
 
 
 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อ ผูถื้อหุน้ของ บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส
เงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อของ บริษัท เด็มโก้ จ  ำกัด 
(มหำชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพำะ บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) ตำมล ำดบั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำ
และน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ส่วน
ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน 
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 “กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผูส้อบ

บญัชีรับอนุญำตของกิจกำร” กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใช้วิธีกำรสอบถำมบุคลำกรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดำ้น
กำรเงินและบญัชี และกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำน
กำรสอบบญัชี ท ำให้ขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำมเช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้น ขำ้พเจำ้
จึงไม่แสดงควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป 
ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น  
ขำ้พเจำ้ขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3.2 เก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงวิธีกำรกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

ของบริษทัยอ่ยจำกวิธีเส้นตรงเป็นวิธีผนัแปรตำมจ ำนวนผลผลิต ผูบ้ริหำรไดค้ำดกำรณ์จ ำนวนผลผลิตทั้งหมด โดยพิจำรณำจำกปัจจยั
หลำยประกำรเพ่ือให้รูปแบบกำรตัดจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนตำมวิธีใหม่สอดคล้องกับประโยชน์ท่ีบริษัทคำดว่ำจะได้รับท่ี
เปล่ียนแปลงไป บริษทัใชว้ิธีเปล่ียนทันทีในกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีดงักล่ำว ขำ้พเจำ้มิไดใ้ห้ขอ้สรุปอยำ่งมีเง่ือนไขต่อ
กรณีน้ีแต่อยำ่งใด 
 

 

                       บริษทั ส ำนกังำนสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ จ ำกดั 
 
    
 (นำยนิธีพงษ ์เตชะมนตรีกลุ) 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 10305 
กรุงเทพมหำนคร : วนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2562 



หมายเหตุ

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 203,548,446.18        219,808,274.47        185,115,144.77        173,061,233.67        

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 1,017,315,953.41     919,315,819.28        974,503,304.53        931,839,122.05        

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 8 627,034,623.07        538,791,917.15        627,034,623.07        538,791,917.15        

เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นอ่ืน 9 4,307,500.00            23,696,184.78          4,307,500.00            72,217,551.20          

สินคา้คงเหลือ 10 283,644,232.34        223,679,534.25        120,106,550.03        35,417,207.22          

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 139,651,055.50        100,502,106.68        137,154,843.45        89,066,106.34          

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,275,501,810.50     2,025,793,836.61     2,048,221,965.85     1,840,393,137.63     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 12 42,200,000.00          38,500,000.00          42,200,000.00          38,500,000.00          

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 1,382,942,064.95     1,303,953,192.91     1,206,849,236.78     1,206,849,236.78     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                            -                            765,523,130.42        714,568,968.36        

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 15 96,424,533.15          91,121,207.24          60,823,500.00          60,823,500.00          

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 16 1,109,490,431.63     1,109,490,431.63     1,109,490,431.63     1,109,490,431.63     

เงินใหกู้ยื้มระยะยาว 17 -                            -                            385,626,259.59        295,242,473.29        

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 18 6,800,000.00            6,800,000.00            6,800,000.00            6,800,000.00            

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 19 328,078,568.22        343,915,941.20        180,796,009.48        185,569,941.61        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 20 753,501,239.57        767,881,371.63        16,999,375.42          13,551,605.38          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 191,582,365.50        180,145,496.89        185,006,536.81        173,983,959.86        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 44,938,630.45          39,282,977.58          1,611,585.00            3,643,315.50            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,955,957,833.47     3,881,090,619.08     3,961,726,065.13     3,809,023,432.41     

รวมสินทรัพย์ 6,231,459,643.97     5,906,884,455.69     6,009,948,030.98     5,649,416,570.04     

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั เดม็โก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 22 1,262,264,232.21     1,052,646,836.26     1,172,264,232.21     982,646,836.26        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 23 1,103,340,823.36     910,827,135.87        1,241,255,486.46     1,026,468,130.11     

ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 27 7,203,843.24            5,395,629.26            6,510,537.98            4,326,283.93            

เงินกูยื้มระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 28 167,650,000.00        77,000,000.00          163,210,000.00        72,560,000.00          

เงินกูยื้มระยะสั้น 24 -                            1,300,000.00            -                            1,300,000.00            

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 25 -                            184,156,032.00        -                            184,156,032.00        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 26 41,594,553.94          39,231,109.03          31,952,207.32          31,154,928.08          

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,582,053,452.75     2,270,556,742.42     2,615,192,463.97     2,302,612,210.38     

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 27 8,596,589.37            5,514,723.42            8,596,589.37            5,093,241.92            

เงินกูยื้มระยะยาว 28 325,805,000.00        329,125,000.00        309,605,000.00        309,595,000.00        

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 29 90,494,846.81          90,754,695.51          64,952,977.00          67,286,434.00          

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 21 25,529,164.97          20,135,443.13          -                            -                            

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,158,500.00            -                            -                            -                            

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 451,584,101.15        445,529,862.06        383,154,566.37        381,974,675.92        

รวมหนีสิ้น 3,033,637,553.90     2,716,086,604.48     2,998,347,030.34     2,684,586,886.30     

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั เดม็โก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 822,683,573 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 822,683,573.00        822,683,573.00        822,683,573.00        822,683,573.00        

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 730,344,251 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 730,344,251.00        730,344,251.00        730,344,251.00        730,344,251.00        

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

ส่วนเกินทุนจากการจาํหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืน 151,947,248.00        151,947,248.00        151,947,248.00        151,947,248.00        

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์หมดอายแุลว้ 16,360,538.99          16,360,538.99          16,360,538.99          16,360,538.99          

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย (4,000,433.41)           (874,411.66)              -                            -                            

กาํไรสะสม (ขาดทุนสะสม)

   จดัสรรแลว้ 

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 82,268,357.30          82,268,357.30          82,268,357.30          82,268,357.30          

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 304,861,699.55        278,834,607.67        114,640,176.71        67,868,859.81          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัทใหญ่ 3,197,822,090.07     3,174,921,019.94     3,011,601,000.64     2,964,829,683.74     

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 14 -                            15,876,831.27          -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,197,822,090.07     3,190,797,851.21     3,011,601,000.64     2,964,829,683.74     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,231,459,643.97     5,906,884,455.69     6,009,948,030.98     5,649,416,570.04     

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั เดม็โก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 713,544,611.48        1,020,153,075.79     673,383,077.58        964,695,742.73        

รายไดอ่ื้น 31 10,919,020.43          14,014,397.69          37,088,705.58          9,758,175.38            

รวมรายได้ 724,463,631.91        1,034,167,473.48     710,471,783.16        974,453,918.11        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 604,881,558.35        934,587,768.92        546,713,059.89        874,181,796.59        

ค่าใชจ่้ายในการขาย 3,709,235.19            3,235,820.34            -                               -                     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 191,812,550.06        95,634,618.17          186,405,334.67        86,136,920.26          

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,039,262.52            689,795.52               1,349,362.52            311,236.90               

ตน้ทุนทางการเงิน 18,077,150.73          22,129,974.00          16,069,794.16          20,019,549.45          

รวมค่าใช้จ่าย 819,519,756.85        1,056,277,976.95     750,537,551.24        980,649,503.20        

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 87,156,239.71          87,219,666.08          -                               -                     

กําไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้ (7,899,885.23)          65,109,162.61          (40,065,768.08)        (6,195,585.09)          

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 32 (12,902,015.24)        3,838,143.54            (15,003,787.28)        2,152,629.22            

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 5,002,130.01            61,271,019.07          (25,061,980.80)        (8,348,214.31)          

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 5,002,130.01            61,271,019.07          (25,061,980.80)        (8,348,214.31)          

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

  ประกนัภยัสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน -                           13,823,240.00          -                           9,930,211.00            

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 32 -                           (2,764,648.00)          -                           (1,986,042.20)          

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมสาํหรับงวดสุทธิจากภาษี -                           11,058,592.00          -                           7,944,168.80            

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 5,002,130.01            72,329,611.07          (25,061,980.80)        (404,045.51)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เดม็โก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2562
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท



 หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 5,002,130.01            62,910,555.99          (25,061,980.80)        (8,348,214.31)          

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                               (1,639,536.92)          -                           -                     

5,002,130.01            61,271,019.07          (25,061,980.80)        (8,348,214.31)          

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 5,002,130.01            73,969,147.99          (25,061,980.80)        (404,045.51)             

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                               (1,639,536.92)          -                               -                     

5,002,130.01            72,329,611.07          (25,061,980.80)        (404,045.51)             

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 33

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.01 0.09 (0.03) (0.01)

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั เดม็โก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2562
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 2,254,330,992.29     3,455,160,687.98     2,136,903,751.91     3,148,355,915.73     

รายไดอ่ื้น 31 34,582,981.48          38,458,666.94          147,960,495.59        118,463,576.80        

รวมรายได้ 2,288,913,973.77     3,493,619,354.92     2,284,864,247.50     3,266,819,492.53     

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 1,894,182,873.56     3,080,242,607.53     1,769,218,170.88     2,790,683,202.33     

ค่าใชจ่้ายในการขาย 10,644,992.36          8,885,453.61            -                           -                     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 419,094,307.22        264,584,648.93        397,492,026.08        243,540,367.95        

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,617,784.35            779,337.85               874,842.40               248,321.32               

ตน้ทุนทางการเงิน 52,429,073.73          63,635,373.02          45,015,245.74          56,981,923.07          

รวมค่าใช้จ่าย 2,377,969,031.22     3,418,127,420.94     2,212,600,285.10     3,091,453,814.67     

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 145,529,656.27        147,618,854.16        -                               -                     

กําไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้ 56,474,598.82          223,110,788.14        72,263,962.40          175,365,677.86        

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 32 (5,390,047.27)          35,769,176.61          (11,022,576.95)        26,317,037.65          

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 61,864,646.09          187,341,611.53        83,286,539.35          149,048,640.21        

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 61,864,646.09          187,341,611.53        83,286,539.35          149,048,640.21        

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

  ประกนัภยัสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน -                               360,552.00               -                               3,655,698.00            

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 32 -                               (72,110.40)               -                               (731,139.60)             

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมสาํหรับงวดสุทธิจากภาษี -                               288,441.60               -                               2,924,558.40            

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 61,864,646.09          187,630,053.13        83,286,539.35          151,973,198.61        

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เดม็โก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2562
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท



 หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 62,542,314.33          191,223,778.95        83,286,539.35          149,048,640.21        

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (677,668.24)             (3,882,167.42)          -                     -                     

61,864,646.09          187,341,611.53        83,286,539.35          149,048,640.21        

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 62,542,314.33          191,512,220.55        83,286,539.35          151,973,198.61        

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (677,668.24)             (3,882,167.42)          -                     -                     

61,864,646.09          187,630,053.13        83,286,539.35          151,973,198.61        

