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วนัที 12 พฤษภาคม 2565 

 

เรอืง คาํอธิบายและวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงานสาํหรบังวดสามเดือนสินสดุ ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สิงทส่ีงมาดว้ย 

 คาํอธิบายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ สาํหรบัผลการดาํเนินงานสาํหรบังวดสามเดือนสินสดุ  

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ ฉบบัละ 1 ชุด 

 

บรษิัท โคลเวอร ์เพาเวอร ์จาํกดั จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ขอนาํส่งงบการเงินสาํหรบังวดสามเดือน สินสดุ ณ 

วนัที 31 มีนาคม 2565 ซงึผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตแลว้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ สาํหรบังวดสามเดือน สินสดุ ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 มกีาํไรสทุธิเท่ากบั 

14.65 ลา้นบาท โดยบรษิัทฯ ขออธิบายถงึสาเหตขุองผลการดาํเนินงานของบรษัิทสาํหรบังวดสามเดือน สินสดุ ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 

 

จึงเรยีนมาเพอืทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

 

             (นาย ธีรภทัร ์  เพ็ชรโปรี) 

            ประธานเจา้หนา้ทกีารเงิน 

          บรษิัท โคลเวอร ์เพาเวอร ์จาํกดั จาํกดั (มหาชน) 
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คาํอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ  

ผลประกอบการสาํหรับงวดสามเดือน สนิสุด ณ วันท ี31 มีนาคม 2565 

บริษัท โคลเวอร ์เพาเวอร ์จาํกัด (มหาชน) 
 

1. ภาพรวมธุรกิจ 

 

บรษิัท โคลเวอร ์เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ” หรือ “CV”) จดัตงัเมือวนัที 8 สิงหาคม 2556 เพือลงทนุพฒันา

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน โดยกลุ่มวิศวกรทีมีความเชียวชาญดา้นงานวิศวกรรมออกแบบและก่อสรา้งโรงไฟฟ้า

พลงังานหมนุเวียน (EPC turnkey)  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ สามารถจาํแนกออกเป็น 3 ธุรกิจหลกั ไดแ้ก่  

(1) ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน โดยมุ่งเนน้พฒันาและกระจายการลงทุนใน

โรงไฟฟ้าทีใชเ้ทคโนโลยีจากพลงังานหมนุเวียนหลากหลายประเภท ไดแ้ก่ ชีวมวล ขยะ ก๊าชชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย ์

และพลงังานลม เป็นตน้ โดย ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบรษิัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานพลงังานหมนุเวียนทีเปิด

ดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ จาํนวน 5 โครงการ ขนาดกาํลงัการผลิตติดตงัรวม 33.56 เมกะวตัต ์(กาํลงัการผลิตตามสดัส่วน

การถือหุน้/สิทธิในการถือหุน้รวม 22.53 เมกะวตัต)์ แบ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจาํนวน 3 โครงการ ดาํเนินการภายใต ้

CV CPL และ RTB (บรษิัทรว่ม) โครงการโรงไฟฟ้าขยะ จาํนวน 1 โครงการ ดาํเนินการภายใต ้ CPX และโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานความรอ้นรว่ม ดาํเนินการภายใต ้SPP 

ในเดือนมีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทฯทาํสัญญาขายหุน้ในบริษัท รุ่งทิวา ไบโอแมส จาํกัด กับบรษิัทแห่งหนึง

และไดร้บัชาํระเงินค่าหุน้ล่วงหนา้แลว้จาํนวน 64.75 ลา้นบาท 

(2) ธุรกิจด้านวิศวกรรม 

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจดา้นวิศวกรรมก่อสรา้งโรงไฟฟ้ามายาวนานกว่า 15 ปี มุ่งเนน้งานใหบ้รกิารงาน

ก่อสรา้งโรงไฟฟ้ากลุ่มพลงังานจากเชือเพลิงชีวมวล ขยะ และชีวภาพ และงานก่อสรา้งอาคารและโครงสรา้งพืนฐานทวัไป 

โดยดาํเนินงานใหบ้ริการงานดา้นการออกแบบ จัดหาเครืองจักรและอุปกรณ ์และก่อสรา้ง (Engineering Procurement 

and Construction: EPC) แบบครบวงจร ใหแ้ก่ โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ และลกูคา้ทัวไป โดยดาํเนินกิจการภายใต ้SBC 

