รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อ ผูถ้ ือหุ น้ ของ บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และงบกําไร
ขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการสําหรับงวดสามเดื อนและหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของ บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะ บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่ งผูบ้ ริ ห ารของกิ จการเป็ นผูร้ ับ ผิดชอบในการจัดทําและ
นําเสนอข้อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่างกาลเหล่ านี้ ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 34 เรื่ อ ง งบการเงิ น ระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบ
บัญ ชี รับอนุ ญ าตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุ คลากรซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้าน
การเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้า
จึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี บริ ษทั ได้ปรับย้อนหลังงบ
การเงินรวมระหว่างกาล สําหรับงวดสามเดื อนและหกเดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุนายน 2559 ที่ แสดงข้อมู ลเปรี ยบเที ยบ เพื่อสะท้อน
ผลกระทบของรายการปรับปรุ งดังกล่าว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ขอ้ สรุ ปอย่างมีเงื่อนไขในการสอบทานเรื่ องนี้

บริ ษทั สํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จํากัด

(นางสาวจินตนา มหาวนิช)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4687
กรุ งเทพมหานคร : วันที่ 11 สิ งหาคม 2560

2
บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

หมายเหตุ

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
มูลค่างานที่เสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
เงินให้กยู ้ ืมระยะสั้น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กยู ้ ืมระยะยาว
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

9
10
11
19
12
13

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ ว)
แต่ สอบทานแล้ ว)

405,726,260.37
1,425,182,233.18

728,727,744.18
25,389,284.78
366,053,543.63
225,352,818.93
3,176,431,885.07

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

31,500,000.00
1,372,088,481.78

77,550,803.51
1,132,685,645.00

6,800,000.00
358,494,447.64
590,598,478.14
267,161,528.56
104,496,982.03
3,941,376,366.66
7,117,808,251.73

25
26

1,834,481,329.96

30
27
28
29

81,150,935.11
1,300,000.00
119,429,023.61
46,141,498.05

1,474,865,916.20

3,557,368,702.93

745,532,824.42
1,388,698,230.83
992,876,506.59
25,303,984.78
316,566,046.78
185,569,361.23
3,654,546,954.63

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ ว)
แต่ สอบทานแล้ ว)

328,474,463.62

705,626,488.93

1,388,307,822.53

1,314,610,540.38

728,727,744.18
32,075,244.59
134,703,886.44
225,084,113.12

992,876,506.59
35,312,303.97
138,921,711.85
178,927,173.07

2,837,373,274.48

3,366,274,724.79

31,500,000.00

31,500,000.00

1,208,409,236.78

1,208,409,236.78

60,823,500.00
602,724,280.09

60,823,500.00
532,367,641.12

1,132,685,645.00

1,132,685,645.00

337,723,158.79
6,800,000.00
194,562,836.52
6,239,862.63
262,661,655.19
1,705,345.00

286,712,583.83
6,800,000.00
199,115,082.72
7,540,280.13
252,911,368.93
4,971,367.00

3,845,835,520.00
6,683,208,794.48

3,723,836,705.51
7,090,111,430.30

1,795,220,454.47
1,608,922,757.16

1,750,417,975.40

1,722,304,251.97

1,481,338,714.57

1,644,036,957.36

262,217,081.74
61,300,000.00
196,243,463.43
40,349,614.89
3,964,253,371.69

76,188,898.09
1,300,000.00
119,129,023.61
39,363,509.52

255,676,264.19
61,300,000.00
195,943,463.43
33,564,810.94

3,467,738,121.19

3,912,825,747.89

31,500,000.00
1,400,723,547.40
72,796,776.88
1,132,685,645.00
6,800,000.00
346,001,455.02
415,517,496.94
257,537,204.06
135,635,432.26
3,799,197,557.56
7,453,744,512.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

3
บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

หมายเหตุ

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ น้ สามัญ 822,683,573 หุ น้
มูลค่าหุ น้ ละ 1.00 บาท
ทุนทีอ่ อกและเรียกชําระแล้ ว
หุ น้ สามัญ 730,344,251 หุ น้
มูลค่าหุ น้ ละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ
ส่วนเกินทุนจากการจําหน่ายหุ น้ ทุนซื้อคืน
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ที่หมดอายุแล้ว
ส่วนเกิน(ตํ่า)กว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลง
ส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อย
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

30
31
23

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ ว)
แต่ สอบทานแล้ ว)

443,710,808.47
59,763,088.00
50,633.64
503,524,530.11

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ ว)
แต่ สอบทานแล้ ว)

416,539,828.94
47,437,671.00
463,977,499.94

423,910,203.40
43,738,827.00
467,649,030.40

4,060,893,233.04

452,446,671.24
55,122,951.00
52,836.01
507,622,458.25
4,471,875,829.94

3,931,715,621.13

4,380,474,778.29

822,683,573.00

822,683,573.00

822,683,573.00

822,683,573.00

730,344,251.00

730,344,251.00

730,344,251.00

1,916,040,428.64

1,916,040,428.64

151,947,248.00
16,360,538.99

730,344,251.00
1,916,040,428.64
151,947,248.00
16,360,538.99

151,947,248.00
16,360,538.99

151,947,248.00
16,360,538.99

(874,411.66)

(874,411.66)

81,640,676.87
140,045,849.76

81,640,676.87
65,930,749.97
2,961,389,481.81
20,479,200.44
2,981,868,682.25
7,453,744,512.19

32

1,916,040,428.64

33

3,035,504,581.60

21,410,437.09
3,056,915,018.69
7,117,808,251.73

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

-

81,640,676.87
81,640,676.87
(144,839,970.15) (186,696,491.49)
2,751,493,173.35

2,751,493,173.35
6,683,208,794.48

2,709,636,652.01

2,709,636,652.01
7,090,111,430.30

4
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบแต่ สอบทานแล้ ว)
บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
(ปรับปรุงใหม่ )
รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สญ
ั ญาสัมปทาน
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและบริ การ
ต้นทุนค่าก่อสร้างภายใต้สญ
ั ญาสัมปทาน
่
ค่าใช้จายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
ส่ วนแบ่ งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
และการร่ วมค้ า
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิสําหรับงวดจากการดําเนินงานต่ อเนื่อง
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิสําหรับงวด
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

4
15

4
7

15,16
34

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559

838,447,053.79
96,173,624.24
12,588,124.90
947,208,802.93

1,553,073,918.51
134,857,493.02
16,021,220.59
1,703,952,632.12

743,967,165.96
94,849,903.47
838,817,069.43

1,504,725,654.55
91,002,127.55
1,595,727,782.10

755,495,494.06
85,103,375.29
2,894,333.04
81,657,643.01
112,597.34
11,929,766.57
937,193,209.31

1,460,943,011.93
124,868,049.09
2,590,109.03
117,759,076.98
25,155,115.77
1,731,315,362.80

676,928,513.80
73,017,689.46
229,183.52
23,467,817.59
773,643,204.37

1,417,935,153.68
112,911,272.20
132,124.86
24,017,534.17
1,554,996,084.91

12,706,561.38
22,722,155.00
115,777.86
22,606,377.14
22,606,377.14

26,857,740.86
(504,989.82)
(5,118,947.88)
4,613,958.06
4,613,958.06

65,173,865.06
(2,550,660.46)
67,724,525.52
67,724,525.52

40,731,697.19
(5,182,035.96)
45,913,733.15
45,913,733.15

(401,215.00)
80,243.00
(320,972.00)
22,285,405.14

4,613,958.06

(401,215.00)
80,243.00
(320,972.00)
67,403,553.52

45,913,733.15

22,064,962.95
541,414.19
22,606,377.14

3,672,796.55
941,161.51
4,613,958.06

21,743,990.95
541,414.19
22,285,405.14

3,672,796.55
941,161.51
4,613,958.06

0.03
0.03

0.01
0.01

0.09
0.09

0.06
0.06

รายการที่จะไม่ จัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

กําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับงวด-สุ ทธิจากภาษี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
4
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
4
รวม
ส่ วนแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
4
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
4
รวม
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นส่ วนทีเ่ ป็ นของบริษัทใหญ่
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน
35
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้ ปรับลด
35

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบแต่ สอบทานแล้ ว)
บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
(ปรับปรุงใหม่ )
รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สญ
ั ญาสัมปทาน
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและบริ การ
ต้นทุนค่าก่อสร้างภายใต้สญ
ั ญาสัมปทาน
่
ค่าใช้จายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
ส่ วนแบ่ งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
และการร่ วมค้ า
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิสําหรับงวดจากการดําเนินงานต่ อเนื่อง
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิสําหรับงวด
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

4
15

4
7,28

15,16
34

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559

1,993,020,973.42
166,728,417.10
24,866,243.37
2,184,615,633.89

2,950,710,095.58
154,512,593.54
20,610,793.40
3,125,833,482.52

1,780,396,220.71
102,701,123.24
1,883,097,343.95

2,842,513,389.97
92,723,281.59
2,935,236,671.56

1,771,771,680.63
150,431,887.20
5,454,443.05
207,300,571.12
611,246.59
38,933,944.46
2,174,503,773.05

2,772,223,596.91
143,067,216.24
5,104,075.03
524,168,456.78
263,725.27
44,137,863.19
3,488,964,933.42

1,612,114,195.80
188,703,694.14
60,996.39
48,927,240.54
1,849,806,126.87

2,680,219,837.03
512,636,067.51
220,161.36
41,689,426.75
3,234,765,492.65

64,618,961.01
74,730,821.85
(1,263,500.19)
75,994,322.04
75,994,322.04

73,158,861.34
(289,972,589.56)
(73,522,751.89)
(216,449,837.67)
(216,449,837.67)

33,291,217.08
(9,513,289.86)
42,804,506.94
42,804,506.94

(299,528,821.09)
(73,683,078.57)
(225,845,742.52)
(225,845,742.52)

(1,184,982.00)
236,996.40
(947,985.60)
75,046,336.44

(216,449,837.67)

(1,184,982.00)
236,996.40
(947,985.60)
41,856,521.34

(225,845,742.52)

75,063,085.39
931,236.65
75,994,322.04

(217,446,722.28)
996,884.61
(216,449,837.67)

74,115,099.79
931,236.65
75,046,336.44

(217,446,722.28)
996,884.61
(216,449,837.67)

0.10
0.10

(0.30)
(0.30)

0.06
0.06

(0.31)
(0.31)

รายการที่จะไม่ จัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

กําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับงวด-สุ ทธิจากภาษี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
4
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
4
รวม
ส่ วนแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
4
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
4
รวม
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นส่ วนทีเ่ ป็ นของบริษัทใหญ่
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน
35
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้ ปรับลด
35