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 33

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.09                          0.26                          0.11                          0.20                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั เดม็โก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2562
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



ส่วนทุน ส่วนตํา่กว่าทุน

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกนิทุน จากการจ่ายโดย จากการเปลีย่นแปลง จดัสรรแล้ว - รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ที่ออกและ ส่วนเกนิ จากการจาํหน่าย ใช้หุ้นเป็นเกณท์ ส่วนได้เสีย ทุนสํารองตาม ยงัไม่ได้ ผู้ถือหุ้น ที่ไม่มอีาํนาจ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั หุ้นทุนซื้อคืน ที่หมดอายุแล้ว ในบริษัทย่อย กฎหมาย จดัสรร ของบริษัทใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 730,344,251.00      1,916,040,428.64      151,947,248.00      16,360,538.99        (874,411.66)                    82,268,357.30      278,834,607.67       3,174,921,019.94        15,876,831.27      3,190,797,851.21       

การเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจ

ควบคุมซึ่งเกิดจากบริษทัยอ่ย 14 -                         -                             -                         -                         (3,126,021.75)                 -                       -                           (3,126,021.75)              (15,199,163.03)     (18,325,184.78)           

เงินปันผลจ่าย 30 -                         -                             -                         -                         -                                  -                       (36,515,222.45)        (36,515,222.45)            -                        (36,515,222.45)           

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                             -                         -                         -                                  -                       62,542,314.33         62,542,314.33             (677,668.24)          61,864,646.09            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 730,344,251.00      1,916,040,428.64      151,947,248.00      16,360,538.99        (4,000,433.41)                 82,268,357.30      304,861,699.55       3,197,822,090.07        -                        3,197,822,090.07       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 730,344,251.00      1,916,040,428.64      151,947,248.00      16,360,538.99        (874,411.66)                    81,640,676.87      130,571,510.43       3,026,030,242.27        18,933,951.80      3,044,964,194.07       

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                             -                         -                         -                                  -                       191,512,220.55       191,512,220.55           (3,882,167.42)       187,630,053.13          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 730,344,251.00      1,916,040,428.64      151,947,248.00      16,360,538.99        (874,411.66)                    81,640,676.87      322,083,730.98       3,217,542,462.82        15,051,784.38      3,232,594,247.20       

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

กาํไรสะสม

บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน 2562

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : บาท



ส่วนทุน
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกนิทุน จากการจ่ายโดย จดัสรรแล้ว -
ที่ออกและ ส่วนเกนิ จากการจาํหน่าย ใช้หุ้นเป็นเกณท์ ทุนสํารองตาม ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ
ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั หุ้นทุนซื้อคืน ที่หมดอายุแล้ว กฎหมาย จดัสรร ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 730,344,251.00       1,916,040,428.64      151,947,248.00       16,360,538.99      82,268,357.30       67,868,859.81         2,964,829,683.74     

เงินปันผลจ่าย 30 -                           -                             -                           -                        -                         (36,515,222.45)       (36,515,222.45)         

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                             -                           -                        -                         83,286,539.35         83,286,539.35          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 730,344,251.00       1,916,040,428.64      151,947,248.00       16,360,538.99      82,268,357.30       114,640,176.71       3,011,601,000.64         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 730,344,251.00       1,916,040,428.64      151,947,248.00       16,360,538.99      81,640,676.87       (111,645,050.09)     2,784,688,093.41         
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                             -                           -                        -                         151,973,198.61       151,973,198.61            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 730,344,251.00       1,916,040,428.64      151,947,248.00       16,360,538.99      81,640,676.87       40,328,148.52         2,936,661,292.02         

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

กาํไรสะสม

บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : บาท



 
2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายไดภ้าษีเงินได้ 56,474,598.82         223,110,788.14       72,263,962.40         175,365,677.86       
รายการปรับปรุง 

ค่าเส่ือมราคา 31,039,734.52         30,157,772.72         19,550,688.36         18,051,181.55         
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19,981,487.54         23,726,818.72         1,534,667.88           1,936,363.57           
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ(โอนกลบั) (125,000.00)             22,500.00                (125,000.00)             22,500.00                
หน้ีสูญ 1,543,306.26           -                               -                               -                               
(กาํไร)ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 893,155.85              265,061.24              893,155.85              246,527.96              
(กาํไร)ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (18,280.45)               1,793.36                  (18,280.45)               1,793.36                  
กลบัรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ (2,445,935.00)          (5,482,477.56)          (1,942,691.81)          (1,805,334.26)          
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (203,747.55)             (460,332.12)             (203,747.55)             (460,332.12)             
(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,606,836.00)          -                           (1,496,140.00)          -                           
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ (145,529,656.27)      (147,618,854.16)      -                           -                           
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 8,636,527.30           6,840,183.05           6,420,546.00           5,163,162.00           
เงินปันผลรับ -                           -                           (121,237,458.32)      (93,000,000.00)        
ดอกเบ้ียรับ (317,510.91)             (363,959.85)             (7,303,620.69)          (11,784,597.70)        
ตน้ทุนทางการเงิน 52,429,073.73         63,635,373.02         45,015,245.74         56,981,923.07         

เงินสด (จ่าย) ไดม้าจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 20,750,917.84         193,834,666.56       13,351,327.41         150,718,865.29       

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน

(เพ่ิมข้ึน) ลดลงในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (146,594,213.70)      19,954,953.89         (96,145,675.02)        (43,883,245.03)        
(เพ่ิมข้ึน) ลดลงในรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ (88,242,705.92)        44,811,736.03         (88,242,705.92)        44,811,736.03         
(เพ่ิมข้ึน) ลดลงในสินคา้คงเหลือ (57,494,449.58)        205,714,285.74       (82,722,337.49)        120,875,278.32       
(เพ่ิมข้ึน) ลดลงในสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (13,930,446.90)        (5,007,006.54)          (14,821,065.73)        (4,719,397.82)          
(เพ่ิมข้ึน) ลดลงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,329,703.09           (294,297.70)             2,031,730.50           (647,270.30)             
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 198,012,452.79       (484,145,842.05)      216,813,423.16       (347,673,329.28)      
เพ่ิมข้ีน (ลดลง) ในประมาณการหน้ีสินระยะสั้น (184,156,032.00)      (6,020,000.00)          (184,156,032.00)      (5,720,000.00)          
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,363,444.91           7,082,789.83           797,279.24              5,986,246.32           

เงินสด (จ่าย) ไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน (265,961,329.47)      (24,068,714.24)        (233,094,055.85)      (80,251,116.47)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั เดม็โก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2562
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 
2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

รับดอกเบ้ีย 478,852.60              389,863.38              39,990,104.93         364,872.48              
รับภาษีเงินได้ 431,181.56              83,616,329.96         -                           82,841,342.11         
จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน (8,760,754.00)          -                           (8,310,470.00)          -                           
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (48,668,254.48)        (58,783,815.87)        (41,846,093.00)        (52,927,250.61)        
จ่ายภาษีเงินได้ (36,587,933.62)        (60,309,045.56)        (32,969,487.14)        (49,855,385.80)        

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (359,068,237.41)      (59,155,382.33)        (276,230,001.06)      (99,827,538.29)        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั (3,700,000.00)          -                           (3,700,000.00)          -                           
เงินสดรับ (จ่าย) สาํหรับเงินใหกู้ยื้มระยะสั้น 1,188,500.00           458,608.33              1,188,500.00           458,608.33              
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ยื้มระยะยาว -                           -                           (39,560,697.40)        -                           
เงินสดจ่ายสาํหรับซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           (32,628,977.28)        (54,594,734.40)        
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 595,574.89              151,892.41              595,574.89              146,425.10              
เงินสดจ่ายสาํหรับซ้ือสินทรัพยถ์าวร (8,669,927.31)          (24,064,826.76)        (8,224,857.00)          (11,450,986.25)        
เงินสดรับในการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18,310.45                985.96                     18,310.45                985.96                     
เงินสดจ่ายสาํหรับซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (9,598,204.50)          (46,543,080.55)        (6,450,946.00)          (3,817,870.00)          
เงินสดรับเงินปันผล 109,385,607.16       -                           139,385,607.16       -                           

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 89,219,860.69         (69,996,420.61)        50,622,514.82         (69,257,571.26)        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับ (จ่าย) สาํหรับเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้ม
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 209,763,526.10       25,481,149.92         189,763,526.10       48,857,118.50         

เงินสดรับ (จ่าย) สาํหรับเงินกูยื้มระยะสั้น (1,300,000.00)          -                           (1,300,000.00)          -                           
เงินสดรับในเงินกูยื้มระยะยาว 197,430,000.00       -                           197,430,000.00       -                           
จ่ายชาํระเงินกูยื้มระยะยาว (110,100,000.00)      (99,000,000.00)        (106,770,000.00)      (95,670,000.00)        
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (5,723,731.65)          (8,136,789.71)          (4,980,882.74)          (7,409,389.90)          
เงินสดจ่ายเงินปันผล (36,481,246.02)        (742.05)                    (36,481,246.02)        (742.05)                    

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 253,588,548.43       (81,656,381.84)        237,661,397.34       (54,223,013.45)        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (16,259,828.29)        (210,808,184.78)      12,053,911.10         (223,308,123.00)      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 219,808,274.47       500,470,442.40       173,061,233.67       475,908,534.36       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 203,548,446.18       289,662,257.62       185,115,144.77       252,600,411.36       

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2562
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เดม็โก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย



 
 

บริษัท เดม็โก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562  
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยข์อง
ประเทศไทยเป็นบริษทัจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2535  และบริษทัไดแ้ปรสภำพจำกเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัเม่ือ
วนัท่ี 26 พฤษภำคม 2549 โดยมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 59 หมู่ 1 ต ำบลสวนพริกไทย อ ำเภอเมืองปทุมธำนี 
จงัหวดัปทุมธำนี 

ธุรกิจหลกัของบริษทัคือกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงระบบไฟฟ้ำและงำนบริกำรดำ้นวิศวกรรมไฟฟ้ำ และ
งำนโทรคมนำคมทุกประเภท และจ ำหน่ำยอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ำ และวสัดุก่อสร้ำง รวมถึงกำรลงทุนในโครงกำร
พลงังำนทดแทนและระบบสำธำรณูปโภค 

บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูลจึงรวม
เรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกิจกำร” 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำล 

2.1  งบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลน้ีได้จัดท ำข้ึนในสกุลเงินบำทและ ตำม
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง “กำรรำยงำนกำรเงินระหว่ำงกำล” และวิธีปฏิบติัทำงกำร
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นแบบย่อ และมีกำร
เปิดเผยขอ้มูลเพิ ่ม เติมตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์

2.2 งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ซ่ึงน ำมำแสดง
เปรียบเทียบไดม้ำจำกงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึง
ไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลกำรด ำเนินงำนซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรำกฏในงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
2562 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่กำรคำดกำรณ์ถึงผลกำรด ำเนินงำนเตม็ปี 