และ SBE ซงึเป็นบรษิัทย่อยทีบรษิัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 100 และรอ้ยละ 100 ตามลาํดบั  

เมอืวนัที 24 มีนาคม 2565 กลุ่มบรษิัทฯไดจ้ดัตงับรษิัท แอลบี โมดลูา คอรป์อเรชนั จาํกดั และมีสดัส่วนการ

ถือรอ้ยละ 70 ซงึประกอบกิจการ จดัหาและจดัจาํหน่ายเครืองจกัร และอปุกรณ ์ 
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(3) ธุรกิจขายสินค้าและอืนๆ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจซือขายเชือเพลิงชีวมวลให้แก่ลูกคา้โรงไฟฟ้าทังในและต่างประเทศ โดยดาํเนิน

กิจการภายใต ้CVR ซึงเป็นบริษัทย่อยทีบริษัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 100 และบริษัทฯ ประกอบธุรกิจใหบ้ริการเดินเครืองและ

บาํรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M) ให้แก่ลูกค้าโรงไฟฟ้าทัวไป มุ่งเน้นให้บริการเดินเครืองและบาํรุง

โรงไฟฟ้ากลุ่มพลงังานจากพลังงานหมุนเวียน โดยดาํเนินกิจการภายใต ้CVO ซึงเป็นบริษัทย่อยทีบริษัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 

100 ทังนี บริษัทฯ มีทีมวิศวกรและผู้เชียวชาญทีมีประสบการณ์ในการปฎิบัติงานเดินเครืองและบาํรุงรักษาทีพรอ้ม

ใหบ้รกิารอย่างครบวงจร 

 

2. ผลการดาํเนินงาน 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกั 3 ธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ (1) ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า (2) ธุรกิจดา้นวิศวกรรม และ (3) 

ธุรกิจขายสินคา้และอืนๆ 

2.1 รายได้รวม 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีรายไดร้วมเท่ากับ 620.07 ลา้นบาท เพิมขึน

จาํนวน  253.97 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 69.37 เมือเปรียบเทียบกับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 ซึงมี

รายไดร้วม 366.10 ลา้นบาท โดยสรุปรายไดข้องแต่ละธุรกิจไดด้งันี 

รายไดจ้ากธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าสาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 และ 2565 มีรายได้

เท่ากับ 139.92 ลา้นบาท และ 150.50 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพิมขึน 10.58 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 7.56 เนืองจากมีการ

ลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่มเพิมขึน 1 โครงการ เมือวนัที 4 พฤศจิกายน 2564 ดงันนัเมอืเปรียบเทียบ

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 และ 2565 จะมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานพลังงานหมนุเวียนทีเปิด

ดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ จาํนวน 4 โครงการ และ 5 โครงการตามลาํดบั 

 รายไดจ้ากธุรกิจด้านวิศวกรรมสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 และ 2565 มีรายไดเ้ท่ากับ 

213.87 ลา้นบาท และ 370.13 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพิมขึนเป็นจาํนวน 156.26 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 73.06 เนืองจาก

บรษิัทมีโครงการก่อสรา้งอาคารและโครงสรา้งพืนฐาน ซงึเป็นโครงการต่อเนืองจากปลายปี 2564 ส่งผลใหร้ายไดข้องธุรกิจ

ดา้นวิศวกรรมในปี 2565 รายไดเ้พิมขึน 

และรายไดจ้ากธุรกิจขายสินคา้ สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม 2565 มีรายไดเ้ท่ากบั 90.31 ลา้นบาท 

เพิมขึนเป็นจาํนวน 90.31 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 100 เนืองจากเป็นธุรกิจใหม่ทีเกิดขึนในไตรมาส 1 ปี 2565 และไดท้าํ

การขายเชอืเพลิงชีวมวลใหแ้ก่ลกูคา้โรงไฟฟ้าทงัในและต่างประเทศ 
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รายได้ตามงบการเงินรวม 

สาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวันท ี31 มีนาคม 

2564 2565 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายไฟฟ้า 139.92 38.22 150.50 24.27 

โรงไฟฟ้าชีวมวล 113.75 31.07 124.64 20.10 

โรงไฟฟ้าขยะ 26.17 7.15 25.86 4.17 

รายได้จากการขายเครืองจักรและให้บรกิารวิศวกรรมก่อสร้าง 213.87 58.42 370.13 59.69 

รายไดจ้ากการขายเครืองจกัร 158.87 43.40 134.20 21.64 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการวิศวกรรมก่อสรา้ง 55.00 15.02 235.93 38.05 