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

8
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบแต่ สอบทานแล้ ว)
บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
(ปรับปรุงใหม่ )
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบรายการกําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าใช้จ่ายตัดจําหน่าย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ(โอนกลับ)
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
กําไรค่าก่อสร้างภายใต้สญ
ั ญาสัมปทานบริ การ
ค่าใช้จ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ส่วนแบ่ง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และการร่ วมค้า
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่ อนการเปลีย่ นแปลง
ในสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในมูลค่างานที่เสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสิ นค้าคงเหลือ
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เพิม่ ขี้น(ลดลง)ในประมาณการหนี้สินระยะสั้น
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่ าย)จากการดําเนินงาน

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559

74,730,821.85

(289,972,589.56)

33,291,217.08

(299,528,821.09)

18,733,820.62
1,597,389.32
(287,056.40)
(1,179,561.50)
60,925.51
(21.58)
(2,105,709.12)
(12,350,253.12)
-

15,499,908.58
1,751,294.33
(370,549.56)
(1,415,487.35)
219,410.06
2,855.00
(1,462,946.55)
(11,445,377.30)
2,784,600.00

11,662,585.84
1,300,416.50
(287,056.40)
(312,491.38)
61,017.97
(21.58)
(2,103,441.12)
-

9,590,200.04
1,448,514.05
(370,549.56)
(1,067,376.75)
217,306.36
2,855.00
(1,462,946.55)
2,784,600.00

(64,618,961.01)
4,153,529.00
(1,300,099.69)
38,933,944.46

(73,158,861.34)
3,752,870.00
(2,917,070.42)
44,137,863.19

3,365,342.00
(88,500,000.00)
(8,422,702.03)
48,927,240.54

3,051,426.00
(76,500,000.00)
(4,464,777.93)
41,689,426.75

56,368,768.34
19,822,554.21
264,148,762.41
(48,307,935.35)
(211,098.39)
37,577,077.67
(117,985,030.60)
(76,814,439.82)
5,791,883.16
140,390,541.63

(312,594,080.92)
(410,280,849.59)
(208,810,269.54)
(67,974,332.94)
(8,605,982.28)
(71,547,389.95)
190,945,024.29
(81,694,393.85)
5,865,599.53
(964,696,675.25)

(1,017,892.58)
(10,646,298.97)
264,148,762.41
4,530,316.79
(170,441.47)
3,266,022.00
(163,413,734.71)
(76,814,439.82)
5,798,698.58
25,680,992.23

(324,610,143.68)
(452,883,579.52)
(208,810,269.54)
(96,182,981.15)
(8,687,960.49)
2,039,334.00
206,431,744.00
(81,694,393.85)
7,891,685.50
(956,506,564.73)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

9
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบแต่ สอบทานแล้ ว)
บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
(ปรับปรุงใหม่ )
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่ อ)
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กยู ้ ืมระยะสั้น
เงินสดจ่ายในเงินให้กยู ้ ืมระยะยาว
เงินสดรับในการขายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดรับในการขายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากเงินปันผล
เงินสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกูย้ ืมระยะสั้น
เงินสดรับในเงินกูย้ ืมระยะยาว
เงินสดรับจากการใช้สิทธิ ซ้ือหุ น้ สามัญ
เงินสดจ่ายชําระในเงินกูย้ ืมระยะยาว
เงินสดจ่ายชําระในหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด

509,936.74
2,086,879.98
(1,458,774.00)
(54,360,448.98)
(60,330,561.70)
(32,134,446.83)
(39,735,772.91)
52,946,808.56 (1,062,676,129.88)

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559

492,994.06
2,060,033.04
(1,458,774.00)
(46,166,073.08)
(56,740,669.46)
(41,393,751.79)
(37,352,072.23)
(62,844,612.58) (1,048,539,273.38)

(85,300.00)
137,936.55
22.58
(29,126,734.48)
(181,089,315.62)
30,750,000.00
(179,413,390.97)

(1,135,000.00)
1,862,686.23
(36,260,054.37)
(138,928,343.16)
76,500,000.00
(97,960,711.30)

3,383,358.45
(51,497,098.09)
137,843.09
22.58
(70,356,638.97)
(6,331,895.46)
(168,500.00)
30,750,000.00
(94,082,908.40)

(6,135,000.00)
(166,981,560.36)
1,861,751.65
(40,719,124.37)
(31,998,428.33)
(579,140.00)
106,500,000.00
(138,051,501.41)

39,677,081.79
(60,000,000.00)
29,100,000.00
(214,275,000.00)
(7,842,063.43)
(213,339,981.64)
(339,806,564.05)
745,532,824.42
405,726,260.37

695,307,840.69
60,000,000.00
316,000,000.00
173,737.90
(15,540,000.00)
(7,820,670.83)
3,881,315.63
(23,281.42)
1,051,978,941.97
(108,657,899.21)
639,892,112.56
531,234,213.35

28,527,661.73
(60,000,000.00)
29,100,000.00
(212,055,000.00)
(5,797,166.06)
(220,224,504.33)
(377,152,025.31)
705,626,488.93
328,474,463.62

705,307,840.69
60,000,000.00
316,000,000.00
173,737.90
(13,320,000.00)
(5,552,919.05)
(23,281.42)
1,062,585,378.12
(124,005,396.67)
611,624,831.97
487,619,435.30

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบแต่ สอบทานแล้ ว)
บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ตรวจสอบแล้ว)
เพิ่มทุนหุน้ สามัญ
32
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
33
เพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อย
17
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
4
(ปรับปรุ งใหม่)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 (ปรับปรุ งใหม่ )

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้นสามัญ

ส่ วนเกินทุน
จากการจําหน่ าย
หุ้นทุนซื้อคืน

ส่ วนทุน
จากการจ่ ายโดย
ใช้ หุ้นเป็ นเกณท์
ที่หมดอายุแล้ว

730,344,251.00
730,344,251.00

1,916,040,428.64
1,916,040,428.64

151,947,248.00
151,947,248.00

16,360,538.99
16,360,538.99

730,332,568.00
11,683.00
-

1,915,878,373.74
162,054.90
-

151,947,248.00
-

-

730,344,251.00

1,916,040,428.64

151,947,248.00

-

ทุนเรื อนหุ้น
ที่ออกและ
เรียกชําระแล้ว

ส่ วนเกิน(ตํ่า)กว่าทุน
จากการเปลีย่ นแปลง

กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
สํ ารองตามกฎหมาย ยังไม่ ได้จัดสรร
(ปรับปรุ งใหม่ )
(874,411.66)
81,640,676.87
65,930,749.97
74,115,099.79
(874,411.66)
81,640,676.87
140,045,849.76

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทใหญ่
(ปรับปรุ งใหม่ )
2,961,389,481.81
74,115,099.79
3,035,504,581.60

ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่ มีอาํ นาจ
ควบคุม
(ปรับปรุ งใหม่ )
20,479,200.44
931,236.65
21,410,437.09

รวมส่ วน
ของผู้ถือหุ้น
(ปรับปรุ งใหม่ )
2,981,868,682.25
75,046,336.44
3,056,915,018.69

13,575,938.99
2,784,600.00
-

(874,411.66)
-

81,640,676.87
-

226,762,787.06
(217,446,722.28)

3,119,263,181.00
173,737.90
2,784,600.00
(217,446,722.28)

14,674,249.97
3,881,315.63
996,884.61

3,133,937,430.97
173,737.90
2,784,600.00
3,881,315.63
(216,449,837.67)

16,360,538.99

(874,411.66)

81,640,676.87

9,316,064.78

2,904,774,796.62

19,552,450.21

2,924,327,246.83

ส่ วนทุน
จากการจ่ ายโดย
ใช้ หุ้นเป็ นเกณท์
-

ส่ วนได้เสี ย
ในบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบแต่ สอบทานแล้ ว)
บริษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
(หน่ วย : บาท)

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุ้น
ที่ออกและ
เรีย กชําระแล้ ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้นสามัญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนเกินทุน
ส่ วนทุนจากการ
จากการจําหน่ าย จ่ ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณท์
ที่หมดอายุแล้ ว
หุ้นทุนซื้ อคืน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

730,344,251.00
730,344,251.00

1,916,040,428.64
1,916,040,428.64

151,947,248.00
151,947,248.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มทุนหุ น้ สามัญ
ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

730,332,568.00
11,683.00
730,344,251.00

1,915,878,373.74
162,054.90
1,916,040,428.64

151,947,248.00
151,947,248.00

32
33

16,360,538.99
16,360,538.99
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่ วนทุนจากการ
จ่ ายโดยใช้ ห้ ุน
เป็ นเกณท์
13,575,938.99
2,784,600.00
16,360,538.99

กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ ว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ ได้ จัดสรร

รวม

81,640,676.87
81,640,676.87

(186,696,491.49)
41,856,521.34
(144,839,970.15)

2,709,636,652.01
41,856,521.34
2,751,493,173.35

81,640,676.87
81,640,676.87

64,509,630.46
(225,845,742.52)
(161,336,112.06)

