยเงินฝากสถาบนั

การเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 9) และท่ีดิน เคร่ืองจกัรบางส่วน และอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุขอ้ 12) 
และโดยกรรมการของบริษทัและผูถื้อหุน้ของบริษทั 

(2) วงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินของบริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ค ้าประกนัโดยเงินฝากสถาบนัการเงิน 

ท่ีใช้เป็นหลักประกัน (ดูหมายเหตุข้อ 9) และท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (ดูหมายเหตุข้อ 12)  
และโดยกรรมการของบริษทัและบริษทัใหญ่ 

(3) วงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินของบริษทั ศแบง เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ค ้าประกันโดยเงินฝากสถาบนั

การเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 9) และโดยกรรมการของบริษทัและบริษทัใหญ่ 
(4) วงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินของบริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จ ากดั ค ้าประกนัโดยเงินฝากสถาบนัการเงิน

ท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 9) สิทธิการเช่าท่ีดินนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร (ดูหมายเหตุขอ้ 27.7) อาคาร
และส่วนปรับปรุงอาคารทั้งหมด และเคร่ืองจกัรบางส่วน (ดูหมายเหตุขอ้ 12) และโดยกรรมการของบริษทั
และบริษทัใหญ่ 

(5) วงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินของบริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จ ากดั ค ้าประกนัโดยเงินฝากสถาบนั

การเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 9) ท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร และเคร่ืองจกัรบางส่วน    
(ดูหมายเหตุขอ้ 12) และโดยกรรมการของบริษทัและบริษทัใหญ ่

(6)   วงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินของบริษทั สยามเพลเล็ทพาวเวอร์ จ ากดั ค ้าประกนัโดยเงินฝากสถาบนั

การเงินท่ีใช้เป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 9) ท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร และเคร่ืองจกัรบางส่วน     
(ดูหมายเหตุขอ้ 12) และโดยบริษทัใหญ ่  
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16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย  

หน่วย : บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565  31 ธันวาคม 2564  30 มิถุนายน 2565  31 ธันวาคม 2564 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25 21,207  21,207  -  - 
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน  470,793,108  441,062,440     41,783,361  25,223,792 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร - บริษทัอ่ืน 5.1 2,688,572  818,804  384,686  652,740 
เงินทดรองรับ - บริษทัอ่ืน  74,442  1,500  -  - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25 -  1,200,000  91,930  89,165 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน  41,598,169  18,354,997  8,679,578  8,349,438 
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25 -  -  81,603  76,128 
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายจากบริษทัอ่ืน  813,833  1,229,980  -  136,235 
เงินรับล่วงหนา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25 -  4,500,000  -  - 
เงินรับล่วงหนา้ - บริษทัอ่ืน  2,805,324  2,567,984  -  - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บริษทัอ่ืน  80,952,505  75,962,147  5,098,793  5,674,442 
  599,747,160  545,719,059  56,119,951  40,201,940 

17. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
ผู้กู้ อัตราดอกเบีย้  งบการเงินรวม 

 ร้อยละต่อปี  30 มิถุนายน 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  6,700,000  5,600,000 
บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(4) MOR/LIBOR + 2.5  39,785,765  139,302,413 
บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(5) MOR-0.5  35,000,000  - 
บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั(6) MOR-0.5  15,000,000  - 
   156,485,765  204,902,413 

(1) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ (มหาชน) จ ากดั มีเงินกูย้มื
จากสถาบนัการเงินโดยการออกตัว๋สัญญาใช้เงินให้แก่สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงโดยมีก าหนด
ช าระคืนในเดือนสิงหาคม 2565 และเดือนกนัยายน 2565 และเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2565 
ตามล าดับ โดยเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินดังกล่าวถูกค ้าประกันโดยเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใช้เป็น
หลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 9) และโดยกรรมการของบริษทัและผูถื้อหุน้ของบริษทั  
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(2) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จ ากดั มีเงินกูย้ืมจาก
สถาบนัการเงินโดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินให้แก่สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง และมีก าหนด
ช าระคืนในเดือนกรกฎาคม 2565 และเดือนกนัยายน 2565 และเดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2565 
ตามล าดบั โดยเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินดังกล่าวถูกค ้าประกนัโดยเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใช้เป็น
หลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 9) และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุขอ้ 12) และโดยกรรมการของ
บริษทัและบริษทัใหญ่  

(3) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จ ากัด มีเงินกู้ยืมจาก                        
สถาบนัการเงินโดยการออกตัว๋สัญญาใช้เงินให้แก่สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง และมีก าหนด
ช าระคืนในเดือนกรกฎาคม 2565 และเดือนกนัยายน 2565 และเดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2565 
ตามล าดบั โดยเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินดงักล่าวถูกค ้าประกนัโดยเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใช้เป็น
หลกัประกนั(ดูหมายเหตุขอ้ 9) เคร่ืองจกัร (ดูหมายเหตุขอ้ 12) สิทธิการเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง และ
โดยกรรมการของบริษทัและบริษทัใหญ่ 