2.4 ขอ้มูลบำงประกำรซ่ึงควรจะแสดงอยูใ่นงบกำรเงินประจ ำปีท่ีไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินมิไดน้ ำมำแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจำกมิไดมี้กำรก ำหนดใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำว ในงบกำรเงิน
ระหวำ่งกำล ดงันั้น งบกำรเงินระหวำ่งกำลส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 จึงควรอ่ำน
ประกอบกบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ซ่ึงไดมี้กำรตรวจสอบแลว้  
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งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทยในกรณีท่ีมีควำมหมำยขดัแยง้กนัหรือ
มีควำมแตกต่ำงกนัในกำรตีควำมระหวำ่งสองภำษำ ใหใ้ชง้บกำรเงินตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 

2.5 งบกำรเงินระหวำ่งกำลรวมไดร้วมรำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรหลงัจำกตดัรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญัระหวำ่งกนั 
ซ่ึงมีสดัส่วนกำรถือหุน้ในอตัรำร้อยละดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ จัดตั้งขึน้ สัดส่วนกำรถือหุ้น (ร้อยละ) 
  ในประเทศ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
   30 กนัยำยน 

2562 
31 ธันวำคม 

2561 
บริษัทย่อยทำงตรง     
บริษทั เดม็โก ้อินดสัตร่ี จ ำกดั รับจำ้งผลิตและติดตั้งโครงสร้ำงเหลก็ภำชนะ

แรงดนัสูง และระบบท่อรับแรงดนั 
ไทย 100 100 

บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ จ ำกดั รับจำ้งผลิตและจ ำหน่ำยเสำโครงเหลก็ และ
เสำโทรคมนำคม 

ไทย 
 

100 
 

100 
 

บริษทั เดม็โก ้เดอลำว จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำ สปป.ลำว 100 90 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 ไดจ้ดัท ำข้ึน
โดยรวมงบกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษทัยอ่ยส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  
2562 ซ่ึงไดส้อบทำนแลว้ 

2.6 ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) 
เร่ือง “กำรรำยงำนกำรเงินระหว่ำงกำล” กลุ่มกิจกำรต้องอำศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหำรในกำรก ำหนด
นโยบำยกำรบญัชี กำรประมำณกำรและกำรตั้งขอ้สมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรแสดง
จ ำนวนสินทรัพย ์หน้ีสินและกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบ
กำรเงินระหว่ำงกำล รวมทั้ งกำรแสดงรำยได้และค่ำใช้จ่ำยของงวดบัญชี ถึงแม้ว่ำกำรประมำณกำรของ
ผูบ้ริหำรไดพ้ิจำรณำอยำ่งสมเหตุสมผลภำยใตเ้หตุกำรณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจมีควำมแตกต่ำง
ไปจำกประมำณกำรนั้น 

2.7 มำตรฐำนกำรบญัชีใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหว่ำงงวด กลุ่มกิจกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบ
อยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มกิจกำร อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั
ใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้      

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560)                              เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)                              เร่ือง รำยได ้  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31  
 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รำยได-้รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำร
โฆษณำ  

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

  
กิจกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กับสัญญำท่ีท ำกับลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้
สัญญำท่ีอยู่ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอน
ส ำหรับกำรรับรู้รำยไดท่ี้เกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้น
ถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีไดส่้งมอบให้แก่
ลูกคำ้ และก ำหนดใหกิ้จกำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจำรณำขอ้เท็จจริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดใน
กำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน 

ทั้งน้ีกำรน ำมำตรฐำนดงักล่ำวมำปฏิบติัส่งผลใหบ้ริษทัจะตอ้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินเพิ่มเติมโดยมีรำยละเอียดตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 37 

2.8    มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงักล่ำวไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัซ่ึง 
สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 

เร่ือง กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงำนต่ำงประเทศ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 19 

กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

  
 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดั
มูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำ
สำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) 
หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้น
เครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและ
กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะ
ท ำให้มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผล
บงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และ
กำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดั
มูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกวำ่ 12 เดือนเวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมี
มูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้
เช่ำยงัคงต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้หลักกำร
เช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มกิจกำรอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในงวดท่ีเร่ิมน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 
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3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีใชใ้นกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเป็นนโยบำยเดียวกนักบันโยบำยกำรบญัชีใน

กำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ยกเวน้เร่ืองดงัน้ี  

3.1  กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเร่ืองกำรรับรู้รำยได ้
เน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ืองรำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ มำถือ
ปฏิบติั โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือกลุ่มกิจกำรไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้แลว้ รำยไดจ้ำกกำรขำย
แสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกบัสินคำ้โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหักส่วนลด
แลว้ 

รำยไดค่้ำบริกำร 

รำยไดค่้ำบริกำรตำมสญัญำจำ้งด ำเนินกำรรับรู้เป็นรำยไดต้ลอดช่วงเวลำท่ีใหบ้ริกำร ตำมวิธีอตัรำส่วนของงำนท่ี
ท ำเสร็จกลุ่มกิจกำรจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกสญัญำเตม็จ ำนวนทนัทีท่ีคำดวำ่จะมีผลขำดทุนเกิดข้ึน          

 รำยไดค่้ำบริกำรตำมสัญญำท่ีมีก ำหนดระยะเวลำ จะรับรู้รำยไดต้ลอดช่วงเวลำท่ีให้บริกำรตำมวิธีเส้นตรงตำม
ระยะเวลำของสญัญำ                     

รำยไดค่้ำบริกำรอ่ืนรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดใ้ห้บริกำรแลว้ หรือตลอดช่วงเวลำท่ีให้บริกำรโดยพิจำรณำจำกขั้น
ควำมส ำเร็จของงำน            

รำยไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก ำหนดเรียกช ำระตำมสญัญำแสดงไวเ้ป็น “สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสญัญำ” ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะจดัประเภทเป็นลูกหน้ีเม่ือกิจกำรมีสิทธิท่ีจะไดรั้บช ำระโดยปรำศจำกเง่ือนไข   

จ ำนวนเงินท่ีกิจกำรไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บจำกลูกคำ้แต่ยงัมีภำระท่ีตอ้งปฏิบติัให้กบัลูกคำ้แสดงไวเ้ป็น “หน้ีสิน
ท่ีเกิดจำกสัญญำ”ในงบแสดงฐำนะกำรเงินซ่ึงจะรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดป้ฏิบติัตำมภำระท่ีระบุไวใ้นสัญญำเสร็จ
ส้ิน 

3.2  กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชี 

ในระหว่ำงปี 2562  บริษทัย่อยไดมี้กำรเปล่ียนแปลงวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจำกวิธีเส้นตรง
เป็นวิธีจ ำนวนผลผลิต (Unit of production) 
ผูบ้ริหำรไดค้ำดกำรณ์จ ำนวนผลผลิตทั้งหมด โดยพิจำรณำจำกปัจจยัหลกัหลำยประกำรเช่น ควำมสำมำรถ
ของเคร่ืองจกัร อำคำรและระบบท่อ ควำมต้องกำรของผูใ้ช้ทั้ งในปัจจุบนัและอนำคต งบประมำณของ
รัฐบำลในกำรพฒันำส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกโครงสร้ำงพื้นฐำนและปริมำณกำรผลิตจริงในอดีต  เป็นตน้ 
และนอกจำกน้ีผูบ้ริหำรไดว้่ำจำ้งทีมผูเ้ช่ียวชำญภำยนอกสอบทำนรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน
ทำงธุรกิจ เพื่อให้มีหลกัฐำนท่ีน่ำเช่ือถือและมัน่ใจว่ำ วิธีกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตำมวิธีจ  ำนวน
ผลผลิตนั้นเหมำะสม 
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กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรขำ้งตน้เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2562 เป็นตน้ไป ซ่ึงผูบ้ริหำรของบริษทั 
เช่ือว่ำกำรเปล่ียนแปลงทำงบญัชีขำ้งตน้มีควำมเหมำะสมยิ่งข้ึนเพรำะจ ำนวนผลผลิตท่ีคำดกำรณ์ดงักล่ำว
สอดคลอ้งกบัประโยชน์ท่ีบริษทัคำดวำ่จะไดรั้บจำกกำรใชง้ำนสินทรัพยด์งักล่ำวท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ในกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรดังกล่ำว บริษทัได้ใช้วิธีเปล่ียนทันทีผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลง
ประมำณกำรขำ้งตน้มีดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หน่วย : บำท 
  งบกำรเงินของบริษัทย่อย 

  วธิีเดมิ  วธิีใหม่  จ ำนวนที่เพิม่ขึน้ 
  (วธิีเส้นตรง)  (วธิีจ ำนวนผลผลติ)  (ลดลง) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน       

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  795,051,886.18  795,051,886.18  - 

(หกั) ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม  (63,175,154.78)  (59,904,118.65)  (3,271,036.13) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ  731,876,731.40  735,147,767.53  (3,271,036.13) 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  24,881,881.79  25,529,164.97  647,283.18 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ       

ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2562           

ค่ำตดัจ ำหน่ำย  7,202,124.21  3,931,088.08  (3,271,036.13) 

ภำษีเงินได ้  1,599,532.44  2,246,815.62  647,283.18 

ก ำไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัเพิ่มข้ึน  -  -  2,623,752.95 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2562       

ค่ำตดัจ ำหน่ำย  21,371,520.76  18,100,484.63  (3,271,036.13) 

ภำษีเงินได ้  4,746,438.66  5,393,721.84  647,283.18 

ก ำไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัเพิ่มข้ึน  -  -  2,623,752.95 
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  หน่วย : บำท 
  งบกำรเงินรวม 

  วธิีเดมิ  วธิีใหม่  จ ำนวนที่เพิม่ขึน้ 
      (ลดลง) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน       

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  839,038,127.68  839,038,127.68  - 

(หกั) ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม  (88,807,924.24)  (85,536,888.11)  (3,271,036.13) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ  750,230,203.44  753,501,239.57  (3,271,036.13) 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  24,881,881.79  25,529,164.97  647,283.18 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ       

ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2562           

ค่ำตดัจ ำหน่ำย  7,775,522.66  4,504,486.53  (3,271,036.13) 

ภำษีเงินได ้  (12,902,015.24)  (12,254,732.06)  647,283.18 

ก ำไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัเพิ่มข้ึน  -  -  2,623,752.95 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนเพิ่มข้ึน  -  -  0.004 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2562       

ค่ำตดัจ ำหน่ำย  23,252,523.67  19,981,487.54  (3,271,036.13) 

ภำษีเงินได ้  (6,037,330.46)  (5,390,047.28)  647,283.18 

ก ำไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัเพิ่มข้ึน  -  -  2,623,752.95 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนเพิ่มข้ึน  -  -  0.004 
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4. รำยกำรและยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