รายได้จากการขายสนิค้า - - 90.31 14.56 

รายไดจ้ากการขายเชือเพลิง - - 90.31 14.56 

รายได้จากการให้บริการ 4.27 1.17 3.17 0.51 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินเครืองและงานซ่อมบาํรุง 4.27 1.17 3.17 0.51 

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 358.06 97.80 614.11 99.04 

รายไดอื้นๆ1 8.04 2.20 5.96 0.96 

รายได้รวม 366.10 100.00 620.07 100.00 

 

หมายเหต:ุ    1 รายได้อืนๆ ได้แก่ รายได้จากการใหเ้ช่า/ให้บริการกิจการทีเกียวข้องกัน ดอกเบียรับจากเงินฝากสถาบันการเงิน/จากเงินใหกู้้ยืมระยะสนัแก่กิจการที

เกียวขอ้งกนั และกาํไรขาดทนุจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ เป็นตน้ 

 

 

2.2 งานทยีังไม่ได้ส่งมอบ 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีงานดา้นวิศวกรรมทียงัมิไดส่้งมอบตามมลูค่าสญัญาคงเหลือทีคาดว่าจะ

รบัรูร้ายได ้จาํนวนรวม 1,828.60 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงันี 

ประเภทโครงการ 
มูลค่าสญัญาคงเหลือทคีาด

ว่าจะรับรู้รายได้ (ล้านบาท) 

1. โครงการโรงไฟฟา้ 131.94 

2. โครงการกลุ่ม General Construction 1,683.80 

3. โครงการกลุ่ม Conservation 6.00 

4. โครงการกลุ่ม Modular 6.86 

รวม 1,828.60 

 

2.3 ต้นทุนขายและให้บริการ และอัตรากาํไรขันต้น 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุ 31 มีนาคม 2565 และงวดเดียวกนัของปีก่อน กลุ่มบรษัิทฯ มีตน้ทุนขายและใหบ้ริการ

รวม เท่ากบั 517.49 ลา้นบาท และ 296.92 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นอตัรากาํไรขนัตน้เท่ากบัรอ้ยละ 15.73 และรอ้ยละ 

17.08 ของรายไดจ้ากการดาํเนินงาน ตามลาํดบั  
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กาํไรขนัตน้จากธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2564 และ 2565 มีกาํไรขนัตน้เท่ากับ 35.39 

ลา้นบาท (อตัรากาํไรขนัตน้รอ้ยละ 25.29) และ 31.13 ลา้นบาท (อตัรากาํไรขนัตน้รอ้ยละ 20.68) ตามลาํดบั โดยมีกาํไร

ขนัตน้ลดลงเท่ากบั 4.26 ลา้นบาท ลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 12.04 เนืองจากในไตรมาส 1 ปี 2565 ตน้ทนุเชอืเพลิงและสารเคมี

มีมลูค่าสงูขึน ส่งผลใหก้าํไรขนัตน้เมอืเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2564 มีจาํนวนลดลง 

กาํไรขนัตน้จากธุรกิจดา้นวิศวกรรม สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2564 และ 2565 มีกาํไรขนัตน้เท่ากับ 25.24 ลา้นบาท 

(อัตรากาํไรขนัตน้รอ้ยละ 11.80) และ 50.37 ลา้นบาท (อัตรากาํไรขันตน้รอ้ยละ 13.61) โดยกาํไรขนัตน้เพิมขึนเท่ากับ 

25.13 ลา้นบาท เพิมขึนคิดเป็นรอ้ยละ 99.56 เนืองจากรายไดจ้ากธุรกิจดา้นวิศวกรรมเพิมขึนคิดเป็นรอ้ยละ 73.06 และ

อตัรากาํไรขนัตน้เพิมขึนจาก 11.80% เป็น 13.61% โครงการก่อสรา้งอาคารและโครงสรา้งพืนฐานทีเป็นโครงการต่อเนือง

จากช่วงปลายปี 2564 มีสดัส่วนอตัรกาํไรขนัตน้ทีสงูกว่าโครงการในปี 2563 

อย่างไรก็ตามสาํหรบังวดสามเดือนสินสุด 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีอัตรากาํไรขนัตน้ลดลง เมือเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อนเนืองจากอัตรากาํไรขนัตน้ของธุรกิจขายไฟฟ้าลดลง ในขณะทีธุรกิจขายเครืองจกัรและใหบ้ริการ