(4)  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทั ศแบง คอร์เปอเรชั่น จ ากัด มีเงินกู้ยืม 
จากสถาบันการเงินโดยการท าตั๋วทรัสต์รีซีทกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหน่ึงจ านวน 1.12                   
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 39.79 ลา้นบาท และจ านวน 4.15 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 
139.30 ล้านบาท ตามล าดับ มีก าหนดช าระคืนภายใน 120 ว ันนับตั้ งแต่วันท่ีออกตั๋วทรัสต์รีซีท  
โดยเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินดงักล่าวถูกค ้าประกนัโดยท่ีดินและอาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 12) และโดย
บริษทัใหญ่ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงและกรรมการของบริษทัและบริษทัใหญ่ 

(5)  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทั ศแบง คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั มีเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินโดยการ
ออกตัว๋สัญญาใชเ้งินให้แก่สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง และมีก าหนดช าระคืนในเดือนสิงหาคม 
2565 และเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินดงักล่าวถูกค ้าประกนัโดยเงินฝาก
สถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 9) บริษทัใหญ่ และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
(ปี 2564 : ไม่มี) 

(6)  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จ ากดัมีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินโดยการออกตัว๋
สัญญาใชเ้งินให้แก่สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง และมีก าหนดช าระคืนในเดือน สิงหาคม 2565 
โดยเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินดงักล่าวถูกค ้าประกนัโดยเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใช้เป็นหลกัประกนั
ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 9) บริษทัใหญ่ และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง  
(ปี 2564 : ไม่มี) 
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18.  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2565  31 ธันวาคม 2564  30 มิถุนายน 2565  31 ธันวาคม 2564 

ยอดคงเหลือตน้งวด 485,416,309  531,989,335  55,702,832  136,151,297 
ไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ -  90,076,300  -  - 
กูเ้พิ่มระหว่างงวด (1) 450,000,000  -  450,000,000  - 
จ่ายช าระคืนระหว่างงวด (101,124,027)  (136,649,326)  (61,952,832)  (80,448,465) 
ยอดคงเหลือปลายงวด  834,292,282  485,416,309  443,750,000  55,702,832 
        
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 834,292,282  485,416,309  443,750,000  55,702,832 
หกั  ค่าธรรมเนียมในการกูเ้งินรอตดัจ่าย (2,394,313)  (2,472,351)  (555,939)  (197,938) 
มูลค่าปัจจุบนัของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 831,897,969  482,943,958  443,194,061  55,504,894 
หกั  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (152,495,586)  (126,751,752)  (82,403,682)  (54,803,848) 
 679,402,383  356,192,206  360,790,379  701,046 

(1) เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2565 บริษทัไดท้  าสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงจ านวน 100 ลา้นบาท 
และไดรั้บเงินกูแ้ลว้ทั้งจ านวน 

เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2565 บริษทัไดท้  าสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงจ านวน 350 ลา้นบาท 
และไดรั้บเงินกูแ้ลว้ทั้งจ านวน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน          
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
        งบการเงินรวม 

อัตราดอกเบีย้  การจ่ายเงินต้น  วันส้ินสุดสัญญา  การค า้ประกัน/  30 มิถุนายน 2565  31 ธันวาคม 2564 
ร้อยละต่อปี  และดอกเบีย้    หลักประกัน     

      (ดูหมายเหตุขอ้ 9 ขอ้ 12 และขอ้ 27.7)     
MLR ลบดว้ยส่วนเพิ่ม 

 
รายเดือน  30 กนัยายน 2565 และ 

 30 กนัยายน 2567  
 เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั ท่ีดิน อาคาร 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ กรรมการและผูถ้ือหุ้นของบริษทั 
  

-       (1) 
  

55,504,894 
MLR  รายไตรมาส/ 

รายเดือน 
 15 มีนาคม 2569   

ไม่มี 
  

93,544,061 
  

- 
MLR ลบดว้ยส่วนเพิ่ม  รายเดือน  31 กรกฎาคม 2571  ท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัร  349,650,000  - 
MLR ลบดว้ยส่วนเพิ่ม 

 
รายเดือน  6 สิงหาคม 2571  เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั ท่ีดิน อาคารและ

ส่วนปรับปรุงอาคาร กรรมการของบริษทัและบริษทัใหญ่ 
  

159,017,339 
  
172,050,140 

MLR ลบดว้ยส่วนเพิ่ม 
 

รายเดือน  16 ตุลาคม 2569  เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั อาคารและ
ส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองจกัร สิทธิการเช่าท่ีดิน และส่ิงปลูก

สร้าง กรรมการของบริษทัและบริษทัใหญ่ 

  
 

156,853,573 

  
 

169,664,895 
MLR ลบดว้ยส่วนเพิ่ม 

 
รายเดือน  12 กนัยายน 2570  เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั ท่ีดิน อาคารและ

ส่วนปรับปรุงอาคาร และเคร่ืองจกัรและบริษทัใหญ่ 
  

72,832,996 
  

85,724,029 
        831,897,969  482,943,958 

หัก  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี    (152,495,586)  (126,751,752) 
    679,402,383  356,192,206 