ในระหวำ่งงวด กลุ่มกิจกำรมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีสำระส ำคญั ดงัน้ี 
ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกลุม่กิจกำรและบริษทักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

ช่ือบริษัทและบุคคลที่เกีย่วข้องกนั ลกัษณะควำมสัมพันธ์ 
บริษทั เดม็โก ้อินดสัตร่ี จ ำกดั เป็นบริษทัยอ่ยโดยกำรถือหุน้ทำงตรงและมีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ จ ำกดั เป็นบริษทัยอ่ยโดยกำรถือหุน้ทำงตรงและมีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เดม็โก ้เดอลำว จ ำกดั เป็นบริษทัยอ่ยโดยกำรถือหุน้ทำงตรงและมีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั อดุรธำนีโซล่ำร์พำวเวอร์ จ ำกดั  เป็นกำรร่วมคำ้  
บริษทั อินโดไชน่ำ กรีนเอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั  เป็นกำรร่วมคำ้  
บริษทั แม่โขงกรีนพำวเวอร์ จ ำกดั  เป็นกำรร่วมคำ้  
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้เพำเวอร์ 6 จ ำกดั เป็นกำรร่วมคำ้ * 
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้เพำเวอร์ 11 จ ำกดั เป็นกำรร่วมคำ้ * 
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ 15 จ ำกดั เป็นกำรร่วมคำ้  
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ 16 จ ำกดั เป็นกำรร่วมคำ้  
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ 17 จ ำกดั เป็นกำรร่วมคำ้  
บริษทั อีโอลสั พำวเวอร์ จ ำกดั เป็นบริษทัร่วมโดยกำรถือหุน้ทำงตรงและมีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เค.อำร์.ทู จ ำกดั บริษทัยอ่ยของบริษทั อีโอลสั พำวเวอร์ จ ำกดั 
บริษทั เฟิร์ส โครำช วินด ์จ ำกดั บริษทัยอ่ยของบริษทั อีโอลสั พำวเวอร์ จ ำกดั 
บริษทั ซีไอเอน็ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั เป็นบริษทัร่วมโดยกำรถือหุน้ทำงตรงและมีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั ซินแก๊ส ลพบุรี  จ ำกดั บริษทัยอ่ยของบริษทั ซีไอเอน็ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
บริษทั ซินแก๊ส มหำสำรคำม จ ำกดั บริษทัยอ่ยของบริษทั ซีไอเอน็ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
บริษทั เขำคอ้ วนิด ์พำวเวอร์ จ ำกดั บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทั เขำคอ้ วินด์ พำวเวอร์ จ ำกดั 
บริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอยี่ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอยี ่คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 
คุณสวำสด์ิ ปุ้ยพนัธวงศ ์ ผูถื้อหุน้บริษทั 

*ในระหว่ำงปี 2562 กำรร่วมคำ้ ไดมี้กำรเปล่ียนช่ือบริษทัใหม่ ดงัน้ี บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพำเวอร์ 6 จ  ำกดั 
เปล่ียนเป็น บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก ้เพำเวอร์ 6 จ  ำกดั และบริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพำเวอร์ 11 
จ  ำกดั เปล่ียนเป็น บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้เพำเวอร์ 11 จ  ำกดั 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำส ำหรับรำยกำรแต่ละประเภทอธิบำยไดด้งัต่อไปน้ี 
รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รำยไดจ้ำกกำรขำย รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเกิน 
รำยไดจ้ำกกำรบริกำร รำคำตำมสญัญำ 
ดอกเบ้ียรับ อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1 - 2 ต่อปี 
รำยไดอ่ื้น รำคำตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคำ้ รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเกิน 
ตน้ทุนบริกำร รำคำตำมสญัญำ 
ค่ำเช่ำ รำคำตำมสญัญำ 
ค่ำท่ีปรึกษำ รำคำตำมสญัญำ 
ค่ำสูญเสียโอกำสในกำรผลิต รำคำตำมบนัทึกเพิ่มเติมแนบทำ้ย 
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4.1  ยอดคงเหลือท่ีส ำคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหรือบุคคล ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 31 ธันวำคม 
2561 มีดงัน้ี  

หน่วย : บำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 

 2562  2561  2562  2561 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน        
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ จ ำกดั -  -  -  58,712.96 
บริษทั เดม็โก ้เดอลำว จ ำกดั -  -  55,105.00  - 
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี  เด็มโก ้  
เพำเวอร์ 6 จ ำกดั 

 
1,157,779.51 

  
1,157,779.51 

 
1,157,779.51 

 
1,157,779.51 

บริษัท เฟรเซอร์ส  พร็อพเพอร์ ต้ี  เด็ มโก ้ 
เพำเวอร์ 11 จ ำกดั 

 
1,958,974.10 

  
2,061,858.72 

 
1,958,974.10 

 
2,061,858.72 

บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ 15 จ ำกดั 1,365,000.00  1,365,000.00  1,365,000.00  1,365,000.00 
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ 16 จ ำกดั 1,222,500.00  1,222,500.00  1,222,500.00  1,222,500.00 
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ 17 จ ำกดั 719,500.00  719,500.00  719,500.00  719,500.00 
บริษทั เค.อำร์.ทู จ ำกดั 57,027,894.12  56,709,999.79  57,027,894.12  56,709,999.79 
บริษทั เฟิร์ส โครำช วินด ์จ ำกดั 50,290,000.02  50,810,997.79  50,290,000.02  50,810,997.79 

รวม 113,741,647.75  114,047,635.81  113,796,752.75  114,106,348.77 

        
ลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน        
บริษทั เดม็โก ้อินดสัตร่ี จ ำกดั -  -  -  428,000.00 
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ จ ำกดั -  -  186,404.31  148,461.04 

รวม -  -  186,404.31  576,461.04 

        
เงินทดรองจ่ำย - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก ้
เพำเวอร์ 6 จ ำกดั 115,000.00 

 
85,000.00 

 
115,000.00 

 
85,000.00 

บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ 15 จ ำกดั 1,260,000.00  960,000.00  1,260,000.00  960,000.00 
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ 16 จ ำกดั 310,000.00  110,000.00  310,000.00  110,000.00 
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ 17 จ ำกดั 360,000.00  210,000.00  360,000.00  210,000.00 

รวม 2,045,000.00  1,365,000.00  2,045,000.00  1,365,000.00 

        
    

 
 

    

        
  

 
 

      



 

- 10 - 

 
       หน่วย : บำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 

 2562  2561  2562  2561 
ลูกหนีเ้งินวำงประกนั – กจิกำรที่ เกีย่วข้อง

กนั 
       

บริษทั อุดรธำนีโซล่ำร์พำวเวอร์ จ ำกดั -  1,700,000.00  -  1,700,000.00 
บริษทั อินโดไชน่ำ กรีนเอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั -  1,100,000.00  -  1,100,000.00 
บริษทั แม่โขงกรีนพำวเวอร์ จ ำกดั 3,800,000.00  4,800,000.00  3,800,000.00  4,800,000.00 

รวม 3,800,000.00  7,600,000.00  3,800,000.00  7,600,000.00 

        
ดอกเบีย้ค้ำงรับ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน        
บริษทั เดม็โก ้เดอลำว จ ำกดั -  -  2,224,336.73  37,051,176.84 
บริษทั แม่โขงกรีนพำวเวอร์ จ ำกดั 52,931.51  202,158.90  52,931.51  202,158.90 

รวม 52,931.51  202,158.90  2,277,268.24  37,253,335.74 

        
รำยได้ค้ำงรับอ่ืน - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ จ ำกดั -  -  30,000,000.00  - 
บริษทั อีโอลสั พำวเวอร์ จ ำกดั -  48,148,148.84  -  48,148,148.84 

รวม -  48,148,148.84  30,000,000.00  48,148,148.84 

        
เงินให้กู้ยืม – กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน        
บริษทั เดม็โก ้เดอลำว จ ำกดั        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  343,763,839.71  344,720,903.02 

             เพิ่มข้ึน -  -  41,862,419.88  - 
             ลดลง -  -  -  (957,063.31) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด -  -  385,626,259.59  343,763,839.71 

        
บริษทั แม่โขงกรีนพำวเวอร์ จ ำกดั        
ยอดคงเหลือตน้ปี 1,750,000.00  2,500,000.00  1,750,000.00  2,500,000.00 

             ลดลง (750,000.00)  (750,000.00)  (750,000.00)  (750,000.00) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด 1,000,000.00  1,750,000.00  1,000,000.00  1,750,000.00 
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       หน่วย : บำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 

 2562  2561  2562  2561 
บริษทั ซีไอเอน็ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั        
ยอดคงเหลือตน้ปี 85,000.00  77,500.00  85,000.00  77,500.00 

             เพิ่มข้ึน 30,000.00  7,500.00  30,000.00  7,500.00 
ลดลง (115,000.00)  -  (115,000.00)  - 
รวม -  85,000.00  -  85,000.00 
หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  (85,000.00)  -  (85,000.00) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด -  -  -  - 

        
บริษทั ซินแก๊ส ลพบุรี จ ำกดั        
ยอดคงเหลือตน้ปี 60,000.00  52,500.00  60,000.00  52,500.00 

             เพิ่มข้ึน 20,000.00  7,500.00  20,000.00  7,500.00 
รวม 80,000.00  60,000.00  80,000.00  60,000.00 
หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (80,000.00)  (60,000.00)  (80,000.00)  (60,000.00) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด -  -  -  - 

        
บริษทั ซินแก๊ส มหำสำรคำม จ ำกดั        
ยอดคงเหลือตน้ปี 60,000.00  52,500.00  60,000.00  52,500.00 

             เพิ่มข้ึน 20,000.00  7,500.00  20,000.00  7,500.00 
ลดลง (80,000.00)  -  (80,000.00)  - 
รวม -  60,000.00  -  60,000.00 
หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  (60,000.00)  -  (60,000.00) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด -  -  -  - 

รวม 1,000,000.00  1,750,000.00  386,626,259.59  345,513,839.71 

        
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั เดม็โก ้อินดสัตร่ี จ ำกดั -  -  34,999,997.46  34,999,997.46 
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ จ ำกดั -  -  86,695.68  451,979.77 

รวม -  -  35,086,693.14  35,451,977.23 

        
เจ้ำหนีง้ำนโครงกำร – กจิกำรที่เกีย่วข้อง
กนั 

       

บริษทั เดม็โก ้อินดสัตร่ี จ ำกดั -  -  106,498,165.30  125,135,897.68 
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ จ ำกดั -  -  32,192,350.42  119,412.00 

รวม -  -  138,690,515.72  125,255,309.68 
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       หน่วย : บำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 

 2562  2561  2562  2561 
เจ้ำหนีเ้งินประกนัผลงำน  - กจิกำร 
ที่เกีย่วข้องกัน 

       