2,957,884,436.06
173,737.90
2,784,600.00
(225,845,742.52)
2,734,997,031.44
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บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว)
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) ("บริ ษทั ") จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2535 ทะเบียนเลขที่ 0105535084271 และเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 บริ ษทั ได้แปรสภาพจากบริ ษทั จํากัด
เป็ นบริ ษทั มหาชน ทะเบียนเลขที่ 0107549000092 บริ ษทั ดําเนินธุรกิจหลักเป็ นผูร้ ับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้าและงานบริ การ
ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และงานโทรคมนาคมทุกประเภท และจําหน่ายอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า และวัสดุก่อสร้าง
บริ ษทั มีสาํ นักงาน ตั้งอยูเ่ ลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ตําบลสวนพริ กไทย อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ วัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรี ยกบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยว่า "กลุ่มกิจการ"
2. เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้จดั ทําขึ้นในสกุลเงินบาทและตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง “รายงานทาง
การเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ น
แบบย่อ และมีการเปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติมตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งนํามาแสดงเปรี ยบเทียบได้มาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษทั สําหรับปี สิ้นสุ ดวันเดียวกันซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว
ผลการดําเนินงานซึ่งยังไม่ได้ตรวจสอบที่ปรากฏในงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มิใช่เครื่ องบ่งชี้และมิใช่
การคาดการณ์ถึงผลการดําเนินงานเต็มปี
ข้อมูลบางประการซึ่งควรจะแสดงอยูใ่ นงบการเงินประจําปี ที่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินมิได้นาํ มาแสดงไว้
ณ ที่น้ ี เนื่องจากมิได้มีการกําหนดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในงบการเงินระหว่างกาล ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จึงควรอ่านประกอบกับงบการเงินสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้มีการ
ตรวจสอบแล้ว
การประมาณการและการใช้ ดุลยพินิจ
ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติที่มีผลกระทบต่อการนํา
นโยบายการบัญชีมาใช้ และจํานวนเงินของสิ นทรัพย์และหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจจะแตกต่างจากการ
ประมาณการ
ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ ริ หารจะใช้ดุลยพินิจที่มีนยั สําคัญในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการและ
แหล่งที่มาของข้อมูลที่สาํ คัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มีอยูม่ าใช้เช่นเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นตามกฏหมายที่เป็ นภาษาไทยในกรณี ที่มีความหมายขัดแย้งกันหรื อมีความ
แตกต่างกันในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ในระหว่างงวด กลุ่มกิจการได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีที่ออก
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ นึ เพือ่ ให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ
4. การเปลีย่ นแปลงนโยบายบัญชี
ในระหว่างปี 2559 ผูบ้ ริ หารได้ทบทวนเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาสัมปทาน สัญญาอื่นๆ ระหว่างบริ ษทั ย่อยกับเทศบาลเมืองหลวง
พระบาง (สปป.ลาว) และสัญญาซื้อขายนํ้าประปาและ สัญญาอื่นๆ รวมถึงพิจารณาวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ย่อย และได้เทียบเคียงกับหลัก
ปฏิบตั ิในอุตสาหกรรม ดังนั้น ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่า จากลักษณะการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยรวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาข้างต้น
จะแสดงให้เห็นชัดเจนว่าภาครัฐเป็ นผูค้ วบคุมราคาซื้อ-ขายนํ้าประปาและเมื่อสิ้นสุ ดสัญญาสัมปทาน บริ ษทั ย่อย (ผูร้ ับสัมปทาน) ต้องส่ ง
มอบระบบผลิตนํ้าประปาและระบบส่ งนํ้าให้กบั เทศบาลเมืองหลวงพระบาง อันเป็ นเหตุให้ ข้อตกลงที่บริ ษทั ย่อยทํากับภาครัฐจะเข้า
เงื่อนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทาน ซึ่งผูบ้ ริ หารประเมินว่านโยบายบัญชีใหม่ดงั กล่าวจะ
สะท้อนผลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยได้เหมาะสมยิง่ ขึ้น
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดงั กล่าวจะมีผลกระทบต่องบการเงิน ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
ตามที่รายงานไว้ เดิม รายการปรับปรุ ง ตามทีร่ ายงานใหม่
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับงวดสามเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
134,857,493.02
134,857,493.02
รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน
ต้นทุนค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน
124,868,049.09
124,868,049.09
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
(10,494,433.75)
9,989,443.93
(504,989.82)
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิสําหรับงวด
(5,375,485.87)
9,989,443.93
4,613,958.06
การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)
8,990,499.55
3,672,796.55
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
(5,317,703.00)
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
(57,782.87)
998,944.38
941,161.51
การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
8,990,499.55
3,672,796.55
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
(5,317,703.00)
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
(57,782.87)
998,944.38
941,161.51
ผลกระทบต่อกําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
0.02
0.01
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
(0.01)
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ปรับลด
(0.01)
0.02
0.01

12
4. การเปลีย่ นแปลงนโยบายบัญชี (ต่อ)
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
ตามที่รายงานไว้ เดิม รายการปรับปรุ ง
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับงวดหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559
รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน
ต้นทุนค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิสําหรับงวด
การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ผลกระทบต่อกําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ปรับลด

ตามทีร่ ายงานใหม่

(301,417,966.86)
(227,895,214.97)

154,512,593.54
143,067,216.24
11,445,377.30
11,445,377.30

154,512,593.54
143,067,216.24
(289,972,589.56)
(216,449,837.67)

(227,747,561.85)
(147,653.12)

10,300,839.57
1,144,537.73

(217,446,722.28)
996,884.61

(227,747,561.85)
(147,653.12)

10,300,839.57
1,144,537.73

(217,446,722.28)
996,884.61

(0.31)
(0.31)

0.01
0.01

(0.30)
(0.30)

5. นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็ นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทํา
งบการเงินสําหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
6. เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวมที่ใช้ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็ นเกณฑ์เดียวกันกับเกณฑ์ในการจัดทํา
งบการเงินรวมสําหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
7. รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด กลุ่มกิจการมีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
ลักษณะความสัมพันธ์
ชื่อบริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เด็มโก้ อินดัสตรี่ จํากัด
เป็ นบริ ษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางตรง และมีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั เด็มโก้ เพาเวอร์ จํากัด
เป็ นบริ ษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางตรง และมีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั เด็มโก้ เดอลาว จํากัด
เป็ นบริ ษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางตรง และมีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั อุดรธานีโซล่าร์ พาวเวอร์ จํากัด
เป็ นการร่ วมค้า
บริ ษทั อินโดไชน่า กรี นเอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด
เป็ นการร่ วมค้า
เป็ นการร่ วมค้า
บริ ษทั แม่โขงกรี นพาวเวอร์ จํากัด
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7. รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ลักษณะความสัมพันธ์
ชื่อบริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จํากัด
เป็ นการร่ วมค้า
บริ ษทั ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จํากัด
เป็ นการร่ วมค้า
บริ ษทั เด็มโก้ เพาเวอร์ 15 จํากัด
เป็ นการร่ วมค้า
บริ ษทั เด็มโก้ เพาเวอร์ 16 จํากัด
เป็ นการร่ วมค้า
บริ ษทั เด็มโก้ เพาเวอร์ 17 จํากัด
เป็ นการร่ วมค้า
บริ ษทั อีโอลัส พาวเวอร์ จํากัด
เป็ นบริ ษทั ร่ วมโดยการถือหุน้ ทางตรง และมีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั เค.อาร์ .ทู จํากัด
บริ ษทั ย่อยของ บริ ษทั อีโอลัส พาวเวอร์ จํากัด
บริ ษทั เฟิ ร์ส โคราช วินด์ จํากัด
บริ ษทั ย่อยของ บริ ษทั อีโอลัส พาวเวอร์ จํากัด
บริ ษทั ซีไอเอ็น (ไทยแลนด์) จํากัด
เป็ นบริ ษทั ร่ วมโดยการถือหุน้ ทางตรง และมีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั ซินแก๊ส ลพบุรี จํากัด
บริ ษทั ย่อยของ บริ ษทั ซีไอเอ็น (ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษทั ซินแก๊ส มหาสารคาม จํากัด
บริ ษทั ย่อยของ บริ ษทั ซีไอเอ็น (ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษทั เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จํากัด
บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใน บริ ษทั เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จํากัด
บริ ษทั ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี่ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใน บริ ษทั ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี่ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
คุณสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์
ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแต่ละประเภทรายการมีดงั นี้
รายการบัญชี
นโยบายในการกําหนดราคา
รายได้จากการขาย
ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเกิน
รายได้จากการบริ การ
ตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ
อัตราร้อยละ 4.50-12 ต่อปี
รายได้อื่น
ราคาตกลงร่ วมกัน
ซื้อสิ นค้า
ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเกิน
ต้นทุนบริ การ
ตามสัญญา
ค่าเช่า
ตามสัญญา
ค่าที่ปรึ กษา
ตามสัญญา
ค่าสู ญเสี ยโอกาสในการผลิต
ตามบันทึกเพิม่ เติมแนบท้าย
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7.1 สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างกันมีดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
บริ ษทั เด็มโก้ อินดัสตรี่ จํากัด
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้งานโครงการ
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริ ษทั เด็มโก้ เพาเวอร์ จํากัด
ลูกหนี้การค้า ประเภทขายสิ นค้า
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้งานโครงการ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริ ษทั เด็มโก้ เดอลาว จํากัด
ลูกหนี้การค้า ประเภทขายสิ นค้า
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบี้ยค้างรับ
บริ ษทั ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จํากัด
ลูกหนี้การค้า ประเภทงานบริ การ
บริ ษทั ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จํากัด
ลูกหนี้การค้า ประเภทงานบริ การ
บริ ษทั เด็มโก้ เพาเวอร์ 15 จํากัด
ลูกหนี้การค้า ประเภทงานบริ การ
เงินทดรองจ่าย
บริ ษทั เด็มโก้ เพาเวอร์ 16 จํากัด
ลูกหนี้การค้า ประเภทงานบริ การ
บริ ษทั เด็มโก้ เพาเวอร์ 17 จํากัด
ลูกหนี้การค้า ประเภทงานบริ การ
เงินทดรองจ่าย
บริ ษทั เค.อาร์ .ทู จํากัด
ลูกหนี้การค้า ประเภทงานบริ การ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริ ษทั เฟิ ร์ส โคราช วินด์ จํากัด
ลูกหนี้การค้า ประเภทงานบริ การ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559

-

-

34,999,997.46
102,682,641.06
11,603,491.50
43,870.00

34,999,997.46
102,682,641.06
11,603,491.50
43,870.00

-

-

31,330.67
58,155,787.33
203,739.24
855,154.70
64,949.00

64,247.08
64,432,995.83
5,606,067.05
7,472,888.56
274,455.00

-

-

2,062,098.74
344,409,118.60
13,699,875.49

296,720,903.02
6,220,349.64

1,260,664.13

1,466,433.37

1,260,664.13

1,466,433.37

2,319,070.26

2,524,839.50

2,319,070.26

2,524,839.50

1,365,000.00
380,000.00

1,415,297.22
55,000.00

1,365,000.00
380,000.00

1,415,297.22
55,000.00

1,276,000.00

1,597,724.00

1,276,000.00

1,597,724.00

880,000.00
210,000.00

981,436.92
-

880,000.00
210,000.00

981,436.92
-

56,709,999.79
39,869,218.00

56,709,999.79
30,807,724.55

56,709,999.79
39,869,218.00

56,709,999.79
30,807,724.55

50,290,000.02
-

50,290,000.02
35,154,660.31

50,290,000.02
-

50,290,000.02
35,154,660.31
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7.1 สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างกันมีดังนี้ (ต่อ)
งบการเงินรวม
ณ วันที่
30 มิถนุ ายน 2560 31 ธันวาคม 2559
บริ ษทั อุดรธานีโซล่าร์ พาวเวอร์ จํากัด
เงินทดรองจ่าย
ลูกหนี้เงินวางประกัน
บริ ษทั อินโดไชน่า กรี นเอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด
ลูกหนี้การค้า ประเภทงานบริ การ
เงินทดรองจ่าย
ลูกหนี้เงินวางประกัน
บริ ษทั แม่โขงกรี นพาวเวอร์ จํากัด
เงินให้กยู้ มื
รายได้คา้ งรับอื่น
เงินทดรองจ่าย
ลูกหนี้เงินวางประกัน
บริ ษทั ซีไอเอ็น (ไทยแลนด์) จํากัด
เงินกูย้ มื
เงินให้กยู้ มื
บริ ษทั ซินแก๊ส ลพบุรี จํากัด
เงินให้กยู้ มื
บริ ษทั ซินแก๊ส มหาสารคาม จํากัด
เงินให้กยู้ มื