(1) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัไดจ้่ายช าระคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเตม็จ านวน และบริษทัได้
ด าเนินการไถ่ถอนหลกัประกนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการค ้าประกนัวงเงินดงักล่าวเสร็จส้ินแลว้  
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กลุ่มบริษทัตอ้งด ารงอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี อตัราส่วนภาระหน้ีสินกบัสถาบนัการเงิน
ต่อก าไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
และสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในการด ารงอตัราส่วน
ทางการเงินตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาเงินกูย้ืมได ้อย่างไรก็ตาม บริษทัและบริษทัย่อยไดรั้บหนังสือยินยอมจาก
สถาบนัการเงินในการผ่อนผนัส าหรับการปฏิบติัตามเง่ือนไขเก่ียวกับการด ารงอตัราส่วนดังกล่าว ลงวนัท่ี  
30 ธนัวาคม 2564 โดยการผอ่นผนัดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นการผิดเง่ือนไขสัญญาเงินกูย้มื 

19. ทุนเรือนหุ้น 
ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2564 ไดมี้มติอนุมติัการเปล่ียนแปลง
มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้จากเดิมหุน้ละ 100 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท จาก 4,800,000 หุน้เป็น 960,000,000 
หุน้ 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 เป็นรายการหักในบญัชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดงันั้นบริษทัมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจ านวน 1,051,595,435 บาท โดยหุน้สามญั
ของบริษทัไดเ้ร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 2 กนัยายน 2564 

20. ทุนส ารองตามกฎหมาย 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจัดสรรทุน
ส ารอง (“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา 
(ถา้มี) จนกว่าส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่าย
เป็นเงินปันผลไม่ได ้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ทุนส ารองตามกฎหมายของบริษทัมีจ านวนเงิน
เท่ากบั 0.89 ลา้นบาท   
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21. เงินปันผลจ่าย 

ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 1/ 2565 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2565 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
จากผลประกอบการปี 2564 และจากก าไรสะสม ในอตัราหุ้นละ 0.0235 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 30.08 
ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดถู้กจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นแลว้ในเดือนพฤษภาคม 2565 

22. รายได้อ่ืน 
รายไดอ่ื้นส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถิุนายน 

 หมายเหตุ 2565  2564  2565  2564 

ก าไรจากการจ าหน่ายหุ้นสามญัของบริษทัร่วม 10 34,901,865  -  20,002,878  - 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ  -  15,154,927  -  - 
อ่ืน ๆ  2,451,769  187,906  -  1,917 

  37,353,634  15,342,833  20,002,878  1,917 

หน่วย : บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 
 หมายเหตุ 2565  2564  2565  2564 
ก าไรจากการจ าหน่ายหุ้นสามญัของบริษทัร่วม 10 34,901,865  -  20,002,878  - 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ c 1,746,550  22,793,638  405  - 
อ่ืน ๆ  2,876,606  593,017  255,000  3,392 
  39,525,021  23,386,655  20,258,283  3,392 

23. มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทัก าหนดให้มีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลง
แลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือช าระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนกนั 
และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วตัถุประสงคข์องการวดั
มูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมก าหนดโดยวิธีต่อไปน้ีโดยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสมมติฐานใน
การก าหนดมูลค่ายติุธรรมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ 
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สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
การวดัมูลค่ายติุธรรม 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจัดล าดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในล าดับท่ี 2 ซ่ึงค านวณโดยการ
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ ท่ีสามารถสังเกตได ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน (ดูหมายเหตุขอ้ 7) 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
และสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม 
เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบนั
การเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนซ่ึงวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จ าหน่ายมีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดใน
ระยะเวลาอนัสั้น 

มูลค่าตามบญัชีของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัและหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ่ึง
วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ 

24. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการน าก าไร (ขาดทุน) ของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัหารด้วยจ านวน 
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถิุนายน 2565  2564  2565  2564 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน        
ก าไร (ขาดทนุ) ท่ีเป็นส่วนของผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษทั (บาท) 19,824,494  16,484,645  25,491,232  (1,379,604) 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 1,280,000,000  960,000,000  1,280,000,000  960,000,000 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.02  0.02  0.02  (0.00) 

        
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2565  2564  2565  2564 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน        
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถ้ือหุน้สามญัของบริษทั (บาท) 34,798,830  43,196,587  40,596,354  7,103,155 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 1,280,000,000  960,000,000  1,280,000,000  960,000,000 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.03  0.04  0.03  0.01 
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จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 ค  านวณไดด้งัน้ี 
หน่วย : หุ้น 

ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถนุายน 2565  2564 
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,280,000,000  4,800,000 
ปรับปรุงจ านวนหุ้นสามญัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวร้ะหว่างงวด -  955,200,000 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 1,280,000,000  960,000,000 

 

การค านวณก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  
30 มิถุนายน 2565 และ 2564 ค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของ
บริษทัและจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวด (ถา้มี) โดยไดป้รับจ านวน
หุ้นสามญัตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจ านวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้าก
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ดูหมายเหตุขอ้ 19) โดยถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลง
จ านวนหุน้และมูลค่าหุ้นท่ีตราไวไ้ดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