บริษทั เดม็โก ้อินดสัตร่ี จ ำกดั -  -  20,720,196.08  18,819,345.01 
รวม -  -  20,720,196.08  18,819,345.01 

        
เจ้ำหนีค่้ำหุ้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน        
บริษัท  ซัล เทน เอเบิล  เอน เนอยี  คอ ร์
ปอเรชัน่ จ ำกดั 97,923,706.42 

 
97,923,706.42 

 
97,923,706.42 

 
97,923,706.42 

รวม 97,923,706.42  97,923,706.42  97,923,706.42  97,923,706.42 

 
              เจ้ำหนีท้รัพย์สิน - กจิกำรที่กีย่วข้องกัน 

       

บริษทั เดม็โก ้เพำวเวอร์ จ ำกดั -  -  -  823,900.00 
รวม -  -  -  823,900.00 

 
             ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน 

       

บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ จ ำกดั -  -  31,993.00  57,245.00 
บริษทั เค.อำร์.ทู จ ำกดั 48,202,776.13  28,804,496.27  48,202,776.13  28,804,496.27 
บริษทั เฟิร์ส โครำช วินด ์จ ำกดั -  9,395,891.30  -  9,395,891.30 

รวม 48,202,776.13  38,200,387.57  48,234,769.13  38,257,632.57 

        
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย -กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน        
บริษัท  ซัส เทนเอเบิล  เอน เนอยี  คอร์
ปอเรชัน่ จ ำกดั 3,744,978.12 

 
3,085,804.02 

 
3,744,978.12 

 
3,085,804.02 

รวม 3,744,978.12  3,085,804.02  3,744,978.12  3,085,804.02 
        

              เงินกู้ยืมระยะส้ัน - กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน        
บริษทั ซีไอเอน็ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั -  1,300,000.00  -  1,300,000.00 

รวม -  1,300,000.00  -  1,300,000.00 
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4.2  รำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัระหวำ่งบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 
รำยได้จำกกำรขำย        
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ จ ำกดั -  -  146,538.05  31,981.65 
บริษทั เดม็โก ้เดอลำว จ ำกดั -  -  51,500.00  - 

รวม -  -  198,038.05  31,981.65 
        

รำยได้อ่ืน        
บริษทั เดม็โก ้อินดสัตร่ี จ ำกดั -  -  -  600,000.00 
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ จ ำกดั -  -  253,403.00  219,991.00 

รวม -  -  253,403.00  819,991.00 
        

รำยได้เงินปันผล        
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ จ ำกดั -  -  30,000,000.00  - 
บริษทั อุดรธำนีโซล่ำร์พำวเวอร์ จ ำกดั 640,000.00  -  640,000.00  - 
บริษทั อินโดไชน่ำ กรีนเอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั 640,000.00  -  640,000.00  - 

รวม 1,280,000.00  -  31,280,000.00  - 

        
ดอกเบีย้รับ        
บริษทั เดม็โก ้เดอลำว จ ำกดั -  -  1,439,932.33  3,778,993.21 
บริษทั แม่โขงกรีนพำวเวอร์ จ ำกดั 52,931.51  66,542.47  52,931.51  66,542.47 

รวม 52,931.51  66,542.47  1,492,863.84  3,845,535.68 
        

        
ต้นทุนขำย        
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ จ ำกดั -  -  17,304,758.00  1,227,640.97 

รวม -  -  17,304,758.00  1,227,640.97 
        

ต้นทุนบริกำร        
บริษทั เดม็โก ้อินดสัตร่ี จ ำกดั -  -  1,052,291.00  29,077,037.00 
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ จ ำกดั -  -  38,375,613.80  36,345,965.00 

รวม -  -  39,427,904.80  65,423,002.00 

        
ดอกเบีย้จ่ำย        
บริษทั ซัสเทนเอเบิล เอนเนอร์ยี่  คอร์
ปอเรชัน่ จ ำกดั 222,139.26  222,139.26  222,139.26  222,139.26 

รวม 222,139.26  222,139.26  222,139.26  222,139.26 
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                  หน่วย : บำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 
ค่ำสูญเสียโอกำสในกำรผลติ        
บริษทั เค.อำร์.ทู จ ำกดั 101,210,248.74  18,183,417.71  101,210,248.74  18,183,417.71 

รวม 101,210,248.74  18,183,417.71  101,210,248.74  18,183,417.71 
        
ค่ำที่ปรึกษำ        
คุณสวำสด์ิ ปุ้ยพนัธวงศ ์ 120,000.00  120,000.00  120,000.00  120,000.00 

รวม 120,000.00  120,000.00  120,000.00  120,000.00 

 
หน่วย : บำท 

ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 
รำยได้จำกกำรขำย        
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ จ ำกดั -  -  310,254.22  119,478.25 
บริษทั เดม็โก ้เดอลำว จ ำกดั -  -  51,500.00  49,345.00 

รวม -  -  361,754.22  168,823.25 

รำยได้อ่ืน        
บริษทั เดม็โก ้อินดสัตร่ี จ ำกดั -  -  600,000.00  1,800,000.00 
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ จ ำกดั -  -  678,721.00  663,515.00 

รวม -  -  1,278,721.00  2,463,515.00 
        

รำยได้เงินปันผล        
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ จ ำกดั -  -  60,000,000.00  - 
บริษทั อีโอลสั พำวเวอร์ จ ำกดั 59,957,458.32  93,000,000.00  59,957,458.32  93,000,000.00 
บริษทั อุดรธำนีโซล่ำร์พำวเวอร์ จ ำกดั 640,000.00  -  640,000.00  - 
บริษทั อินโดไชน่ำ กรีนเอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั 640,000.00  -  640,000.00  - 

รวม 61,237,458.32  93,000,000.00  121,237,458.32  93,000,000.00 

        
ดอกเบีย้รับ        
บริษทั เดม็โก ้เดอลำว จ ำกดั -  -  7,035,579.77  11,445,484.39 
บริษทั แม่โขงกรีนพำวเวอร์ จ ำกดั 157,068.49  211,068.49  157,068.49  211,068.49 

รวม 157,068.49  211,068.49  7,192,648.26  11,656,552.88 
        

ขำยทรัพย์สินถำวร        
บริษทั เดม็โก ้เดอลำว จ ำกดั -  -  16,653.45  17,769.59 

รวม -  -  16,653.45  17,769.59 
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       หน่วย : บำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ต้นทุนขำย        
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ จ ำกดั -  -  17,837,139.50  2,015,221.07 

รวม -  -  17,837,139.50  2,015,221.07 

        
ต้นทุนบริกำร        
บริษทั เดม็โก ้อินดสัตร่ี จ ำกดั -  -  1,701,374.00  56,813,943.80 
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ จ ำกดั -  -  80,692,483.40  95,141,337.00 

รวม -  -  82,393,857.40  151,955,280.80 

        
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน        
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ จ ำกดั -  -  -  2,190.00 

รวม -  -  -  2,190.00 
        
ดอกเบีย้จ่ำย        
บริษทั ซัสเทนเอเบิล เอนเนอร์ยี่  คอร์
ปอเรชัน่ จ ำกดั 659,174.10  659,174.10  659,174.10  659,174.10 

รวม 659,174.10  659,174.10  659,174.10  659,174.10 

        
ซ้ือทรัพย์สิน        
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ จ ำกดั -  -  -  1,836.00 

รวม -  -  -  1,836.00 
        
ค่ำสูญเสียโอกำสในกำรผลติ        
บริษทั เค.อำร์.ทู จ ำกดั 172,253,030.06  34,561,085.69  172,253,030.06  34,561,085.69 

รวม 172,253,030.06  34,561,085.69  172,253,030.06  34,561,085.69 
        
ค่ำที่ปรึกษำ        
คุณสวำสด์ิ ปุ้ยพนัธวงศ ์ 360,000.00  360,000.00  360,000.00  360,000.00 

รวม 360,000.00  360,000.00  360,000.00  360,000.00 
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4.3  ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
 กลุ่มบริษทัมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนของกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำหรับงวดสำมเดือนและ      

เกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
หน่วย : บำท 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 9,684,540.00  10,522,680.00  8,938,920.00  9,536,400.00 

ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 280,465.00  360,332.00  190,581.00  277,108.00 

รวม 9,965,005.00  10,883,012.00  9,129,501.00  9,813,508.00 

 
 

หน่วย : บำท 
 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 31,326,019.66  31,173,828.33  28,914,140.66  28,232,188.33 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 842,000.00  1,080,994.00  572,353.00  831,320.00 

รวม 32,168,019.66  32,254,822.33  29,486,493.66  29,063,508.33 

5. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด 

รำยกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสดท่ีมีสำระส ำคญัส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพยถ์ำวรและ        
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  5.02  26.12   0.84  4.93 
แปลงเงินใหกู้ย้มืเป็นเงินลงทุนใน        
   บริษทัยอ่ย 18.33  -  18.33  - 
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6.    เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
เงินสดในมือ 2,514,366.63  2,674,440.95  1,607,292.26  1,712,544.95 
เงินฝำกธนำคำร - กระแสรำยวนั 85,733,049.57  86,754,426.63  71,339,089.62  44,969,158.23 
เงินฝำกธนำคำร - ออมทรัพย ์ 115,117,457.49  130,223,472.68  111,985,190.40  126,223,596.28 
เงินฝำกประจ ำท่ีถึงก ำหนด        
 จ่ำยคืนภำยใน 3 เดือน 183,572.49  155,934.21  183,572.49  155,934.21 

รวม 203,548,446.18  219,808,274.47  185,115,144.77  173,061,233.67 

7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

หน่วย : บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 
ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 2562  2561  2562  2561 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - บริษทัอ่ืน  841,103,087.79  660,520,400.09  775,903,692.94  643,169,478.25 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  113,741,647.75  114,047,635.81  113,796,752.75  114,106,348.77 

รวม  954,844,735.54  774,568,035.90  889,700,445.69  757,275,827.02 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (46,143,976.36)  (46,143,976.36)  (46,143,976.36)  (46,143,976.36) 

 รวม  908,700,759.18  728,424,059.54  843,556,469.33  711,131,850.66 
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หน่วย : บำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 
ลูกหนีอ่ื้น 

 2562  2561  2562  2561 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  52,931.51  202,158.90  2,277,268.24  37,253,335.74 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้และบริกำร  37,882,174.48  78,349,217.67  36,365,091.92  78,285,717.67 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้  20,327,300.87  24,657,839.77  19,152,799.24  23,040,101.82 
เงินปันผลคำ้งรับ  -  48,148,148.84  30,000,000.00  48,148,148.84 
เงินทดรองจ่ำย  4,823,680.51  4,085,686.83  4,660,420.72  4,037,287.35 
ลูกหน้ีเงินประกนั   34,967,673.77  26,609,697.58  34,967,673.77  26,609,697.58 
ลูกหน้ีกรมสรรพำกร  5,285,571.09  5,616,126.87  -  - 
ลูกหน้ีอื่น   3,393,587.06  2,800,792.19  3,523,581.31  3,320,843.17 
อื่นๆ  1,882,274.94  422,091.09  -  12,139.22 