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
30 มิถนุ ายน 2560 31 ธันวาคม 2559

1,002,700.00
6,000,000.00

2,924,596.47
6,000,000.00

1,002,700.00
6,000,000.00

2,924,596.47
6,000,000.00

1,273,654.71
6,000,000.00

1,273,654.71
1,880,029.27
6,000,000.00

1,273,654.71
6,000,000.00

1,273,654.71
1,880,029.27
6,000,000.00

2,500,000.00
600,000.00
2,172,700.00
6,000,000.00

2,500,000.00
451,232.88
3,746,292.34
6,000,000.00

2,500,000.00
600,000.00
2,172,700.00
6,000,000.00

2,500,000.00
451,232.88
3,746,292.34
6,000,000.00

1,300,000.00
42,500.00

1,300,000.00
-

1,300,000.00
42,500.00

1,300,000.00
-

17,500.00

-

17,500.00

-

17,500.00

-

17,500.00

-

7.2 รายได้ และค่าใช้ จ่ายระหว่างกันมีดังนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดสามเดือน สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559 30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
บริ ษทั เด็มโก้ อินดัสตรี่ จํากัด
ต้นทุนบริ การ
ค่าเช่า
บริ ษทั เด็มโก้ เพาเวอร์ จํากัด
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริ การ
ค่าใช้จ่ายอื่น

-

-

73,633.33
42,000.00

86,333.33
-

-

-

29,425.00
243,985.00
323,340.50
967,657.00
-

17,580.00
208,526.00
799,837.00
7,132,720.00
3,100.00
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7.2 รายได้ และค่าใช้ จ่ายระหว่างกันมีดังนี้ (ต่อ)
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดสามเดือน สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559 30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
บริ ษทั เด็มโก้ เดอลาว จํากัด
รายได้จากการขาย
ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั เค.อาร์ .ทู จํากัด
ค่าสู ญเสี ยโอกาสในการผลิต (Loss of Production)

9,769,839.00

13,863,891.85

2,062,098.74
3,703,572.57

5,764,286.24
1,201,761.08

9,769,839.00

13,863,891.85

บริ ษทั เฟิ ร์ส โคราช วินด์ จํากัด
ค่าสู ญเสี ยโอกาสในการผลิต (Loss of Production)

บริ ษทั แม่โขงกรี นพาวเวอร์ จํากัด
ดอกเบี้ยรับ
คุณสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์
ค่าที่ปรึ กษา

บริ ษทั เด็มโก้ อินดัสตรี่ จํากัด
ต้นทุนบริ การ
ค่าเช่า
บริ ษทั เด็มโก้ เพาเวอร์ จํากัด
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
ขายทรัพย์สินถาวร
ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริ การ
ซื้อทรัพย์สินถาวร
ค่าใช้จ่ายอื่น
บริ ษทั เด็มโก้ เดอลาว จํากัด
รายได้จากการขาย
ดอกเบี้ยรับ

74,794.52

23,230,530.86

-

74,590.16

74,794.52

120,000.00

120,000.00

23,230,530.86
74,590.16

120,000.00
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559 30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
120,000.00

-

-

151,166.69
84,000.00

351,638.33
75,000.00

-

-

113,229.00
479,057.00
20,874,420.50
5,288,574.00
-

156,499.00
416,735.00
1,830,000.00
1,315,512.00
19,907,305.00
467,450.00
63,100.00

-

-

2,062,098.74
7,139,301.79

13,799,591.28
1,575,106.97
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7.2 รายได้ และค่าใช้ จ่ายระหว่างกันมีดังนี้ (ต่อ)
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559 30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
บริ ษทั เค.อาร์ .ทู จํากัด
102,300,856.13
ค่าสู ญเสี ยโอกาสในการผลิต (Loss production)
102,300,856.13
39,869,218.00
39,869,218.00
บริ ษทั เฟิ ร์ส โคราช วินด์ จํากัด
164,398,599.47
ค่าสู ญเสี ยโอกาสในการผลิต (Loss production)
164,398,599.47
บริ ษทั แม่โขงกรี นพาวเวอร์ จํากัด
148,767.12
149,180.32
148,767.12
149,180.32
ดอกเบี้ยรับ
คุณสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์
240,000.00
240,000.00
240,000.00
ค่าที่ปรึ กษา
240,000.00
ตามบันทึกเพิม่ เติมแนบท้ายสัญญาก่อสร้าง DEMCO จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าสู ญเสี ยโอกาสในการผลิต (Loss Production) ที่เกี่ยวข้องกับ
การปรับปรุ งงานให้กบั ผูว้ า่ จ้าง ตามที่เกิดขึ้นจริ งซึ่งวิธีการคํานวณ Loss production ได้มีการตกลงร่ วมกันทั้งสองฝ่ าย ต่อมาในเดือน
เมษายน-มิถุนายน 2560 บริ ษทั ผูว้ า่ จ้างได้เสนอเปลี่ยนแปลงวิธีการคํานวณ Loss Production
ปั จจุบนั บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการทบทวนวิธีการคํานวณ Loss Production ตามวิธีที่ผวู ้ า่ จ้างนําเสนอ ดังนั้นในการจัดทํางบการเงินสําหรับ
งวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริ ษทั จึงรับรู ้ Loss Production ตามข้อมูลที่ได้รับจากผูว้ า่ จ้าง (KR2) ซึ่งผูบ้ ริ หารอยูร่ ะหว่างการ
จัดให้มีการตรวจสอบวิธีและความถูกต้องของการคํานวณอย่างละเอียดโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ เมื่อได้ขอ้ สรุ ปที่ยอมรับกันทั้งสองฝ่ ายแล้ว การรับรู ้
Loss production อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างไม่มีสาระสําคัญ
7.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
รวม

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
รวม

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดสามเดือน สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559 30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
7,721,510.00
7,075,148.00
6,789,180.00
6,189,698.00
393,226.00
360,950.00
330,906.00
303,909.00
174,967.36
174,967.36
8,114,736.00
7,611,065.36
7,120,086.00
6,668,574.36
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559 30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
14,544,709.00
14,403,745.00
12,698,809.00
12,664,165.00
786,451.00
721,901.00
661,811.00
607,818.00
349,934.72
349,934.72
15,331,160.00
15,475,580.72
13,360,620.00
13,621,917.72
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8. ข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับงบกระแสเงินสด
กลุ่มกิจการมีรายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดในงบกระแสเงินสดที่มีสาระสําคัญ ได้แก่

ซื้อสิ นทรัพย์เป็ นเงินเชื่อ

(หน่ วย :ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559 30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
10.08
7.23
1.04
5.22

9. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่ วย :บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
เงินสด
2,878,860.56
3,239,067.57
2,098,203.71
2,413,469.28
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์
283,068,260.75
591,429,786.14
274,946,194.19
582,223,421.60
เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน
119,678,192.25
150,781,135.75
51,329,118.91
120,906,763.09
เงินฝากธนาคาร-ประจํา
100,946.81
82,834.96
100,946.81
82,834.96
745,532,824.42
328,474,463.62
705,626,488.93
รวม
405,726,260.37
เงินฝากธนาคาร มีอตั ราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกําหนด และเงินฝากประจํา มีอตั ราดอกเบี้ย 0.80% - 0.90% ต่อปี
10. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
บริ ษทั มีการวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า ดังนี้
(หน่ วย :บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
ลูกหนี้การค้า ประเภทขายสิ นค้า
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ถึง 9 เดือน
มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้าประเภทขายสิ นค้า-สุ ทธิ

82,893,442.88

166,638,223.76

11,056,631.00

67,658,721.50

17,969,103.85
3,728,361.50
4,151,641.12
108,742,549.35
(720,185.91)
108,022,363.44

29,275,338.55
1,104,676.00
521,200.00
5,965,169.43
203,504,607.74
(720,185.91)
202,784,421.83

5,467,111.50
3,728,361.50
4,151,641.12
24,403,745.12
(720,185.91)
23,683,559.21

4,322,136.60
5,965,169.43
77,946,027.53
(720,185.91)
77,225,841.62
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10. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (ต่อ)
บริ ษทั มีการวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า ดังนี้
(หน่ วย :บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
ลูกหนี้การค้า ประเภทงานบริการ
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ถึง 9 เดือน
มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้าประเภทงานบริ การ-สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้า-สุ ทธิ
ลูกหนี้เช็คคืน
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้เช็คคืน-สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้า-สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้า-บริษัทย่อย
ลูกหนี้การค้า ประเภทขายสิ นค้า
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
ลูกหนี้การค้าประเภทขายสิ นค้า-สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้าบริษัทย่อย-สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้าทั้งหมด

380,046,896.85

247,439,280.20

378,776,240.35

244,781,400.20

74,134,735.91
47,641,110.73
217,752,086.92
719,574,830.41
719,574,830.41
827,597,193.85
4,246,320.18
(4,246,320.18)
827,597,193.85

163,437,073.13
37,291,822.47
15,272,758.06
220,453,739.28
683,894,673.14
(1,816,655.74)
682,078,017.40
884,862,439.23
4,246,320.18
(4,246,320.18)
884,862,439.23

73,770,935.91
47,641,110.73
217,752,086.92
717,940,373.91
717,940,373.91
741,623,933.12
4,246,320.18
(4,246,320.18)
741,623,933.12

162,843,651.13
37,291,822.47
15,272,758.06
220,453,739.28
680,643,371.14
(1,816,655.74)
678,826,715.40
756,052,557.02
4,246,320.18
(4,246,320.18)
756,052,557.02

2,075,075.70

21,025.50

18,353.71
2,093,429.41
2,093,429.41
743,717,362.53

43,221.58
64,247.08
64,247.08
756,116,804.10

827,597,193.85

884,862,439.23
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10. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (ต่อ)
(หน่ วย :บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
ลูกหนี้อื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้าและบริ การ
ลูกหนี้เงินประกัน
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
เงินปั นผลค้างรับ
ลูกหนี้อื่น
อื่น
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