25. รายการระหว่างกจิการท่ีเกีย่วข้องกัน 
กิจการและบุคคลท่ีควบคุมบริษทัหรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกบับริษทั  
ไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอดทั้งทางตรงและทางออ้ม บริษทัยงัหมายรวมถึงบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย
และบริษทัย่อยล าดบัถดัไป กิจการและบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกบับริษทั 
บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษทั ซ่ึงท าให้ผูเ้ป็นเจ้าของ
ดงักล่าวมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารส าคญั รวมทั้งกรรมการและพนกังานของ
บริษทั และสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดเป็นบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกบับริษทัแต่ละรายการบริษทั
ค านึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย เงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีส าคญัเปิดเผย
ในหมายเหตุขอ้ 11 
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ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์ 
บริษทั โคลเวอร์ พิษณุโลก จ ากดั บริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั โคลเวอร์ น่าน จ ากดั บริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร จ ากดั บริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั โคลเวอร์ เช้ือเพลิงทดแทน จ ากดั บริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั บริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จ ากดั บริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั บริษทัยอ่ยทางออ้มและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ศแบง ออสเตรเลีย จ ากดั บริษทัยอ่ยทางออ้มและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั โคลเวอร์ โอเปอเรชัน่ เซอร์วิส จ ากดั บริษทัยอ่ยทางออ้มและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั โคลเวอร์ กรีน 2 จ ากดั บริษทัยอ่ยทางออ้มและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั โคลเวอร์ กรีน 3 จ ากดั บริษทัยอ่ยทางออ้มและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ซีวี กรีน ล าปาง จ ากดั บริษทัยอ่ยทางออ้มและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไบโอคาร์บอน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

(เดิมช่ือ บริษทั โคลเวอร์ กรีน 5 จ ากดั) 
 
บริษทัยอ่ยทางออ้มและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ซีวี กรีน เนินปอ จ ากดั บริษทัยอ่ยทางออ้มและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ซีวี กรีน ศรีบุญเรือง จ ากดั บริษทัยอ่ยทางออ้มและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั โคลเวอร์ กรีน 8 จ ากดั บริษทัยอ่ยทางออ้มและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั โคลเวอร์ กรีน 9 จ ากดั บริษทัยอ่ยทางออ้มและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั สยามเพลเลท็พาวเวอร์ จ ากดั บริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั 
CV GREEN ENERGY PTE. LTD. บริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั 
Fernview Environmental Pty Ltd. มีกรรมการร่วมกนั 
Vientiane Waste Management Co., Ltd. มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั รุ่งทิวา ไบโอแมส จ ากดั บริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 (ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ได ้  

จ าหน่ายเงินลงทุนแลว้ และไม่มีกรรมการร่วมกนั)  

 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ราคาท่ีตกลงกนัตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
รายไดจ้ากการขายเคร่ืองจกัรและให้บริการวิศวกรรมก่อสร้าง ราคาท่ีตกลงกนัตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
รายไดจ้ากการให้บริการ ตน้ทุนบวกดว้ยส่วนเพ่ิม 
รายไดด้อกเบ้ีย/ตน้ทุนทางการเงิน อตัราท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงอตัราดอกเบ้ียจากตน้ทุนการกูยื้ม 
ซ้ือวตัถุดิบและค่าใชจ่้ายในการจดัหาเช้ือเพลิง ราคาท่ีตกลงกนั 
ค่าบริการจ่าย ตน้ทุนบวกดว้ยส่วนเพ่ิมตามท่ีตกลงกนั 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

ประเภทรายการ/ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2565  31 ธันวาคม 2564  30 มิถุนายน 2565  31 ธันวาคม 2564 

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 6)        
บริษทัร่วม -  4,173,000  -  - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 175,810,863  61,846,733  -  - 
 175,810,863  66,019,733  -  - 
        
ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 6)        
บริษทัยอ่ย -  -  2,804,635  2,251,190 
บริษทัร่วม -  85,600  -  85,600 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  5,545,000  225,000  375,000  225,000 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (375,000)  -  (375,000)  - 
 5,170,000  310,600  2,804,635  2,561,790 
        
รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 6)        
บริษทัยอ่ย -  -  2,208,455  2,561,479 
บริษทัร่วม -  1,365,000  -  - 
 -  1,365,000  2,208,455  2,561,479 
    
ดอกเบีย้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        
(ดูหมายเหตุขอ้ 6)        

บริษทัยอ่ย -  -  24,222,692  11,779,372 
        
รายได้ที่ยังไม่เรียกเก็บตามสัญญา -        
  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 6)        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 62,790,061  44,365,287  -  - 
 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน (1) 

       

บริษทัยอ่ย -  -  1,096,427,668  747,619,827 
        
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        
(ดูหมายเหตุขอ้ 16)        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21,207  21,207  -  - 
        
เจ้าหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        
(ดูหมายเหตุขอ้ 16)        
บริษทัยอ่ย -  -  91,930  89,165 
บริษทัร่วม -  1,200,000  -  - 
 -  1,200,000  91,930  89,165 
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หน่วย : บาท 
ประเภทรายการ/ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2565  31 ธันวาคม 2564  30 มิถุนายน 2565  31 ธันวาคม 2564 
ดอกเบีย้ค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        
(ดูหมายเหตุขอ้ 16)        
บริษทัยอ่ย -  -  81,603  76,128 
        
เงินรับล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        
(ดูหมายเหตุขอ้ 16)        
บริษทัร่วม -  4,500,000  -  - 

        
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน (2)        
บริษทัยอ่ย -  -  88,475,032  89,605,751 

(1) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง ซ่ึงไม่มีหลกัประกนัโดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.75 ต่อปี และอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 6.375 ต่อปี ตามล าดบั และมีก าหนดช าระคืนภายใน 1 ปี 