 รวม  108,615,194.23  190,891,759.74  130,946,835.20  220,707,271.39 
 รวม  1,017,315,953.41  919,315,819.28  974,503,304.53  931,839,122.05 

ลูกหน้ีกำรคำ้ จ ำแนกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - บริษัทอ่ืน        
ยงัไม่ถึงก ำหนด 572,186,172.00  438,925,375.82  554,431,690.89  424,244,975.50 
เกินก ำหนดช ำระ        
นอ้ยกวำ่หรือเท่ำกบั 3 เดือน 15,900,098.19  53,434,613.24  12,709,410.62  50,764,091.72 
มำกกวำ่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 57,146,904.33  40,809,377.04  21,629,001.40  40,809,377.04 
มำกกวำ่ 6 เดือน ถึง 9 เดือน 31,705,184.15  5,219,724.58  22,968,860.91  5,219,724.58 
มำกกวำ่ 9 เดือน ถึง 12 เดือน 12,595,876.03  9,168,936.46  12,595,876.03  9,168,936.46 
มำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 151,568,853.09  112,962,372.95  151,568,853.09  112,962,372.95 

รวม 841,103,087.79  660,520,400.09  775,903,692.94  643,169,478.25 
หกั ค่ำเผื่อสงสัยจะสูญ (46,143,976.36)  (46,143,976.36)  (46,143,976.36)  (46,143,976.36) 

รวม 794,959,111.43  614,376,423.73  729,759,716.58  597,025,501.89 
ลูกหน้ีเช็คคืน 1,046,625.00  1,046,625.00  1,046,625.00  1,046,625.00 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1,046,625.00)  (1,046,625.00)  (1,046,625.00)  (1,046,625.00) 

รวม -  -  -  - 
รวม 794,959,111.43  614,376,423.73  729,759,716.58  597,025,501.89 
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หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน        
ยงัไม่ถึงก ำหนด 317,894.33  520,997.77  372,999.33  521,652.61 
เกินก ำหนดช ำระ        
นอ้ยกวำ่หรือเท่ำกบั 3 เดือน -  -  -  58,058.12 
มำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 113,423,753.42  113,526,638.04  113,423,753.42  113,526,638.04 

รวม 113,741,647.75  114,047,635.81  113,796,752.75  114,106,348.77 
รวม 908,700,759.18  728,424,059.54  843,556,469.33  711,131,850.66 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน  2562 ลูกหน้ีกำรคำ้สุทธิท่ีคำ้งช ำระเกินก ำหนดช ำระมำกกว่ำ 12 เดือนจ ำนวน 218.85 ลำ้นบำท 
โดยกลุ่มกิจกำรคำดวำ่ส่วนท่ีเหลือจะไดรั้บช ำระในภำยหลงั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 31 ธันวำคม 2561 บริษทัได้โอนสิทธิเรียกร้องในกำรรับเงินจำกลูกหน้ีตำม
สัญญำกำรให้บริกำรบำงโครงกำรจ ำนวน 376.42 ล้ำนบำท และ 304.61 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ให้แก่สถำบัน
กำรเงินเพื่อค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงินนั้น (ดูหมำยเหตุขอ้ 22 และ 28) 

8. รำยได้ที่ยงัไม่ได้เรียกช ำระ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัไดม้อบอ ำนำจกำรรับเงินหรือโอนสิทธิเรียกร้องในกำรช ำระหน้ี
จำกรำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระจ ำนวน 153.26 ลำ้นบำท และจ ำนวน 142.96 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เป็นหลกัประกนั
ส ำหรับวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกจำกสถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุขอ้ 22 และ 28) 

9. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันอ่ืน 
หน่วย : บำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
  30 กนัยำยน   31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
  2562  2561  2562  2561 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันอ่ืน         
- บุคคลหรือกิจกำรอื่น  3,307,500.00  21,946,184.78  3,307,500.00  21,946,184.78 
- กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,080,000.00  1,955,000.00  1,080,000.00  50,476,366.42 
หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (80,000.00)  (205,000.00)  (80,000.00)  (205,000.00) 
              รวม  1,000,000.00  1,750,000.00  1,000,000.00  50,271,366.42 

                   รวม  4,307,500.00  23,696,184.78  4,307,500.00  72,217,551.20 
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10. สินค้ำคงเหลือ 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 112,904,197.64  60,642,864.41  118,583,026.99  51,761,326.79 
งำนระหว่ำงท ำ 28,047,516.70  12,187,584.73  21,182.18  21,182.18 
งำนโครงกำรระหวำ่งก่อสร้ำง 16,704,090.20  779,139.40  16,704,090.20  779,139.40 
วตัถุดิบ 147,340,190.87  173,643,370.94  8,268.58  8,268.58 
วสัดุใชส้ิ้นเปลือง 1,156,070.83  1,380,343.67  -  - 

รวม 306,152,066.24  248,633,303.15  135,316,567.95  52,569,916.95 
หกั ค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้ลดลง (22,507,833.90)  (24,953,768.90)  (15,210,017.92)  (17,152,709.73) 

รวม 283,644,232.34  223,679,534.25  120,106,550.03  35,417,207.22 

11. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย 102,187,112.38  77,212,122.04  99,792,021.22  66,822,534.08 
ภำษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 37,220,407.95  23,105,746.83  37,131,447.42  22,069,480.29 
อ่ืนๆ 243,535.17  184,237.81  231,374.81  174,091.97 

      รวม 139,651,055.50  100,502,106.68  137,154,843.45  89,066,106.34 

12. เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีภำระผูกพนั 
ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เงินฝำกสถำบนักำรเงิน จ ำนวน 42.20 ลำ้นบำทและ 
38.50 ลำ้นบำทตำมล ำดบั ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุขอ้ 22 และ 
28) 
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13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
        หน่วย : บำท 

                                                      งบกำรเงินรวม 

ช่ือบริษัท ประเภทกจิกำร ทุนที่ช ำระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน  รำคำทุน  มูลค่ำบัญชี  
        ตำมวธีิส่วนได้เสีย  

  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  
  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน 31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  

  2562  2561  2562 2561  2562  2561  2562  2561  
      ร้อยละ ร้อยละ          

บริษทั อีโอลสัพำวเวอร์ จ ำกดั ดำ้นกำรลงทุน 1,301,301,300.00  1,301,301,300.00  25.00 25.00  1,206,849,236.78  1,206,849,236.78  1,382,942,064.95  1,303,953,192.91  
บริษทั ซีไอเอน็  (ไทยแลนด)์ จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำย 

กระแสไฟฟ้ำจำกขยะ 
 

6,000,000.00  
 

6,000,000.00 
  

26.00 
 

26.00 
  

1,560,000.00 
  

1,560,000.00 
 

568,449.92 
  

568,449.92 
 

หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน  -  -     (1,560,000.00)  (1,560,000.00)  (568,449.92)  (568,449.92)  
   รวม  1,307,301,300.00  1,307,301,300.00     1,206,849,236.78  1,206,849,236.78  1,382,942,064.95  1,303,953,192.91  

หน่วย : บำท 
                                                  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษัท ประเภทกจิกำร ทุนที่ช ำระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน  รำคำทุน  เงินปันผลรับ  

  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ส ำหรับงวดเก้ำเดือน  
  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน 31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน  

  2562  2561  2562 2561  2562  2561  2562  2561  
      ร้อยละ ร้อยละ          

บริษทั อีโอลสัพำวเวอร์ จ ำกดั ดำ้นกำรลงทุน 1,301,301,300.00  1,301,301,300.00  25.00 25.00  1,206,849,236.78  1,206,849,236.78  59,957,458.32  93,000,000.00  
บริษทั ซีไอเอน็  (ไทยแลนด)์ จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำย 

กระแสไฟฟ้ำจำกขยะ 6,000,000.00  6,000,000.00 
  

26.00 
 

26.00 
  

1,560,000.00 
 

1,560,000.00 
  

- 
  

- 
 

หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน  -  -     (1,560,000.00)  (1,560,000.00)  -  -  
   รวม  1,307,301,300.00  1,307,301,300.00     1,206,849,236.78  1,206,849,236.78  59,957,458.32  93,000,000.00  
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ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนำยน 2562 ระบุวำ่ บริษทั อีโอลสั พำวเวอร์ จ ำกดั มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลจำกบริษทั เฟิร์ส โครำช วินด ์จ ำกดั   
จ  ำนวน 155.93 ลำ้นบำทและไดรั้บเงินปันผลจำกบริษทั เค.อำร์.ทู. จ  ำกดั จ ำนวน 83.97 ลำ้นบำท และนอกจำกน้ีบริษทั อีโอลสัพำวเวอร์ จ ำกดั มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัจ่ำยเงินปันผล
ระหวำ่งกำลจำกก ำไรสะสม 31 ธนัวำคม 2561 และคร่ึงปี 2562 จ  ำนวน 239.83 ลำ้นบำท และเป็นเงินปันผลท่ีจ่ำยให้กบับริษทั จ ำนวน 59.96 ลำ้นบำท โดยก ำหนดจ่ำยเงินปันผลภำยใน
วนัท่ี 28 มิถุนำยน 2562 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนำยน 2561  ระบุว่ำ บริษทั อีโอลสั พำวเวอร์ จ ำกดั มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลจำกบริษทั เฟิร์ส โครำช วินด ์
จ ำกดั จ ำนวน 240 ลำ้นบำท และไดรั้บเงินปันผลจำกบริษทั เค.อำร์.ทู. จ  ำกดั  จ ำนวน 132 ลำ้นบำท โดยก ำหนดจ่ำยเงินปันผลของทั้งสองบริษทั ไม่เกินวนัท่ี 15 กรกฎำคม 2561 และ
นอกจำกน้ี บริษทั อีโอลสั พำวเวอร์ จ ำกดั มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับระยะเวลำตั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวำคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 เมษำยน 2561 จ  ำนวน 372      
ลำ้นบำท และเป็นเงินปันผลท่ีจ่ำยให้กบั บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 93 ลำ้นบำท โดยก ำหนดจ่ำยเงินปันผลทั้งหมดเม่ือไดรั้บเงินปันผลจำกบริษทั เฟิร์ส โครำช วินด ์จ ำกดั 
และบริษทั เค.อำร์.ทู. จ  ำกดั แลว้ 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

หน่วย : บำท 
  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  ทุนเรียกช ำระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน  รำคำทุน  เงินปันผลรับ 

  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ส ำหรับงวดเก้ำเดือน 
ช่ือบริษัท ทุนจดทะเบียน 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 

  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
      ร้อยละ  ร้อยละ         
บริษทั เดม็โก ้อินดสัตร่ี จ ำกดั 260,000,000.00 190,000,000.00  190,000,000.00  100.00  100.00  167,600,000.00  167,600,000.00  -  - 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนใน    
บริษทัยอ่ย 