117,778,210.15
290,989,642.77
5,716,906.10
31,869,564.53
43,085,518.51
88,500,000.00
11,796,439.07
7,848,758.20
597,585,039.33
1,425,182,233.18

110,606,588.92
267,701,378.14
5,726,824.63
24,932,267.20
48,425,282.32
30,750,000.00
13,748,471.15
1,944,979.24
503,835,791.60
1,388,698,230.83

108,035,761.85
289,146,116.72
29,806,659.83
42,810,022.18
88,500,000.00
69,952,226.40
16,339,673.02
644,590,460.00
1,388,307,822.53

107,785,091.62
262,048,350.23
23,253,948.64
48,405,137.82
30,750,000.00
78,181,466.98
8,069,740.99
558,493,736.28
1,314,610,540.38

ลูกหนี้การค้าค้างนาน-ไม่ รวมบริษัทย่อย
ลูกหนี้การค้าส่ วนที่คา้ งนานเกินกว่า 1 ปี สุ ทธิจากค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญจํานวน 221.18 ล้านบาท ผูบ้ ริ หารมีความมัน่ ใจว่าจะ
สามารถเรี ยกเก็บเงินลูกหนี้ได้ท้ งั จํานวน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลูกหนี้การค้าจํานวน 107 ล้านบาท เป็ นลูกหนี้ของกลุ่มกิจการร่ วม ซึ่งตาม Addendum ลงวันที่ 28 มีนาคม 2557 ลูกหนี้ดงั กล่าว
ตกลงจะจ่ายเงินให้กบั บริ ษทั ต่อเมื่อ บริ ษทั ได้แก้ไขงานตามที่กล่าวในข้อ 30 เสร็ จแล้ว
ลูกหนี้การค้าจํานวน 92.29 ล้านบาท มีปัญหาสภาพคล่องชัว่ คราว ลูกหนี้ได้จดั ทําแผนงานและการจ่ายชําระหนี้ให้กบั บริ ษทั
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีการทยอยรับชําระหนี้จากลูกหนี้ดงั กล่าว ปั จจุบนั ลูกหนี้การค้าข้างต้นอยูร่ ะหว่างการปรับโครงสร้างผูถ้ ือหุน้ และผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ของลูกหนี้ได้ยนื ยันว่าจะรับภาระหนี้สินคงค้างของลูกหนี้รายดังกล่าว
ลูกหนี้การค้าจํานวน 9.42 ล้านบาท จะชําระเงินให้กบั บริ ษทั ต่อเมื่อลูกหนี้ได้รับเงินจากการให้บริ การกับกลุ่มกิจการแล้ว
ลูกหนี้การค้าจํานวน 7.10 ล้านบาท เป็ นลูกหนี้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผูบ้ ริ หารมีความมัน่ ใจว่าจะสามารถชําระหนี้ให้กบั บริ ษทั
ได้ท้ งั จํานวนเนื่องจากลูกหนี้ดงั กล่าวมีกาํ ไรจากการดําเนินงาน และทยอยจ่ายชําระหนี้ให้กบั บริ ษทั
ลูกหนี้การค้าจํานวน 1.94 ล้านบาท จะชําระเงินให้กบั บริ ษทั ต่อเมื่อลูกหนี้ได้รับเงินจากผูว้ า่ จ้างแล้ว
ลูกหนี้การค้าจํานวน 3.43 ล้านบาท คาดว่าจะได้รับชําระเงินในปี 2560
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้มอบอํานาจการรับเงินหรื อโอนสิ ทธิเรี ยกร้องในอันที่จะได้รับชําระหนี้จาก
ลูกหนี้การค้าประเภทงานบริ การจํานวน 182.19 ล้านบาท และ 192.46 ล้านบาท ตามลําดับ ให้กบั สถาบันการเงินหลายแห่งเพือ่ เป็ นหลัก
ประกันในการขอวงเงินสิ นเชื่อจากธนาคารตามที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 24
11. มูลค่างานทีเ่ สร็จแต่ยงั ไม่ เรียกเก็บ
บริษัทใหญ่
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้มอบอํานาจการรับเงินหรื อโอนสิ ทธิเรี ยกร้องในอันที่จะได้รับชําระหนี้จาก
มูลค่างานที่เสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บจํานวน 139.84 ล้านบาท และ 156.34 ล้านบาท ตามลําดับ ให้กบั สถาบันการเงินหลายแห่ง เพือ่ เป็ นหลัก
ประกันในการขอวงเงินสิ นเชื่อจากธนาคาร ตามที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 24
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12. สิ นค้าคงเหลือ
งบการเงินรวม

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
งานโครงการระหว่างก่อสร้าง
วัตถุดิบ
วัสดุใช้สิ้นเปลือง
รวม
หัก ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง
สุ ทธิ

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
149,200,346.74
184,872,310.20
125,102,036.54
151,883,934.60
47,036,126.56
26,998,216.93
21,182.18
21,182.18
23,115,879.41
864,298.14
23,115,879.41
864,298.14
171,081,058.49
129,657,474.87
8,268.58
8,268.58
1,410,557.37
1,143,733.08
391,843,968.57
(25,790,424.94)
366,053,543.63

343,536,033.22
(26,969,986.44)
316,566,046.78

148,247,366.71
(13,543,480.27)
134,703,886.44

152,777,683.50
(13,855,971.65)
138,921,711.85

13. สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
อื่น ๆ
รวม

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
197,481,725.16
157,685,933.89
197,413,379.53
151,247,306.45
27,871,093.77
27,883,427.34
27,670,733.59
27,679,866.62
225,352,818.93
185,569,361.23
225,084,113.12
178,927,173.07

14. เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ีภาระผูกพัน
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์
27,000,000.00
27,000,000.00
27,000,000.00
27,000,000.00
เงินฝากธนาคาร-ประจํา
4,500,000.00
4,500,000.00
4,500,000.00
4,500,000.00
รวม
31,500,000.00
31,500,000.00
31,500,000.00
31,500,000.00
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากธนาคารข้างต้น บริ ษทั นําไปคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24
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15. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

ราคาตามบัญชี-สุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
หัก เงินปั นผลรับ
ราคาตามบัญชี-สุ ทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
บริ ษทั ร่ วมทั้งหมดจัดตั้งในประเทศไทยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่ อบริษัท
1 บริ ษทั อีโอลัส พาวเวอร์ จํากัด
2 บริ ษทั ซีไอเอ็น (ไทยแลนด์) จํากัด

ชื่ อบริษัท
1 บริ ษทั อีโอลัส พาวเวอร์ จํากัด
2 บริ ษทั ซีไอเอ็น (ไทยแลนด์) จํากัด

งบการเงินรวม
1,400,723,547.40
59,864,934.38
(88,500,000.00)
1,372,088,481.78

(หน่ วย : บาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
1,208,409,236.78
1,208,409,236.78

(หน่ วย : บาท)
ทุนทีช่ ําระแล้ว
อัตราร้ อยละการถือหุ้น
ณ วันที่
ณ วันที่
ประเภทธุรกิจ
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
ด้านการลงทุน
25%
25%
1,301,301,300.00 1,301,301,300.00
ผลิตและจําหน่าย
26%
26%
กระแสไฟฟ้าจากขยะ
6,000,000.00
6,000,000.00
รวม
1,307,301,300.00 1,307,301,300.00
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
1,371,508,430.65 1,400,108,136.28 1,206,849,236.78 1,206,849,236.78
580,051.13
615,411.12
1,560,000.00
1,560,000.00
1,372,088,481.78 1,400,723,547.40 1,208,409,236.78 1,208,409,236.78
(หน่ วย : บาท)

เงินปันผลรับ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่
ชื่ อบริษัท
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559 30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
76,500,000.00
88,500,000.00
76,500,000.00
บริ ษทั อีโอลัส พาวเวอร์ จํากัด
88,500,000.00
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ระบุวา่ บริ ษทั อีโอลัส พาวเวอร์ จํากัด
มีสิทธิได้รับเงินปั นผลจากบริ ษทั เฟิ ร์ส โคราช วินด์ จํากัด จํานวน 255 ล้านบาท และได้รับเงินปั นผลจาก บริ ษทั เค.อาร์ .ทู. จํากัด
จํานวน 234 ล้านบาทโดยกําหนดการจ่ายเงินปั นผลของทั้งสองบริ ษทั ไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และนอกจากนี้บริ ษทั อีโอลัส
พาวเวอร์ จํากัด มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560
จํานวน 354 ล้านบาท และเป็ นเงินปั นผลที่จ่ายให้กบั DEMCO จํานวน 88.50 ล้านบาท โดยจะจ่ายเงินปั นผลภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับ
เงินปั นผลจากบริ ษทั เฟิ ร์ส โคราช วินด์ จํากัด และบริ ษทั เค.อาร์ .ทู. จํากัด แล้ว
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15. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม (ต่อ)
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ระบุวา่ บริ ษทั อีโอลัส พาวเวอร์ จํากัด
มีสิทธิได้รับเงินปั นผลจากบริ ษทั เฟิ ร์ส โคราช วินด์ จํากัด จํานวน 174 ล้านบาท และได้รับเงินปั นผลจาก บริ ษทั เค.อาร์ .ทู. จํากัด
จํานวน 132 ล้านบาทโดยกําหนดการจ่ายเงินปั นผลของทั้งสองบริ ษทั ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และนอกจากนี้บริ ษทั อีโอลัส
พาวเวอร์ จํากัด มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559
จํานวน 306 ล้านบาท และเป็ นเงินปั นผลที่จ่ายให้กบั DEMCO จํานวน 76.50 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลทั้งหมดเมื่อได้รับ
เงินปั นผลจากบริ ษทั เฟิ ร์ส โคราช วินด์ จํากัด และบริ ษทั เค.อาร์ .ทู. จํากัด แล้ว
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนแบ่ งกําไร(ขาดทุน)จากบริษัทร่ วม
สํ าหรับงวดสามเดือน สิ้นสุ ดวันที่
สํ าหรับงวดหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่
ชื่ อบริษัท
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559 30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
25,764,952.21
59,900,294.37
71,038,983.83
1 บริ ษทั อีโอลัส พาวเวอร์ จํากัด
10,250,710.30
(14,779.46)
(35,359.99)
(29,738.41)
2 บริ ษทั ซีไอเอ็น (ไทยแลนด์) จํากัด
(23,529.99)
รวม
10,227,180.31
25,750,172.75
59,864,934.38
71,009,245.42
บริ ษทั ร่ วมทั้งหมดไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่มีราคาที่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 ของบริ ษทั ร่ วมทั้งหมด คํานวณ
จากงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 โดยบริ ษทั จะรับรู ้ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)ดังกล่าว
เฉพาะสัดส่ วนการถือหุน้ ที่บริ ษทั ใหญ่มีส่วนได้เสี ย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จดั ทําขึ้นโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ร่ วมเหล่านั้น
16. เงินลงทุนในการร่ วมค้า