(2) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง ซ่ึงไม่มีหลกัประกนัโดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.25 ถึงร้อยละ 4.75 ต่อปี และ
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.375 ถึงร้อยละ 6.375 ต่อปี ตามล าดบั และมีก าหนดช าระคืนภายใน 1 ปี 

รายการบญัชีกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี      
30 มิถุนายน 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
ประเภทรายการ/ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถิุนายน 

 2565  2564  2565  2564 
รายได้จากการขายเคร่ืองจักรและให้บริการ        
วิศวกรรมก่อสร้าง        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 37,363,418  52,491,011  -  - 

        
รายได้จากการให้บริการ        
บริษทัยอ่ย -  -  4,797,771  5,378,840 
บริษทัร่วม -  2,195,970  -  120,000 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 75,000  75,000  75,000  75,000 
 75,000  2,270,970  4,872,771  5,573,840 
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หน่วย : บาท 
ประเภทรายการ/ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถิุนายน 

 2565  2564  2565  2564 
รายได้ดอกเบีย้        
บริษทัยอ่ย -  -  12,177,158  2,063,547 

        
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเช้ือเพลิง        
บริษทัยอ่ย -  -  -  501,784 

        
ต้นทุนทางการเงิน        
บริษทัยอ่ย -  -  1,013,026  1,070,815 

 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 
 

 
 

 
 

 

ผลประโยชน์พนกังานระยะสั้น 6,807,404  5,145,685  4,998,289  3,572,806 
ผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 271,926  1,506,911  237,285  569,864 
 7,079,330  6,652,596  5,235,574  4,142,670 

        
ค่าตอบแทนกรรมการ 685,640  825,000  685,640  825,000 

หน่วย : บาท 
ประเภทรายการ/ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 

 2565  2564  2565  2564 
รายได้จากการขายเคร่ืองจักรและให้บริการ        
วิศวกรรมก่อสร้าง        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 134,284,129  60,650,333  -  - 

        
รายได้จากการให้บริการ        
บริษทัยอ่ย -  -  15,196,863  10,477,932 
บริษทัร่วม 3,090,000  6,380,971  120,000   330,000 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 150,000  160,500  150,000  160,500 
 3,240,000  6,541,471  15,466,863  10,968,432 

        
  



 
- 29 - 

 

 

หน่วย : บาท 
ประเภทรายการ/ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 

 2565  2564  2565  2564 
รายได้ดอกเบีย้        
บริษทัยอ่ย -  -  22,047,201  3,326,168 

        
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเช้ือเพลิง        
บริษทัยอ่ย -  -  -  1,166,914 

        
ต้นทุนทางการเงิน        
บริษทัยอ่ย -  -  2,006,954  2,621,756 

        
ค่าตอบแทนผู้บริหาร        
ผลประโยชน์พนกังานระยะสั้น 17,072,166  10,818,037  11,604,142  7,672,279 
ผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 543,852  4,047,571  474,569  3,048,902 
 17,616,018  14,865,608  12,078,711  10,721,181 

        
ค่าตอบแทนกรรมการ 1,185,640  1,650,000  1,185,640  1,650,000 

26. 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 าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถิุนายน 
 ส่วนงานที่ 1   ส่วนงานที่ 2   ส่วนงานที่ 3  รวม 
 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 123,804,944  123,794,923  -  -  -  -  123,804,944  123,794,923 
รายไดจ้ากการขายเคร่ืองจกัรและให้บริการ                
   วิศวกรรมก่อสร้าง -  -  203,877,127  190,231,409  -  -  203,877,127  190,231,409 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ -  -  -  -  145,296  -  145,296  - 
รายไดจ้ากการให้บริการ -  -  -  -  1,657,415  2,270,970  1,657,415  2,270,970 
ตน้ทุนขายไฟฟ้า (103,490,459)  (94,012,681)  -  -  -  -  (103,490,459)  (94,012,681) 
ตน้ทุนขายเคร่ืองจกัรและให้บริการ                
   วิศวกรรมก่อสร้าง -  -  (176,181,758)  (160,350,057)  -  -  (176,181,758)  (160,350,057) 
ตน้ทุนขายสินคา้ -  -  -  -  (133,188)  -  (133,188)  - 
ตน้ทุนการให้บริการ -  -  -  -  (1,268,361)  (2,379,825)  (1,268,361)  (2,379,825) 
ก าไรขั้นตน้ 20,314,485  29,782,242  27,695,369  29,881,352  401,162  (108,855)  48,411,016  59,554,739 
รายไดด้อกเบ้ีย             46,519  46,910 
รายไดอ่ื้น             37,353,634  15,342,833 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (49,649,746)  (45,556,081) 
ตน้ทุนทางการเงิน             (11,316,912)  (8,159,204) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             -  562,073 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้             24,844,511  21,791,270 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (4,714,533)  (3,684,303) 
ก าไรส าหรับงวด             20,129,978  18,106,967 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน             (1,878,955)  (174,573) 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด             18,251,023  17,932,394 
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หน่วย : บาท 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 
 ส่วนงานที่ 1   ส่วนงานที่ 2   ส่วนงานที่ 3  รวม 
 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 274,306,364  263,719,014  -  -  -  -  274,306,364  263,719,014 
รายไดจ้ากการขายเคร่ืองจกัรและให้บริการ                
   วิศวกรรมก่อสร้าง -  -  574,004,498  404,102,957  -  -  574,004,498  404,102,957 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ -  -  -  -  90,454,334  -  90,454,334  - 
รายไดจ้ากการให้บริการ -  -  -  -  4,822,415  6,541,471  4,822,415  6,541,471 
ตน้ทุนขายไฟฟ้า (222,856,823)  (198,544,454)  -  -  -  -  (222,856,823)  (198,544,454) 
ตน้ทุนขายเคร่ืองจกัรและให้บริการ                
   วิศวกรรมก่อสร้าง - - -  (495,944,923)  (348,690,043)  -  -  (495,944,923)  (348,690,043) 
ตน้ทุนขายสินคา้ -  -  -  -  (75,748,622)  -  (75,748,622)  - 
ตน้ทุนการให้บริการ -  -    -  -  (4,007,808)  (6,138,009)  (4,007,808)  (6,138,009) 
ก าไรขั้นตน้ 51,449,541  65,174,560  78,059,575  55,412,914  15,520,319  403,462  145,029,435  120,990,936 
รายไดด้อกเบ้ีย             46,568  46,910 
รายไดอ่ื้น             39,525,021  23,386,655 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย             (26,505,410)  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (91,992,991)  (76,979,097) 
ตน้ทุนทางการเงิน             (19,512,455)  (17,235,287) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             (5,279,804)  926,672 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้             41,310,364  51,136,789 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (6,532,571)  (6,356,105) 
ก าไรส าหรับงวด             34,777,793  44,780,684 
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน             231,857  591,553 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด             35,009,650  45,372,237 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