         
(3,757,495.67)  (3,757,495.67) 

 
- 

 
- 

                   สุทธิ          163,842,504.33  163,842,504.33  -  - 
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ จ ำกดั 200,000,000.00 200,000,000.00  200,000,000.00  100.00  100.00  200,000,000.00  200,000,000.00  60,000,000.00  - 
บริษทั เดม็โก ้เดอ ลำว จ ำกดั 639,600,000.00 401,680,626.09  369,051,648.81  100.00  90.00  401,680,626.09  350,726,464.03  -  - 

รวม  791,680,626.09  759,051,648.81      765,523,130.42  714,568,968.36  60,000,000.00  - 
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บริษทั เดม็โก้  เดอลำว จ ำกดั 
ในระหว่ำงปี 2562 บริษทั ไดล้งทุนใน บริษทั เด็มโก ้เดอลำว จ ำกดั (DDL) เพิ่มข้ึน จ ำนวน 18.32 ลำ้นบำท โดยกำรแปลงเงินให้กูย้ืมเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย จำกกำรเปล่ียนแปลง
ดงักล่ำวมีผลท ำใหบ้ริษทัมีเงินลงทุนใน DDL คิดเป็นสดัส่วน 100% 
ส ำหรับงวดเกำ้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษทั เดม็โก ้เดอลำว จ ำกดั ไดเ้รียกช ำระค่ำหุน้เพิ่ม จ ำนวน 1.73 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.65 ดอลลำร์สหรัฐ รวมเป็นเงิน จ ำนวน 1.12 
ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ (เทียบเท่ำ 32.63 ลำ้นบำท) 

 
บริษัทย่อย (บริษัท เดม็โก้ เพำเวอร์ จ ำกดั) 
ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562  เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2562 มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติักำรจดัสรรเงินก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนเดือนตุลำคม 2559  ถึงเดือนธนัวำคม 2561 
เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 3.76 ลำ้นบำท และอนุมติัจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับระยะเวลำตั้งแต่เดือนตุลำคม 2559  ถึงเดือนธนัวำคม 2561 ในอตัรำหุ้นละ 
15 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 30 ลำ้นบำท ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลภำยในวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 
 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 4/2562  เม่ือวนัท่ี 29 สิงหำคม 2562 มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติักำรจดัสรรเงินก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนเดือนมกรำคม 2562  ถึงเดือนมิถุนำยน 
2562  เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 0.32 ลำ้นบำท และอนุมติัจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับระยะเวลำตั้งแต่เดือนมกรำคม 2562  ถึงเดือนมิถุนำยน 2562 ในอตัรำ
หุน้ละ 15 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 30 ลำ้นบำท ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลภำยในวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2562 
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15. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
        หน่วย : บำท 

                                                  งบกำรเงนิรวม 

ช่ือบริษัท ประเภทกจิกำร ทุนท่ีช ำระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน  รำคำทุน  มูลค่ำบัญชี  
        ตำมวธิีส่วนได้เสีย  

  ณ วนัที ่  ณ วนัที่  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  
  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน 31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  

  2562  2561  2562 2561  2562  2561  2562  2561  
      ร้อยละ ร้อยละ          
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้ 
เพำเวอร์ 6 จ ำกดั 

ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 5,000,000.00 
 

5,000,000.00  49.00 49.00  2,449,700.00  2,449,700.00  3,019,585.48  2,805,871.34  

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้
เพำเวอร์ 11 จ ำกดั 

ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 4,000,000.00  4,000,000.00  49.00 49.00  1,959,700.00  1,959,700.00  2,448,372.66  2,289,090.81  

บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ 15 จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 5,500,000.00  5,500,000.00  51.00 51.00  2,804,700.00  2,804,700.00  3,159,303.06  3,040,788.74  
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ 16 จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 5,500,000.00  5,500,000.00  51.00 51.00  2,804,700.00  2,804,700.00  3,976,123.86  3,693,945.70  
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ 17 จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 5,500,000.00  5,500,000.00  51.00 51.00  2,804,700.00  2,804,700.00  4,009,955.45  3,743,092.91  
บริษทั อุดรธำนีโซล่ำร์ พำวเวอร์ จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 35,000,000.00  35,000,000.00  45.71 45.71  16,000,000.00  16,000,000.00  27,184,111.26  25,666,204.90  
บริษทั อินโดไชน่ำ กรีนเอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 35,000,000.00  35,000,000.00  45.71 45.71  16,000,000.00  16,000,000.00  27,326,187.64  26,095,224.55  
บริษทั แม่โขงกรีนพำวเวอร์ จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 35,000,000.00  35,000,000.00  45.71 45.71  16,000,000.00  16,000,000.00  25,300,893.74  23,786,988.29  

รวม  130,500,000.00  130,500,000.00     60,823,500.00  60,823,500.00  96,424,533.15  91,121,207.24  
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หน่วย : บำท 
                                               งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ช่ือบริษัท ประเภทกจิกำร ทุนท่ีช ำระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน  รำคำทุน  เงินปันผลรับ  

  ณ วนัที ่  ณ วนัที่  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ส ำหรับงวดเก้ำเดือน  
  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน 31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน  

  2562  2561  2562 2561  2562  2561  2562  2561  
      ร้อยละ ร้อยละ          
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี  เดม็โก ้ 
เพำเวอร์ 6 จ ำกดั 

ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 5,000,000.00 
 

5,000,000.00  49.00 49.00  2,449,700.00  2,449,700.00  -  -  

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี  เดม็โก ้
เพำเวอร์ 11 จ ำกดั 

ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 4,000,000.00  4,000,000.00  49.00 49.00  1,959,700.00  1,959,700.00  -  -  

บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ 15 จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 5,500,000.00  5,500,000.00  51.00 51.00  2,804,700.00  2,804,700.00  -  -  
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ 16 จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 5,500,000.00  5,500,000.00  51.00 51.00  2,804,700.00  2,804,700.00  -  -  
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ 17 จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 5,500,000.00  5,500,000.00  51.00 51.00  2,804,700.00  2,804,700.00  -  -  
บริษทั อุดรธำนีโซล่ำร์ พำวเวอร์ จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 35,000,000.00  35,000,000.00  45.71 45.71  16,000,000.00  16,000,000.00  640,000.00  -  
บริษทั อินโดไชน่ำ กรีนเอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 35,000,000.00  35,000,000.00  45.71 45.71  16,000,000.00  16,000,000.00  640,000.00  -  
บริษทั แม่โขงกรีนพำวเวอร์ จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 35,000,000.00  35,000,000.00  45.71 45.71  16,000,000.00  16,000,000.00  -  -  

   รวม  130,500,000.00  130,500,000.00     60,823,500.00  60,823,500.00  1,280,000.00  -  
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16. เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 

หน่วย : บำท 

 
  งบกำรเงินรวม 

และงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ช่ือบริษัท ทุนเรียกช ำระแล้ว สัดส่วน วธีิรำคำทุน 

  เงินลงทุน ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
  ร้อยละ 30 กนัยำยน 2562  31 ธันวำคม 2561 

บริษทั ซสัเทนเอเบิล  เอนเนอย ี      
คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 712,500,000.00 12.87 114,114,285.00  114,114,285.00 

หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน                        -  (23,195,213.37)  (23,195,213.37) 
                          สุทธิ 712,500,000.00  90,919,071.63  90,919,071.63 
บริษทั วินด ์เอนเนอยี ่โฮลด้ิง จ ำกดั 1,088,373,000.00 3.87 799,999,940.00  799,999,940.00 
บริษทั เขำคอ้ วินด ์พำวเวอร์ จ ำกดั 1,530,000,000.00 14.28 218,571,420.00  218,571,420.00 

รวม 3,330,873,000.00  1,109,490,431.63  1,109,490,431.63 

17. เงินให้กู้ยืมระยะยำว 

หน่วย : บำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 

  2562  2561  2562  2561 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำว         

- กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั   -  -  385,626,259.59  295,242,473.29 
        รวม  -  -  385,626,259.59  295,242,473.29 

เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

18. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 31 ธนัวำคม 2561 ท่ีดินของบริษทั จ ำนวน 6.80 ลำ้นบำท ซ่ึงมูลค่ำดงักล่ำวถือตำม
รำคำประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระซ่ึงใชว้ิธีกำรประเมินแบบเปรียบเทียบกบัรำคำตลำด   
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19. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
รำยกำรเคล่ือนไหวของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน  
   เฉพำะกจิกำร 

มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562  343,915,941.20  185,569,941.61 
บวก ซ้ือระหวำ่งงวด - รำคำทุน 16,915,177.71  16,489,572.40 
           โอนเขำ้ 15,381,083.94  6,714,300.00 
หกั จ ำหน่ำยระหวำ่งงวด - มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี  (1,488,730.74)  (1,488,730.74) 
           โอนออก (15,581,083.94)  (6,914,300.00) 
 ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด  (31,063,819.95)  (19,574,773.79) 
มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 328,078,568.22  180,796,009.48 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดน้ ำท่ีดิน อำคำร และเคร่ืองจกัรบำงส่วนเป็นหลกัประกนัส ำหรับ
วงเงินสินเช่ือกบัสถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุขอ้ 22 และ 28) 

20. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน  
   เฉพำะกจิกำร 

มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 767,881,371.63  13,551,605.38 
บวก ซ้ือระหวำ่งงวด - รำคำทุน 5,601,613.56  4,982,696.00 
หกั จ ำหน่ำยระหวำ่งงวด - มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี (30.00)  (30.00) 
 ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด  (19,981,715.62)  (1,534,895.96) 
มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 753,501,239.57  16,999,375.42 
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21. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 198,375,412.64  187,005,627.46  191,265,084.12  180,195,532.72 
หกั  หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (6,793,047.14)  (6,860,130.57)  (6,258,547.31)  (6,211,572.86) 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสุทธิ 191,582,365.50  180,145,496.89  185,006,536.81  173,983,959.86 

        
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 25,529,164.97  20,135,443.13  -  - 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีกำรคำ้ 9,438,120.27  9,438,120.29  9,438,120.27  9,438,120.27 
ค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ 4,501,566.80  4,934,224.93  3,042,003.58  3,430,541.95 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 240,000.00  240,000.00  240,000.00  240,000.00 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 16,837,643.01  16,893,680.21  12,990,595.40  13,457,286.80 
ประมำณกำรหน้ีสินระยะสั้น -  36,831,206.39  -  36,831,206.40 
ขำดทุนทำงภำษีส่วนท่ีคำดวำ่จะใชใ้นอนำคต 165,554,364.87  116,798,377.30  165,554,364.87  116,798,377.30 
อ่ืนๆ 1,803,717.69  1,870,018.34  -  - 