ราคาตามบัญชี-สุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ราคาตามบัญชี-สุ ทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

งบการเงินรวม
72,796,776.88
4,754,026.63
77,550,803.51

(หน่ วย : บาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
60,823,500.00
60,823,500.00
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16. เงินลงทุนในการร่ วมค้า (ต่อ)
กิจการร่ วมค้าทั้งหมดจัดตั้งบริ ษทั ในประเทศไทย
(หน่ วย : บาท)

ชื่ อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
1. บริ ษทั ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จํากัด
2. บริ ษทั ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จํากัด
3. บริ ษทั เด็มโก้ เพาเวอร์ 15 จํากัด
ผลิตและ
4. บริ ษทั เด็มโก้ เพาเวอร์ 16 จํากัด
จําหน่าย
5. บริ ษทั เด็มโก้ เพาเวอร์ 17 จํากัด
กระแสไฟฟ้า
6. บริ ษทั อุดรธานีโซล่าร์พาวเวอร์ จํากัด
7. บริ ษทั อินโดไชน่า กรี นเอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
8. บริ ษทั แม่โขงกรี นพาวเวอร์ จํากัด

ชื่ อบริษัท
1. บริ ษทั ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จํากัด
2. บริ ษทั ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จํากัด
3. บริ ษทั เด็มโก้ เพาเวอร์ 15 จํากัด
4. บริ ษทั เด็มโก้ เพาเวอร์ 16 จํากัด
5. บริ ษทั เด็มโก้ เพาเวอร์ 17 จํากัด
6. บริ ษทั อุดรธานีโซล่าร์ พาวเวอร์ จํากัด
7. บริ ษทั อินโดไชน่า กรี นเอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
8. บริ ษทั แม่โขงกรี นพาวเวอร์ จํากัด

งบการเงินรวม
อัตราร้ อยละการถือหุ้น(ร้ อยละ)
มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
49%
49%
2,497,782.31
2,371,228.14
49%
49%
2,028,442.26
1,926,626.15
51%
51%
2,855,052.78
2,800,984.93
51%
51%
3,238,398.03
3,092,307.61
51%
51%
3,245,521.00
3,078,744.61
45.71 %
45.71 %
21,621,101.54
20,159,776.47
45.71 %
45.71 %
21,810,647.90
20,379,280.74
45.71 %
45.71 %
20,253,857.69
18,987,828.23
รวม
77,550,803.51
72,796,776.88
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
2,449,700.00
2,449,700.00
1,959,700.00
1,959,700.00
2,804,700.00
2,804,700.00
2,804,700.00
2,804,700.00
2,804,700.00
2,804,700.00
16,000,000.00
16,000,000.00
16,000,000.00
16,000,000.00
16,000,000.00
16,000,000.00
60,823,500.00
60,823,500.00
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16. เงินลงทุนในการร่ วมค้า (ต่อ)
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนแบ่ งกําไร(ขาดทุน)จากการร่ วมค้า
สํ าหรับงวดหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่
สํ าหรับงวดสามเดือน สิ้นสุ ดวันที่
ชื่ อบริษัท
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559 30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
86,121.96
126,554.17
150,669.41
1. บริ ษทั ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จํากัด
80,764.26
2. บริ ษทั ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จํากัด
64,513.78
62,891.11
101,816.11
104,380.62
3. บริ ษทั เด็มโก้ เพาเวอร์ 15 จํากัด
71,135.79
73,325.30
54,067.85
86,780.66
4. บริ ษทั เด็มโก้ เพาเวอร์ 16 จํากัด
102,950.04
107,981.74
146,090.42
156,744.75
5. บริ ษทั เด็มโก้ เพาเวอร์ 17 จํากัด
110,426.77
144,101.74
166,776.39
235,077.53
6. บริ ษทั อุดรธานีโซล่าร์ พาวเวอร์ จํากัด
721,917.43
223,046.68
1,461,325.07
483,893.46
7. บริ ษทั อินโดไชน่า กรี นเอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
721,529.63
249,551.96
1,431,367.16
552,533.57
8. บริ ษทั แม่โขงกรี นพาวเวอร์ จํากัด
606,143.37
160,547.62
1,266,029.46
379,535.92
รวม
2,479,381.07
1,107,568.11
4,754,026.63
2,149,615.92
การร่ วมค้าทั้งหมดไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่มีราคาที่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
17. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ลงทุนเพิม่
ราคาตามบัญชี วันที่ 30 มิถุนายน 2560
รายละเอียดการลงทุนในบริ ษทั ย่อย

(หน่ วย : บาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
532,367,641.12
70,356,638.97
602,724,280.09
(หน่ วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราร้ อยละ
ทุนทีเ่ รียกชําระแล้ว
มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
การถือหุ้น
ณ วันที่
ณ วันที่
ชื่ อบริษัท ทุนจดทะเบียน
ร้ อยละ
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
1 บริ ษทั เด็มโก้ อินดัสตรี่ จํากัด 260,000,000.00
100
190,000,000.00
190,000,000.00
167,600,000.00
167,600,000.00
2 บริษทั เด็มโก้ เพาเวอร์ จํากัด 200,000,000.00
100
200,000,000.00
200,000,000.00
200,000,000.00
200,000,000.00
3 บริษทั เด็มโก้ เดอ ลาว จํากัด 639,600,000.00
90
253,449,464.87
183,092,825.90
235,124,280.09
164,767,641.12
รวม
602,724,280.09
532,367,641.12
บริ ษทั ย่อยทั้งหมดไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่มีราคาที่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
บริษัทย่อย (บริษัท เด็มโก้ เดอ ลาว จํากัด)
ในระหว่างปี 2560 บริ ษทั เด็มโก้ เดอลาว จํากัด ได้เรี ยกชําระค่าหุน้ จํานวน 1.92 ล้านหุน้ ซึ่งมูลค่าที่ตราไว้ 1.23 USD ต่อหุน้
และ DEMCO ได้จ่ายชําระค่าหุน้ ดังกล่าวแล้วจํานวน 70.36 ล้านบาท ทั้งนี้สัดส่ วนในการถือหุน้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั เด็มโก้ เดอลาว จํากัด ได้เรี ยกชําระค่าหุน้ จํานวน 1.92 ล้านหุน้ ซึ่งมูลค่าที่ตราไว้ 0.59 USD ต่อหุน้
และ DEMCO ได้จ่ายชําระค่าหุน้ ดังกล่าวแล้วจํานวน 40.72 ล้านบาท ทั้งนี้สัดส่ วนในการถือหุน้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
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18. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หน่ วย : บาท)

ชื่ อบริษัท
บริ ษทั วินด์ เอนเนอยี่
โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั ซัสเทนเอเบิล
เอนเนอยี คอร์ ปอเรชัน่
จํากัด
บริ ษทั เขาค้อ วินด์
พาวเวอร์ จํากัด
รวม

สั ดส่ วนการลงทุน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ร้ อยละ
ทุนทีเ่ รียกชําระแล้ว
วิธีราคาทุน
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
3.87

3.87

1,088,373,000.00

1,088,373,000.00

799,999,940.00

799,999,940.00

12.87

12.87

1,530,000,000.00

1,530,000,000.00

114,114,285.00

114,114,285.00

14.28

14.28

1,530,000,000.00
4,148,373,000.00

1,530,000,000.00
4,148,373,000.00

218,571,420.00
1,132,685,645.00

218,571,420.00
1,132,685,645.00

19. เงินให้ ก้ยู ืม
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื แก่บุคคลหรื อกิจการอื่น
เงินให้กยู้ มื แก่บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

22,811,784.78
2,577,500.00
25,389,284.78

สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื แก่บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมเงินให้ ก้ยู ืม

25,389,284.78

22,803,984.78
2,500,000.00
25,303,984.78
25,303,984.78

22,811,784.78
9,263,459.81
32,075,244.59

22,803,984.78
12,508,319.19
35,312,303.97

337,723,158.79
369,798,403.38

286,712,583.83
322,024,887.80

20. อสั งหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
กลุ่มกิจการได้นาํ ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงานซึ่งนําไปคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24
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21. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

สําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มกิจการมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้

งบการเงินรวม
346,001,455.02
31,425,675.30
(198,862.06)
(18,733,820.62)
358,494,447.64

ราคาตามบัญชี-สุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บวก ซื้อเพิม่ ระหว่างงวด - ราคาทุน
หัก จําหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่จาํ หน่าย
ค่าเสื่ อมราคาระหว่างงวด
รวมราคาตามบัญชี-สุ ทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

(หน่ วย : บาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
199,115,082.72
7,309,200.70
(198,861.06)
(11,662,585.84)
194,562,836.52

กลุ่มกิจการได้นาํ ที่ดิน อาคารพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง ตลอดจนเครื่ องจักรบางส่ วนไปคํ้าประกันสิ นเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24
22. สิ นทรัพย์ไม่ มีตวั ตน
(หน่ วย : บาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชี-สุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บวก ซื้อเพิม่ ระหว่างงวด
หัก จําหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่จาํ หน่าย
ค่าตัดจําหน่ายระหว่างงวด
รวมราคาตามบัญชี-สุ ทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

415,517,496.94
176,678,371.52
(1.00)
(1,597,389.32)
590,598,478.14

เฉพาะกิจการ
7,540,280.13
(1.00)
(1,300,416.50)
6,239,862.63

23. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี (หนี้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี)
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
สิ นทรัพย์ภาษี
หนี้สินภาษี
เงินได้ รอตัดบัญชี เงินได้ รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอตัด
บัญชี
หนี้สินภาษี
เงินได้รอตัด
บัญชี
สุ ทธิ

สุ ทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สิ นทรัพย์ภาษี
หนี้สินภาษี
เงินได้ รอตัดบัญชี เงินได้ รอตัดบัญชี

สุ ทธิ

273,939,650.98

(6,778,122.42)

267,161,528.56

263,928,582.04

(6,391,377.98)

257,537,204.06

273,939,650.98

(50,633.64)
(6,828,756.06)

(50,633.64)
267,110,894.92

263,928,582.04

(52,836.01)
(6,444,213.99)

(52,836.01)
257,484,368.05
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23. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี (หนี้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี) (ต่อ)