 ส่วนงานที่ 1   ส่วนงานที่ 2   ส่วนงานที่ 3  รวม 

 
ณ วันที่ 

  30 มิถุนายน 2565 
 ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 2564 
 ณ วันที่ 

 30 มถิุนายน 2565 
 ณ วันที่ 

  31 ธันวาคม 2564 
 ณ วันที่ 

 30 มถิุนายน 2565 
 ณ วันที่ 

  31 ธันวาคม 2564 
 ณ วันที่ 

 30 มถิุนายน 2565 
 ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 2564 
งบแสดงฐานะการเงิน                
สินทรัพยข์องส่วนงาน 3,311,825,668  2,940,651,219  2,102,886,650  1,429,277,117  348,518,967  396,482,303  5,763,231,285 4,766,410,639
รายการระหว่างกนั             (2,077,048,670) (1,454,083,040)
             3,686,182,615 3,312,327,599

              
หน้ีสินของส่วนงาน 1,195,809,446  826,412,482  1,773,431,170  1,133,924,087  295,976,973  327,081,511  3,265,217,589 2,287,418,080
รายการระหว่างกนั             (1,547,634,625) (932,431,432)
             1,717,582,964 1,354,986,648
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รายได้จากส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี          
30 มิถุนายน มีดงัน้ี 

     หน่วย : บาท 
 งวดสามเดือนส้ินสุด  งวดหกเดือนส้ินสุด 
 วันที่ 30 มิถนุายน  วันที่ 30 มิถนุายน 
 2565  2564  2565  2564 
รายไดจ้ากส่วนงาน        
ประเทศไทย 329,521,517  281,536,034  848,875,071  647,402,342 
ประเทศออสเตรเลีย 37,363,418  50,151,011  134,284,129  50,394,665 

รวม 366,884,935  331,687,045  983,159,200  697,797,007 

การจ าแนกรายได้ 
กลุ่มบริษทัจ าแนกรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า รายไดจ้ากการขายเคร่ืองจกัรและให้บริการวิศวกรรมก่อสร้าง 
รายได้จากการขายสินค้า รายได้จากการให้บริการ รายได้ดอกเบ้ียและรายได้อ่ืน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง                       
และตลอดช่วงเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลรายไดแ้ยกตามส่วนงานท่ีรายงานภายใตม้าตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วันที่ 30 มิถนุายน  วันที่ 30 มิถนุายน 
 2565  2564  2565  2564 
ช่วงเวลาแห่งการรับรู้รายได้        
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง        
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 123,804,944  123,794,923  274,306,364  263,719,014 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 145,296  -  90,454,334  - 
รายไดจ้ากการให้บริการ 1,657,415  2,270,970  4,822,415  6,541,471 
รายไดด้อกเบ้ียและรายไดอ่ื้น 37,400,153  15,389,743  39,571,589  23,433,565 
     รวม 163,007,808  141,455,636  409,154,702  293,694,050 
        
ตลอดช่วงเวลา        
รายไดจ้ากการขายเคร่ืองจกัรและให้บริการ        
   วิศวกรรมก่อสร้าง 203,877,127  190,231,409  574,004,498  404,102,957 
     รวม 203,877,127  190,231,409  574,004,498  404,102,957 
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ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีรายได้จากลูกคา้รายใหญ่         

4 ราย และ 2 ราย ตามล าดบั เป็นจ านวนรวมประมาณ 273.20 ลา้นบาท และ 260.87 ลา้นบาท ตามล าดบั 
จากยอดรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีรายได้จากลูกคา้รายใหญ่         
4 ราย และ 2 ราย ตามล าดบั เป็นจ านวนรวมประมาณ 723.06 ลา้นบาท และ 606.64 ลา้นบาท ตามล าดบั 
จากยอดรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 