วิศวกรรมก่อสรา้ง มีการเพิมขึนในอตัราทีตาํกว่าการลดลงของอตัรากาํไรขันตน้จากตน้ทุนขายไฟฟ้า สามารถสรุปไดใ้น

ตารางดงัน ี

งบการเงนิรวม 

ต้นทุนขายและใหบ้ริการ 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุด  

31 มีนาคม 2564  

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุด  

31 มีนาคม 2565  

ล้านบาท 
อัตรากาํไรขันต้น 

(ร้อยละ) 
ล้านบาท 

อัตรากาํไรขันต้น 

(ร้อยละ) 

ตน้ทนุขายไฟฟ้า 104.53 25.29 119.37 20.68 

ตน้ทนุขายเครอืงจักรและใหบ้ริการวศิวกรรม

ก่อสรา้ง 188.63 11.80 319.76 13.61 

ตน้ทนุใหบ้ริการ 3.76 11.94 2.74 13.29 

ตน้ทนุขายสินคา้ - - 75.62 16.27 

รวม 296.92 17.08 519.49 15.73 

 

2.4 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุ 31 มีนาคม 2565 และงวดเดียวกนัของปีก่อน กลุ่มบรษิัทฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและ

บรหิารเท่ากบั 72.63 ลา้นบาท และ 31.42 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 11.71 และรอ้ยละ 8.58 ของรายได้

รวมตามลาํดับ โดยค่าใชจ่้ายในการบริหารทีเพิมขึนประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายเกียวกับพนักงานเพิมขึน 5.93 ลา้นบาท 

เนืองจากกลุ่มบริษัทฯ มีการรบัพนักงานเพิมในปี 2565 เพือรองรบัการขยายธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ และค่าจา้งบริการและ

ค่ารบัเหมาเพิมขึน 7.58 ลา้นบาท เนืองจากเป็นค่าทีปรกึษาในการเขา้ลงทุนโครงการผลิตเชือเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood 

Pallet) ของบริษัท รุ่งทิวา ไบโอแมส และค่าจา้งบริการสาํหรบังานก่อสรา้งโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิัทฯ และตน้ทุนในการจดั

จาํหน่ายเพิมขึน 26.51 ลา้นบาท เนอืงจากเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัจาํหน่ายสินคา้ของกลุ่มธุรกิจใหม่ทีเกิดขึนในปี 2565 ซงึ

สามารถสรุปไดใ้นตารางดงัน ี 
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งบการเงินรวม 

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุด  

31 มีนาคม 2564 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุด  

31 มีนาคม 2565  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 14.77 47.01 20.70 28.50 

ค่าธรรมเนียมและค่ารบัรอง1 3.86 12.29 2.63 3.62 

ค่าจา้งบริการและค่ารบัเหมา2 0.95 3.02 8.52 11.73 

ค่าทีปรกึษาและผลตอบแทนกรรมการ 6.09 19.38 6.19 8.52 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1.50 4.77 1.80 2.48 

ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย - - 26.51 36.50 

ค่าใชจ่้ายอืนๆ3 4.25 13.53 6.28 8.65 

รวม 31.42 100.00 72.63 100.00 

หมายเหต:ุ  

1. ค่าธรรมเนียมและค่ารบัรอง ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินสมทบกองทนุวิสาหกิจชุมชน ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและทีดิน และ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นตน้ 

2. ค่าจา้งบริการและค่ารบัเหมา ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการโครงการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า ค่าจา้งบริการรกัษาความปลอดภยั และ

ค่าทีปรกึษาในโครงการต่างๆ เป็นตน้ 

3. ค่าใชจ่้ายอืนๆ ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ค่าเบียประกนัภยั ขาดทนุจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศซงึเป็นผลจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วนั

สินงวด ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง/ทพีกั และค่าใชจ้่ายซ่อมแซมบาํรุงรกัษาสาํนกังาน เป็นตน้  

 

2.5 กาํไรสุทธ ิ

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุ 31 มีนาคม 2565 และงวดเดียวกันของปีก่อน กลุ่มบริษัทฯมีกาํไรสทุธิเท่ากับ 14.65 