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
สิ นทรัพย์ภาษี
หนี้สินภาษี
เงินได้ รอตัดบัญชี เงินได้ รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอตัด
บัญชี

268,272,037.98

(5,610,382.79)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ - ลูกหนี้การค้า
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ - สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
ขาดทุนสะสม
กําไร(ขาดทุน)ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
อื่น ๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์
รวม
สุ ทธิ

สุ ทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สิ นทรัพย์ภาษี
หนี้สินภาษี
เงินได้ รอตัดบัญชี เงินได้ รอตัดบัญชี

สุ ทธิ

262,661,655.19

258,231,856.04

(5,320,487.11)

252,911,368.93
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
993,301.22
3,144,522.67
5,158,085.00
240,000.00
13,885,597.75
23,825,804.72
227,872,179.12
(3,183,187.75)
2,003,348.25
273,939,650.98

1,356,632.37
3,324,784.71
5,393,997.30
240,000.00
13,060,788.00
39,188,692.68
202,736,565.30
(3,420,184.15)
2,047,305.83
263,928,582.04

993,301.22
3,144,522.67
2,708,696.05
240,000.00
12,422,674.55
23,825,804.72
227,872,179.12
(2,935,140.35)
268,272,037.98

1,356,632.37
3,324,784.71
2,771,194.33
240,000.00
11,786,123.40
39,188,692.68
202,736,565.30
(3,172,136.75)
258,231,856.04

5,612,674.65
1,216,081.41
6,828,756.06
267,110,894.92

5,142,407.22
1,301,806.77
6,444,213.99
257,484,368.05

4,394,301.38
1,216,081.41
5,610,382.79
262,661,655.19

4,018,680.34
1,301,806.77
5,320,487.11
252,911,368.93

24. สิ นเชื่ อและการคํา้ ประกัน
สิ นเชื่อในรู ปเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร หนังสื อคํ้าประกันเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเงินกูย้ มื ระยะยาว บริ ษทั ได้
มอบอํานาจการรับเงินหรื อโอนสิ ทธิเรี ยกร้องในลูกหนี้งานบริ การ ตามหมายเหตุ 10 มูลค่างานที่เสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บตามหมายเหตุ 11
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุนตามหมายเหตุ 20 ที่ดิน อาคารพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง และเครื่ องจักรบางส่ วนตามหมายเหตุ 21 รวมทั้งเงินฝาก
สถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันตามที่กล่าวในหมายเหตุ 14 เป็ นหลักทรัพย์เพือ่ คํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อดังกล่าว นอกจากนี้กลุ่มกิจการได้
โอนผลประโยชน์จากการประกันภัยในสิ นทรัพย์ของกลุ่มกิจการให้กบั สถาบันการเงิน
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25. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูท้ รัสต์รีซีท
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากตัว๋ สัญญาใช้เงิน
รวม
บริษัทใหญ่

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
20,610.38
20,610.38
1,207,976,602.80
850,220,454.47 1,200,805,459.80
847,304,251.97
626,484,116.78
945,000,000.00
549,591,905.22
875,000,000.00
1,834,481,329.96 1,795,220,454.47 1,750,417,975.40 1,722,304,251.97

(หน่ วย : บาท)
จํานวนเงิน
ณ วันที่
อายุโดยประมาณ
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
(เดือน)
อัตราดอกเบีย้
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
MOR
20,610.38
เงินกูท้ รัสต์รีซีท
1-6
2.30%-3.90%
1,200,805,459.80
847,304,251.97
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากตัว๋ สัญญาใช้เงิน
1-7
3.50% - 6.87%
549,591,905.22
875,000,000.00
รวม
1,750,417,975.40 1,722,304,251.97
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 วงเงินสิ นเชื่อเกี่ยวกับเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินมีหลักทรัพย์ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 24 และมีกรรมการบริ ษทั คํ้าประกันร่ วมด้วย
บริษัทย่อย (บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จํากัด)
(หน่ วย : บาท)
จํานวนเงิน
ณ วันที่
อายุโดยประมาณ
(เดือน)
อัตราดอกเบีย้
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
7,171,143.00
2,916,202.50
เงินกูท้ รัสต์รีซีท
2
2.30%-2.40%
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากตัว๋ สัญญาใช้เงิน
2-3
4.50% - 6.50%
76,892,211.56
70,000,000.00
รวม
84,063,354.56
72,916,202.50
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 วงเงินสิ นเชื่อเกี่ยวกับเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินมีหลักทรัพย์ตามที่กล่าวในหมายเหตุขอ้ 24 และมีบริ ษทั ใหญ่ค้ าํ ประกันร่ วมด้วย

30
26. เจ้ าหนี้การค้าและเจ้ าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้า
เงินรับล่วงหน้า
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
เจ้าหนี้ค่าหุน้
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวม

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
873,012,015.13
704,195,655.29
953,523,240.80
640,367,969.53
471,800,569.98
273,028,290.05
440,400,275.88
265,304,597.95
155,984,282.92
178,261,754.67
144,252,922.69
175,985,216.98
97,923,706.42
97,923,706.42
97,923,706.42
97,923,706.42
83,660,381.06
118,839,738.92
81,179,798.41
112,673,151.83
25,129,006.29
67,857,251.97
13,386,355.88
38,627,043.38
1,474,865,916.20 1,608,922,757.16 1,481,338,714.57 1,644,036,957.36

27. เงินกู้ยืมระยะสั้ น
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
1,300,000.00
61,300,000.00

เงินกูย้ มื ระยะสั้น
บริษัทใหญ่
เงินกูย้ มื ระยะสั้นทั้งจํานวนเป็ นเงินกูย้ มื ในรู ปตัว๋ แลกเงินโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน เงินกูด้ งั กล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ
3.50 ต่อปี ระยะเวลาประมาณ 9 เดือน
28. ประมาณการหนี้สินระยะสั้ น

ประมาณการค่าปรับปรุ งงาน
ประมาณการหนี้สินอื่น
รวม

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
119,129,023.61
195,943,463.43
119,129,023.61
195,943,463.43
300,000.00
300,000.00
119,429,023.61
196,243,463.43
119,129,023.61
195,943,463.43

31
28. ประมาณการหนี้สินระยะสั้ น (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับปรุ งงานฐานรากกังหันลมให้กบั บริ ษทั เฟิ ร์ส
โคราช วินด์ จํากัด และ บริ ษทั เค.อาร์ .ทู จํากัด ดังนี้
(หน่ วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประมาณการหนี้สิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ประมาณการ
ประมาณการ
จ่ ายจริง
คงเหลือ
ยกมาต้นงวด
ตั้งเพิม่
- ค่าก่อสร้างในการปรับปรุ งงาน
169.22
70.26
98.96
- ค่าที่ปรึ กษาและค่าใช้จ่ายอื่น
26.72
6.55
20.17
รวม
195.94
76.81
119.13
สําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริ ษทั ได้มีการทบทวนและปรับปรุ งประมาณการค่าปรับปรุ งงานฐานรากกังหันลมฯ
เพิม่ เติมจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 105.11 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้อธิบายไว้ในงบการเงินสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559
29. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ภาษีขายรอเรี ยกเก็บ
อื่นๆ
รวม

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
40,259,614.89
39,273,909.52
33,474,810.94
46,051,898.05
89,600.00
90,000.00
89,600.00
90,000.00
46,141,498.05
40,349,614.89
39,363,509.52
33,564,810.94

30. เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกูว้ งเงิน 41.73 ล้านบาท
เงินกูย้ มื วงเงิน 200 ล้านบาท
เงินกูย้ มื วงเงิน 345 ล้านบาท
ตัว๋ แลกเงินระยะยาว
รวม
หัก ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
32,850,000.00
30,630,000.00
137,600,000.00
146,720,000.00
137,600,000.00
146,720,000.00
343,850,000.00
331,775,000.00
343,850,000.00
331,775,000.00
180,000,000.00
180,000,000.00
694,300,000.00
478,495,000.00
661,450,000.00
509,125,000.00
(72,000,000.00)
437,125,000.00

(250,275,000.00)
444,025,000.00

(67,560,000.00)
410,935,000.00

(245,835,000.00)
415,615,000.00

32
30. เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ)

การเปลี่ยนแปลงในเงินกูย้ มื ระยะยาวสําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ดังนี้

งบการเงินรวม
694,300,000.00
29,100,000.00
(214,275,000.00)
509,125,000.00

ยอดคงเหลือต้นงวด
บวก รับเงินกูย้ มื ระหว่างงวด
หัก จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด
หนี้สินตามสั ญญาเช่ าทางการเงิน-สุ ทธิ

ไม่เกิน 1 ปี
ครบกําหนดภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม
หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต
มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สินที่ถูกรับรู ้
ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
หัก หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสั ญญาเช่ าทางการเงิน-สุ ทธิ
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว

(หน่ วย : บาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
661,450,000.00
29,100,000.00
(212,055,000.00)
478,495,000.00

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
9,676,901.20
12,598,812.60
9,095,647.24
10,459,976.76
6,855,150.05
8,779,915.44
5,831,000.62
8,642,955.44
16,532,051.25
21,378,728.04
14,926,647.86
19,102,932.20
(795,307.67)
(1,014,975.06)
(692,920.83)
(966,464.61)
15,736,743.58

20,363,752.98

14,233,727.03

18,136,467.59

(9,150,935.11)
6,585,808.47
443,710,808.47

(11,942,081.74)
8,421,671.24
452,446,671.24

(8,628,898.09)
5,604,828.94
416,539,828.94

(9,841,264.19)
8,295,203.40
423,910,203.40

งบการเงินรวม
55,122,951.00
4,153,529.00
760,400.00
(1,458,774.00)

(หน่ วย : บาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
43,738,827.00
3,365,342.00
607,294.00
(1,458,774.00)

1,184,982.00
59,763,088.00

1,184,982.00
47,437,671.00

31. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานมีดงั นี้

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บวก ต้นทุนบริ การปั จจุบนั ระหว่างงวด
ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย)ระหว่างงวด
หัก จ่ายเงินเกษียณพนักงานระหว่างงวด
บวก(หัก) (กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