27. ภาระผูกพนัและสัญญาท่ีส าคัญ 
27.1 สัญญาเช่าด าเนินงานท่ียกเลิกไม่ได ้

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตาม
สัญญาเช่าด าเนินงานท่ียกเลิกไม่ไดเ้ก่ียวกบัเคร่ืองใช้ส านักงานมีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มถิุนายน 2565  31 ธันวาคม 2564  30 มถิุนายน 2565  31 ธันวาคม 2564 

ภายใน 1 ปี 301,996  359,596  75,012  75,012 
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 184,670  326,068  65,512  103,018 

 486,666  685,664  140,524  178,030 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าภายใตส้ัญญาเช่า
ด าเนินงานท่ียกเลิกไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจ านวน 0.20 ลา้นบาท  
และ 1.31 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทับนัทึกค่าเช่าภายใตส้ัญญาเช่า
ด าเนินงานท่ียกเลิกไม่ไดเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการจ านวน 0.04 ลา้นบาท 
และ 0.25 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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27.2 หนงัสือค ้าประกนั 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีหนังสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร   
หลายแห่งในนามของกลุ่มบริษทัซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางการปฏิบติับางประการตามธุรกิจปกติ 
ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

ช่ือบริษัท 30 มถิุนายน 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 191.10  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 

 278.01  292.99 

27.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินจากสถาบนัการเงิน       
ท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ประกอบไปดว้ยวงเงินเบิกเกินบญัชี วงเงินส าหรับตัว๋สัญญาใชเ้งิน วงเงินหนงัสือ
ค ้าประกัน และวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท รวมทั้งส้ินจ านวน 824.52 ลา้นบาท                   
และ 287.05 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีวงเงินจากสถาบนัการเงินท่ียงั
ไม่ไดเ้บิกใช ้ประกอบไปดว้ยวงเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินหนงัสือค ้าประกนั รวมทั้งส้ินจ านวน   
152.44 ลา้นบาท และ 0.58 ลา้นบาท ตามล าดบั 

27.4 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีวงเงินซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าท่ียงัไม่ได้เบิกใช้กับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหน่ึงจ านวน 478.50  
ลา้นบาท และ 245.48 ลา้นบาท ตามล าดับ สัญญาดังกล่าวมีการค ้าประกันโดยท่ีดินและอาคาร และ 
ถูกค ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกรรมการบริษทั 

27.5 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัจาก
รายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจ านวนเงิน 14.89 ลา้นบาทในแต่ละงวด/ปี 
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27.6 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาใหบ้ริการระยะยาว 
เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาว่าจา้งบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร
กับบริษทัในประเทศแห่งหน่ึง บริษทัย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
บริษทัดงักล่าวโดยค านวณจากค่าบริการในอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้
เป็นระยะเวลา 20 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีในสัญญา 

27.7 สัญญาท่ีส าคญั 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสัญญาท่ีส าคญัประกอบดว้ย
รายละเอียดดงัน้ี 

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

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 
(“กฟภ.”) 

มีอายุ 5 ปี นับจากวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2559 
และต่ออายุคร้ังละ 5 ปี โดยอตัโนมติั และ
ให้มีผลบงัคบัใชจ้นกว่าจะมีการยุติสัญญา
ตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา ต่อมาเมื่อวนัท่ี 
15 กันยายน 2558 มีขอ้ตกลงแก้ไขเพ่ิมเติม
ยกเลิกเง่ือนไขดังกล่าว โดยให้มีผลบงัคบั
ใช้จนกว่าครบก าหนดอายุโครงการตาม
ระยะเวลาสนับสนุน Feed-in Tariff ซ่ึงมี
ระยะเวลา 20 ปี และจนกว่าจะมีการยุติตาม
เง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา นอกจากน้ีได้รับ
อตัรารับซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff 
พิเศษส าหรับโครงการกลุ่มเช้ือเพลิงชีวภาพ
ระยะเวลา 8 ปีแรก นับจากวนัจ่ายไฟฟ้าเขา้
ระบบเชิงพาณิชย ์

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าส าห รับ
โรงไฟฟ้าอ า เภอเมื องแพร่  
จงัหวดัแพร่ ภายใตร้ะเบียบการ
รับซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า
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 ต่อมาเมื่อวนัท่ี 
8 กรกฎาคม 2558 มีขอ้ตกลงแก้ไขเพ่ิมเติม
ยกเลิกเง่ือนไขดังกล่าว โดยให้มีผลบงัคบั
ใช้จนกว่าครบก าหนดอายุโครงการตาม
ระยะเวลาสนับสนุน Feed-in Tariff ซ่ึงมี
ระยะเวลา 20 ปี และจนกว่าจะมีการยุติตาม
เง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา นอกจากน้ีได้รับ
อตัรารับซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff 
พิเศษส าหรับโครงการกลุ่มเช้ือเพลิงชีวภาพ
ระยะเวลา 8 ปีแรก นับจากวนัจ่ายไฟฟ้าเขา้
ระบบเชิงพาณิชย ์

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าส าห รับ
โรงไฟฟ้าอ าเภอพรหมพิราม 
จั ง ห วั ด พิ ษ ณุ โ ล ก  ภ า ย ใ ต้
ระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจาก
ผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากโดยมี
ขนาดก าลังการผลิต 4.5 เมกะ
วตัต ์
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ช่ือบริษัท คู่สัญญา ระยะเวลาของสัญญา รายละเอียดของสัญญา 
บริษทั โคลเวอร์ พิจิตร  
     จ ากดั 

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 
(“กฟภ.”) 