ลา้นบาท และ 26.38 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยเป็นส่วนของกาํไรสทุธิบริษัทใหญ่ 14.97 ลา้นบาท และ 26.42 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิเท่ากบัรอ้ยละ 2.36 และรอ้ยละ 7.21 ตามลาํดบั 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีกาํไรสุทธิลดลงจาํนวน 11.73 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ย

ละ 44.47 เมอืเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน      

ทังนี กาํไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด 31 มีนาคม 2565 และงวดเดียวกันของปีก่อน 

เท่ากบั 14.97 ลา้นบาท และ 26.42 ลา้นบาท ตามลาํดบั ลดลงจาํนวน 11.45 ลา้นบาท คิดเป็น 43.34%  

 

3. ฐานะทางการเงนิ 

3.1 สินทรัพย ์

ณ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วมจาํนวน 3,520.73 ลา้นบาท โดยสินทรพัยห์ลกัรายการทีดิน อาคาร

และอุปกรณ ์จาํนวน 1,331.52 ลา้นบาท ลกูหนีการคา้และลกูหนีหมนุเวียนอนืจาํนวน 1,690.08 ลา้นบาท และสิทธิในการ

ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า จาํนวน 86.84 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 37.82 รอ้ยละ 48.00 และ รอ้ยละ 2.47 ต่อ

สินทรัพยร์วม ตามลาํดับ โดยส่วนของสินทรัพยเ์พิมขึนจาก ณ สินปีของปีก่อน 208.41 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 6.29 

เนืองจากลูกหนีการคา้และลกูหนีอืนเพิมขึน 273.99 ลา้นบาท สาเหตุหลักจากลูกหนีการคา้และรายไดท้ียังไม่เรียกเก็บ

ตามสญัญาของธุรกิจการใหบ้รกิารวิศวกรรมก่อสรา้งทีรบัรูร้ายไดแ้ละยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน 
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3.2 หนีสิน 

ณ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีหนีสินรวมจาํนวน 1,546.62 ล้านบาท ซึงหนีสินส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เจ้าหนี

การคา้และเจา้หนีหมนุเวียนอืนคดิเป็นรอ้ยละ 42.19 ของหนสิีนรวม และเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงนิ คิดเป็นรอ้ยละ 41.20 

ของหนีสินรวม 

3.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน 1,974.11 ลา้นบาท  โดยส่วนของผูถื้อหุน้เพิมขึนจาก ณ 

สินปีก่อน 16.77 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 0.86 มีสาเหตหุลกัจากผลการดาํเนินงานตามปกติของกิจการ 

3.4 งบกระแสเงนิสด 

ณ 31 มีนาคม 2565 บรษิัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด และปลายงวด จาํนวน 193.29 ลา้นบาท 

และ 114.30 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานจาํนวน (110.19) ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมา

จากกระแสเงินสดรบัจากกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 44.19 ลา้นบาท 

และมีกระแสเงินสดลดลงจาํนวน (154.38) ลา้นบาท จากการเพิมขึนของเงินทุนหมนุเวียนสทุธิซงึมีสาเหตหุลกัมาจากยอด

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอืนเพิมขึน (272.69) และเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืนทีเพิมขึน 131.30 ลา้นบาท จากลกูหนีและ

เจ้าหนีกลุ่มธุรกิจดา้นวิศวกรรมทียังไม่ไดเ้รียกเก็บตามสัญญา นอกจากนีบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) 

กิจกรรมลงทุนจาํนวน 33.83  ลา้นบาท และ มีกระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (4.74) ล้านบาท 

สามารถสรุปไดใ้นตารางดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ 
งบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนสินสดุ 31 มีนาคม 

ปี 2564 ปี 2565 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน  111.46  (110.19) 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (35.58)  33.83 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (100.67)  (4.74) 

ผลกระทบของอัตราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 

0.77  2.11 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  ณ วนัที 1 มกราคม 37.29 193.29 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม 13.27  114.30 
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4. อัตราส่วนทางการเงนิทีสาํคัญ 

 

รายการ 

 

งบการเงินรวม 

สาํหรับปีสนิสุด 

วันท ี31 ธันวาคม 2564 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด 

วันท ี31 มีนาคม 2565 

 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.88 1.88 

อตัรากาํไรขนัตน้ (รอ้ยละ) 19.10 12.26 

อตัรากาํไรสทุธิ (รอ้ยละ) 8.64 2.36 

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (รอ้ยละ) 11.78 11.85 

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่า) 0.69 0.78 

 

 

 