33
32. ทุนเรื อนหุ้น
(หน่ วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
จํานวนหุ้น (หุ้น)
มูลค่า (บาท)
จํานวนหุ้น (หุ้น)
มูลค่า (บาท)
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญต้นงวด
822,683,573
822,683,573.00
946,528,100
946,528,100.00
หัก หุน้ สามัญลดลง
(123,844,527) (123,844,527.00)
หุ้นสามัญสิ้นงวด
822,683,573
822,683,573.00
822,683,573
822,683,573.00
ทุนทีอ่ อกและเรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว
730,344,251
730,344,251.00
730,332,568
730,332,568.00
หุน้ สามัญต้นงวด
บวก หุน้ สามัญเพิม่ ขึ้น
11,683
11,683.00
รวมหุ้นสามัญก่อนหักหุ้นทุนซื้อคืน
730,344,251
730,344,251.00
730,344,251
730,344,251.00
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั จากเดิมจํานวน 946,528,100 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 822,683,573 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่าย
ของบริ ษทั จํานวน 123,844,527 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ทั้งนี้การลดทุนดังกล่าวเกิดจากการตัดหุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่าย
จากหุน้ ที่เหลือจากการจัดสรรรองรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ DEMCO-W5 จํานวน 41,712,468 หุน้ DEMCO-W6 จํานวน 78,617,459 หุน้
และ ESOP2 จํานวน 3,514,600 หุน้ รวมทั้งสิ้นจํานวน 123,844,527 หุน้ เนื่องจากใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวหมดอายุการใช้สิทธิ
ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั ได้รับเงินจากการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน 0.17 ล้านบาท
มีผลทําให้บริ ษทั มีทุนที่ออกและเรี ยกชําระค่าหุน้ สามัญเพิม่ จํานวน 0.01 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ จํานวน 0.16 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ไปจดแจ้งต่อกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
33. ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิซื้อหุ้นสามัญ
บริษัทใหญ่
จํานวนหน่ วย
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
33.1 ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ (DEMCO -W6)
จํานวนให้ สิทธิการซื้อหุ้นทั้งหมด
จํานวนการใช้สิทธิสะสมต้นงวด
บวก จํานวนที่ใช้สิทธิระหว่างงวด
จํานวนการใช้สิทธิสะสมปลายงวด
จํานวนให้ สิทธิการซื้อหุ้น คงเหลือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิเพือ่ ซื้อหุน้ สามัญ (DEMCO-W6) คงเหลือจํานวน 38.04 ล้านหน่วย ซึ่งพ้นสภาพจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้ งั แต่วนั ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 และไม่สามารถแปลงสภาพเป็ นหุน้ ได้อีก

38,053,393
437
11,581
12,018
38,041,375
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33. ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิซื้อหุ้นสามัญ (ต่อ)
จํานวนหน่ วย

ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
33.2 ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ (DEMCO -ESOP #3)
จํานวนให้ สิทธิการซื้อหุ้นทั้งหมด
จํานวนการใช้สิทธิสะสมต้นงวด
บวก จํานวนที่ใช้สิทธิระหว่างงวด
จํานวนการใช้สิทธิสะสมปลายงวด
จํานวนให้ สิทธิการซื้อหุ้น คงเหลือ

-

28,000,000
581,634
581,634
27,418,366

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิเพือ่ ซื้อหุน้ สามัญที่ออกให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน (DEMCO-ESOP#3) จํานวน 27.42 ล้านหน่วย
ได้หมดอายุการใช้สิทธิเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ดังนั้น บริ ษทั จึงทําการโอนส่ วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ไปยัง
ส่ วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ที่หมดอายุแล้ว ซึ่งแสดงอยูภ่ ายใต้ "ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ " จํานวน 16.36 ล้านบาท
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริ ษทั บันทึกค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการ DEMCO-ESOP-3
เป็ นจํานวน 1.39 ล้านบาท และ 2.78 ล้านบาท ซึ่งแสดงเป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานพร้อมกับรับรู ้ “สํารองส่ วนทุนจากการจ่ายโดย
ใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์” ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ด้วยจํานวนเดียวกัน
34. ค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลคํานวณขึ้นจากกําไรก่อนภาษีเงินได้สาํ หรับงวดคูณด้วยอัตราภาษีเฉลี่ยทั้งปี ที่ประมาณการไว้ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดสามเดือน สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559 30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน :
ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั สําหรับกําไรทางภาษี
2,578,817.61
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
(2,463,039.75)
(5,118,947.88)
(2,550,660.46)
(5,182,035.96)
115,777.86
(5,118,947.88)
(2,550,660.46)
(5,182,035.96)
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแ่ี สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559 30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน :
ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั สําหรับกําไรทางภาษี
8,126,030.27
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
(9,389,530.46) (73,522,751.89)
(9,513,289.86)
(73,683,078.57)
(1,263,500.19) (73,522,751.89)
(9,513,289.86)
(73,683,078.57)
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแ่ี สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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35. กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน/กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 ดังนี้

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดสามเดือน สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559 30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไรสุ ทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่ (หน่วย : บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หน่วย : จํานวนหุน้ )
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)

22,064,962.95
730,344,251
0.03

3,672,796.55
730,341,683
0.01

67,724,525.52
730,344,251
0.09

45,913,733.15
730,341,683
0.06

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559 30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
75,063,085.39 (217,446,722.28)
กําไรสุ ทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่ (หน่วย : บาท)
42,804,506.94
(225,845,742.52)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หน่วย : จํานวนหุน้ )
730,344,251
730,341,683
730,344,251
730,341,683
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)
0.10
(0.30)
0.06
(0.31)
ไม่มีผลกระทบของหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดในงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เนื่องจาก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิหมดอายุ
ไม่มีผลกระทบของหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดในงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เนื่องจาก
ราคาใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญมีราคาสู งกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยสําหรับงวดดังกล่าว
36. ภาระผูกพันและหนี้สินทีอ่ าจเกิดขึน้
บริ ษทั มีภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้
36.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับ L/C D.L/C LG และตัว๋ อาวัล มีดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
สกุลเงิน(ล้าน) 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
Letter of credit
ยูโร
0.18
0.18
ดอลลาร์ สหรัฐ
0.19
บาท
3.77
0.38
3.77
0.38
Domestic letter of credit
Letter of guarantee
ยูโร
0.56
0.89
0.56
0.89
ดอลลาร์ สหรัฐ
2.92
3.25
2.92
3.25
บาท
2,762.17
3,240.05
2,745.26
3,221.70
ตัว๋ อาวัล
บาท
6.31
11.41
6.31
11.41
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 มี Letter of guarantee จํานวน 90.26 ล้านบาท และจํานวน 90.26 ล้านบาท
ตามลําดับ ที่สถาบันการเงินในประเทศไทยออกให้เพือ่ คํ้าประกันข้อเสนอขายไฟฟ้า ปรับปรุ งระบบไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยให้กบั บริ ษทั วินด์ เอนเนอร์ ยี่ โฮลดิ้ง จํากัด และหรื อบริ ษทั ในเครื อ
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36.2 สั ญญาซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
บริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงิน ดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
สกุลเงิน ( ล้าน) 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
ยูโร
0.38
มูลค่าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ดอลลาร์ สหรัฐ
0.50
กําไร(ขาดทุน)จากมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
บาท
0.94
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับ 2 การวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นจะคํานวณโดยการใช้เทคนิค
และแบบจําลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจําลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูใ่ นตลาด
โดยคํานึงถึงข้อมูลความสัมพันธ์ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราการคิดลด ระยะเวลาที่จะถึงกําหนด และความผันผวน
ของมูลค่าอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวถูกคํานวณจากสถาบันการเงินที่บริ ษทั ทําธุรกรรมด้วย
36.3 สั ญญางานจ้ างเหมา
บริษัทใหญ่
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ใหญ่มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าจ้างตามสัญญางานจ้างเหมาในอนาคต
เป็ นจํานวนเงิน 450.60 ล้านบาท และ 643.73 ล้านบาท ตามลําดับ
36.4 สั ญญาซื้อกระแสไฟฟ้า
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า จํานวนหลายแห่งมีสัญญาซื้อกระแสไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคและการไฟฟ้า
นครหลวง เป็ นเวลา 25 ปี โดยกลุ่มกิจการจะจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง ในปริ มาณ
และราคาที่ตกลงกัน ในฐานะที่เป็ นคู่สัญญากับ การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง กลุ่มกิจการจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
และข้อกําหนดต่างๆ ตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญา
36.5 สั ญญาก่อสร้ างระบบนํ้าประปา
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันตามสัญญา ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
161,884,548.20
204,758,375.00
- สัญญาก่อสร้างระบบนํ้าประปา
- สัญญาการบริ หารงาน
3,049,750.00
3,049,750.00
รวม
164,934,298.20
207,808,125.00

37. สั ญญางานระหว่างก่อสร้ าง
บริษัทใหญ่
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ใหญ่มีตน้ ทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นและกําไรหรื อขาดทุนที่รับรู ้สะสมจนถึง
ปั จจุบนั สําหรับงานก่อสร้างเป็ นจํานวนเงิน 13,898.75 ล้านบาท และจํานวน 12,738.90 ล้านบาท ตามลําดับ
บริษัทย่อย (บริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี่ จํากัด)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีตน้ ทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นและกําไรหรื อขาดทุนที่รับรู ้สะสมจนถึงปั จจุบนั สําหรับงานก่อสร้าง
เป็ นจํานวนเงิน 213.42 ล้านบาท
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38. เครื่ องมือทางการเงิน
38.1 มูลค่ายุตธิ รรม

สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินโดยส่ วนใหญ่จดั อยูใ่ นประเภทระยะสั้นและเงินกูโ้ ดยส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ย
ขึ้นลงตามอัตราตลาด ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวใกล้เคียง
กับมูลค่าตามบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
38.2 ความเสี่ ยงด้ านอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริ ษทั มีสินทรัพย์ที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ อย่างไร
ก็ตามฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั เนื่องจากบริ ษทั ได้มีการทําสัญญา
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศไว้บางส่ วนตามที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36.2
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มกิจการมีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่าง
ประเทศ ดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
สกุลเงิน ( ล้าน) 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
รายการ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
0.02
ลูกหนี้การค้าต่างประเทศ
ดอลลาร์ สหรัฐ
0.02
ยูโร
0.42
0.42
หนี้สินทางการเงิน
0.93
0.74
0.93
เจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ
ดอลลาร์ สหรัฐ
0.74
ยูโร
0.02
0.13
0.02
0.13
เงินกูท้ รัสตร์ รีซีท
ดอลลาร์ สหรัฐ
1.34
0.29
1.13
0.21
ยูโร
0.26
0.44
0.26
0.44
ภาระผูกพัน
ดอลลาร์ สหรัฐ
0.19
Letter of credit
ยูโร
0.18
0.18
Letter of guarantee
ดอลลาร์ สหรัฐ
2.92
3.25
2.92
3.25
ยูโร
0.56
0.89
0.56
0.89