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

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าส าหรับ
โรงไฟฟ้าอ า เภอวชิ รบารมี  
จงัหวดัพิจิตรภายใตร้ะเบียบ
การรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก โดยมีขนาดก าลงั
การผลิต 1.88 เมกะวตัต ์

บริษทั สยามเพลเลท็  
พาวเวอร์ จ ากดั   

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 
(“กฟภ.”) 

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

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าส าหรับ
โรงไฟ ฟ้ าอ า เ ภอหนอง แค 
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 ตันต่ อ
ชัว่โมง และกงัหนัไอน ้า 38 MW 2 
ชุด จงัหวดันครสวรรค์ 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 ตนัต่อชั่วโมง 
และกงัหนัไอน ้า  9 MW  1 ชุด จงัหวดั
นครสวรรค์ โดยไดรั้บค่าบริการ
ในอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่  
     จ ากดั 

บริษทัใน
ประเทศไทย
แห่งหน่ึง 

30 สิงหาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 และ
ขยายอายุสัญญาจนถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 
2565 ตามบนัทึกขอ้ตกลงลงวนัท่ี 10 มิถุนายน 
2565 
 

สัญญาซ้ือขายเคร่ืองจักรระบบ
ผลิตเ ช้ือเพลิ ง Biofusion และ 
อุปกรณ์  ขนาดก าลงัการผลิตไม่
น้ อยก ว่ า  35 ตัน ต่ อชั่ ว โม ง 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

บริษทั ศแบง คอร์ปอเรชัน่  
     จ ากดั 

บริษทัใน
ประเทศไทย
แห่งหน่ึง 

21 มีนาคม 2565 ถึง 14 มีนาคม 2568 
 

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง งาน
โครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม 
งานระบบไฟฟ้าส่ือสาร งาน
ลิฟท์โดยสารสุขาภิบาลและ
ดับเพลิ ง  ระบบปรับอากาศ 
ระบายอากาศ และงานครุภณัฑ ์
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ช่ือบริษัท คู่สัญญา ระยะเวลาของสัญญา รายละเอียดของสัญญา 
บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง 

     จ ากดั 

บริษทัใน
ประเทศไทย
แห่งหน่ึง 

1 สิงหาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2565 และ
ขยายอายุสัญญาจนถึงวันท่ี 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 

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
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
นครสวรรค์ โดยไดรั้บค่าบริการ
ในอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 

บริษทั ศแบง เอน็จิเนียร่ิง  
     จ ากดั 

บริษทัใน
ประเทศไทย
แห่งหน่ึง 

30 สิงหาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 และ
ขยายอายุสัญญาจนถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 
2565 ตามบนัทึกขอ้ตกลงลงวนัท่ี 10 มิถุนายน 
2565 
 

สัญญาบริการออกแบบ ติดตั้ง 
ทดสอบเคร่ืองจักร บริการจัด
โครงการและจ้างเหมาก่อสร้าง
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
ดับเพลิ 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 พ่ื อ ก า ร
อุตสาหกรรม เ พ่ือประกอบ
กิจการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า
จากขยะอุตสาหกรรมท่ีมีการ
แปรสภาพเป็นผลิตภณัฑ์และไม่
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 พ่ื อ ก า ร
อุตสาหกรรม เพ่ือประกอบกิจการ
น าขยะอุตสาหกรรม ท่ี ไม่ มี
อนัตรายผ่านการคดัแยกแล้วท 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 เพ่ือใช้ใน
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า 
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28. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
28.1 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2565 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงลงนามสัญญาซ้ือขายหุ้นสามญัของบริษทั DKC 

Energy Joint Stock Company ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจัดตั้ งและจดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศ
เวียดนาม จ านวน 105,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด  

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2565 บริษทัย่อยดังกล่าวได้ด าเนินการซ้ือกิจการดังกล่าวและ         
รับโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้นตามสัญญาแล้วเสร็จ โดยได้ช าระค่าหุ้นตามสัญญาครบทั้งจ านวน     
ทั้งน้ีบริษทัอยูใ่นระหวา่งการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้าและปันส่วน
มูลค่ายติุธรรมของรายการ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ 

28.2 เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2565 บริษัทออกจ าหน่ายหุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ด้อยสิทธิ            
ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

อายุหุ้นกู้ 
  

วันที่ครบ 
ก าหนดช าระ 

อัตราดอกเบีย้  
 

จ านวนหุ้นกู้ 
ที่ออก 

มูลค่าท่ีตราไว้ 
  

มูลค่ารวมของ 
หุ้นกู้ท่ีออก 

  (ร้อยละต่อปี) (หน่วย) (บาท) (บาท) 
2 ปี 6 เดือน 21 มกราคม 2568 6.25 451,800 1,000 451,800,000 

28.3 เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2565 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาขอ้ตกลงในการซ้ือหุ้น โดยบริษทัย่อย
ดงักล่าวตกลงช าระเงินล่วงหนา้ค่าหุ้นให้แก่ผูข้ายเป็นจ านวน 10 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2565 

29. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี       
10 สิงหาคม 2565 
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