รวม 198,375,412.64  187,005,627.46  191,265,084.12  180,195,532.72 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน (5,970,072.19)  (5,912,575.89)  (5,435,572.36)  (5,264,018.20) 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพย ์ (822,974.95)  (947,554.68)  (822,974.95)  (947,554.66) 

รวม 6,793,047.14  (6,860,130.57)  (6,258,547.31)  (6,211,572.86) 
สุทธิ 191,582,365.50  180,145,496.89  185,006,536.81  173,983,959.86 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
อ่ืนๆ 25,529,164.97  20,135,443.13  -  - 
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22. เงินเบกิเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที่  
30 กนัยำยน 

 ณ วนัที่  
31 ธันวำคม 

 ณ วนัที่  
30 กนัยำยน 

 ณ วนัที่  
31 ธันวำคม 

 2562  2561  2562  2561 
เงินกูท้รัสตรี์ซีท 786,538,425.20  825,347,480.26  786,538,425.20  825,347,480.26 
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 475,725,807.01  227,299,356.00  385,725,807.01  157,299,356.00 

รวม 1,262,264,232.21  1,052,646,836.26  1,172,264,232.21  982,646,836.26 

รำยละเอียดของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินจ ำแนกไดด้งัน้ี 

หน่วย : บำท 
     ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 อตัรำดอกเบีย้  ครบก ำหนด  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 ร้อยละต่อปี  (เดือน)  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
     2562  2561 

บริษัท เดม็โก้ จ ำกดั (มหำชน)        
เงินกูท้รัสตรี์ซีท 2.30 – 4.15  1 - 7  786,538,425.20  825,347,480.26 
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 3.55 – 5.25  1 - 5  385,725,807.01  157,299,356.00 

รวม     1,172,264,232.21  982,646,836.26 
บริษัท เดม็โก้ เพำเวอร์ จ ำกดั        
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 4.75 - 6.50  3 - 4  90,000,000.00  70,000,000.00 

รวม     90,000,000.00  70,000,000.00 
รวม     1,262,264,232.21  1,052,646,836.26 

กลุ่มกิจกำรมีวงเงินสินเช่ือส ำหรับเงินเบิกเกินบญัชี หนงัสือค ้ำประกนัและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 
ซ่ึงค ้ำประกนัโดยเงินฝำกสถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุขอ้ 12) ท่ีดิน อำคำรและเคร่ืองจกัรบำงส่วน (ดูหมำยเหตุขอ้ 18 
และ 19) นอกจำกน้ี บริษทัยงัไดม้อบอ ำนำจกำรรับเงินหรือสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีบำงโครงกำร (ดูหมำยเหตุขอ้ 7) 
รำยไดท่ี้ยงัไม่เรียกช ำระ (ดูหมำยเหตุขอ้ 8) และผลประโยชน์จำกกำรประกนัภยัในสินทรัพยข์องกลุ่มกิจกำร
ให้กบัสถำบนักำรเงินเพื่อค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือดงักล่ำว ส ำหรับวงเงินสินเช่ือของบริษทัยอ่ยดงักล่ำวมีบริษทั
แม่เป็นผูค้  ้ำประกนัร่วมดว้ย 
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23. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

                                                                                                  หน่วย : บำท  
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
  2562  2561  2562  2561 

เจำ้หน้ีกำรคำ้   227,079,220.80  156,263,036.20  222,482,824.56  186,302,999.25 
เจำ้หน้ีงำนโครงกำร  451,503,792.71  222,992,726.02  588,315,513.21  334,259,416.80 
เงินรับล่วงหนำ้  176,676,453.56  247,583,351.08  172,659,457.06  247,307,551.08 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน  56,841,836.46  67,122,682.42  76,153,132.54  65,082,917.22 
เจำ้หน้ีค่ำหุน้  97,923,706.42  97,923,706.42  97,923,706.42  97,923,706.42 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย  79,477,972.24  86,702,931.14  77,560,259.72  69,847,255.04 
อ่ืนๆ  13,837,840.67  32,238,702.59  6,160,592.95  25,744,284.30 

รวม  1,103,340,823.36  910,827,135.87  1,241,255,486.46  1,026,468,130.11 

24. เงินกู้ยืมระยะส้ัน 
  หน่วย : บำท 
  งบกำรเงินรวมและ 
  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
  2562  2561 
เงินกูย้มืระยะสั้น  -  1,300,000.00 

รวม  -  1,300,000.00 
เงินกูย้มืระยะสั้นทั้งจ ำนวนเป็นเงินกูย้มืจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เงินกูย้มืดงักล่ำวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำ
ประกนั จ่ำยช ำระเม่ือทวงถำม 

25. ประมำณกำรหนีสิ้นระยะส้ัน 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

ประมำณกำรค่ำปรับปรุงงำน -  181,576,032.00  -  181,576,032.00 
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ประมำณกำรหน้ีสินอ่ืน -  2,580,000.00  -  2,580,000.00 

รวม -  184,156,032.00  -  184,156,032.00 

26. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

ภำษีขำยท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 41,501,553.94  39,141,709.03  31,859,207.32  31,065,528.08 
อ่ืนๆ 93,000.00  89,400.00  93,000.00  89,400.00 

รวม 41,594,553.94  39,231,109.03  31,952,207.32  31,154,928.08 

27. หนีสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน  
หน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินเป็นหน้ีสินจำกกำรเช่ำยำนพำหนะและทรัพยสิ์นอ่ืน  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 
และ 31 ธนัวำคม 2561 จ  ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคต สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 จ ำนวนเงิน  มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงิน 
 ขั้นต ่ำทีต้่องจ่ำย  ขั้นต ่ำทีต้่องจ่ำย 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

ระยะเวลำกำรช ำระ        
ไม่เกินหน่ึงปี 7,763,580.13  5,817,796.28  7,203,843.24  5,395,629.26 
เกินหน่ึงปีและไม่เกินหำ้ปี 8,925,144.47  5,731,777.64  8,596,589.37  5,514,723.42 

รวม 16,688,724.60  11,549,573.92  15,800,432.61  10,910,352.68 
หกั   ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินในอนำคต       (888,291.99)  (639,221.24)  -  - 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงิน        
    ขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย 15,800,432.61  10,910,352.68  15,800,432.61  10,910,352.68 
หกั   ส่วนของหน้ีสินภำยใตสั้ญญำเช่ำกำรเงิน  
             ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

 
(7,203,843.24) 

 
(5,395,629.26) 

 
(7,203,843.24) 

 
(5,395,629.26) 

รวม 8,596,589.37  5,514,723.42  8,596,589.37  5,514,723.42 
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หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 จ ำนวนเงิน  มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงิน 
 ขั้นต ่ำทีต้่องจ่ำย  ขั้นต ่ำทีต้่องจ่ำย 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

ระยะเวลำกำรช ำระ        
ไม่เกินหน่ึงปี 7,058,737.96  4,703,515.40  6,510,537.98  4,326,283.93 
เกินหน่ึงปีและไม่เกินหำ้ปี 8,925,144.47  5,305,505.69  8,596,589.37  5,093,241.92 

รวม 15,983,882.43  10,009,021.09  15,107,127.35  9,419,525.85 
หกั   ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินในอนำคต (876,755.08)  (589,495.24)  -  - 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงิน        
    ขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย 15,107,127.35  9,419,525.85  15,107,127.35  9,419,525.85 
หกั   ส่วนของหน้ีสินภำยใตสั้ญญำเช่ำกำรเงิน  
             ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (6,510,537.98) 

 
(4,326,283.93) 

 
(6,510,537.98) 

  
(4,326,283.93) 

รวม 8,596,589.37  5,093,241.92  8,596,589.37  5,093,241.92 

        

28. เงินกู้ยืมระยะยำว 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 493,455,000.00  406,125,000.00  472,815,000.00  382,155,000.00 
หกั ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำว        
   ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (167,650,000.00)  (77,000,000.00)  (163,210,000.00)  (72,560,000.00) 

รวม 325,805,000.00  329,125,000.00  309,605,000.00  309,595,000.00 
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 เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 31 ธนัวำคม 2561 มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 วงเงิน ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
  30 กนัยำยน   31 ธันวำคม  30 กนัยำยน   31 ธันวำคม 
  2562  2561  2562  2561 

เงินกู ้   41.73 ลำ้นบำท 20,640,000.00  23,970,000.00  -  - 
เงินกู ้ 200.00 ลำ้นบำท 56,810,000.00  86,780,000.00  56,810,000.00  86,780,000.00 
เงินกู ้ 345.00 ลำ้นบำท 253,575,000.00  290,375,000.00  253,575,000.00  290,375,000.00 
เงินกู ้ 300.00 ลำ้นบำท 162,430,000.00  5,000,000.00  162,430,000.00  5,000,000.00 

 รวม 493,455,000.00  406,125,000.00  472,815,000.00  382,155,000.00 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ        
         ภำยในหน่ึงปี (167,650,000.00)  (77,000,000.00)  (163,210,000.00)  (72,560,000.00) 

 รวม 325,805,000.00  329,125,000.00  309,605,000.00  309,595,000.00 

กำรเปล่ียนแปลงในเงินกูย้มืระยะยำวส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 มีดงัน้ี 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 406,125,000.00  382,155,000.00 
บวก รับเงินกูย้มืระหวำ่งงวด 197,430,000.00  197,430,000.00 
หกั กำรจ่ำยคืนเงินกูย้มืระหวำ่งงวด (110,100,000.00)  (106,770,000.00) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 493,455,000.00  472,815,000.00 

กลุ่มกิจกำรมีวงเงินสินเช่ือส ำหรับเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินซ่ึงค ้ ำประกนัโดยเงินฝำก
สถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุขอ้ 12) ท่ีดิน อำคำรและเคร่ืองจกัรบำงส่วน (ดูหมำยเหตุขอ้ 18 และ 19) 
นอกจำกน้ี บริษทัยงัไดม้อบอ ำนำจกำรรับเงินหรือสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีบำงโครงกำร (ดูหมำยเหตุ
ขอ้ 7) รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ (ดูหมำยเหตุขอ้ 8) และผลประโยชน์จำกกำรประกนัภยัในสินทรัพย์
ของกลุ่มกิจกำรให้กบัสถำบนักำรเงินเพื่อค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือดงักล่ำว ส ำหรับวงเงินสินเช่ือของ
บริษทัยอ่ยไดมี้บริษทัซ่ึงเป็นบริษทัแม่เป็นผูค้  ้ำประกนัร่วมดว้ย 
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29. ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
รำยกำรเคล่ือนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 90,754,695.51  67,286,434.00 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 8,636,527.30  6,420,546.00 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,471,214.00  1,052,607.00 
จ่ำยเงินเกษียณพนกังำนระหวำ่งปี (8,760,754.00)  (8,310,470.00) 
ผล(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์    
     ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน (1,606,836.00)  (1,496,140.00) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 90,494,846.81  64,952,977.00 

30. กำรจ่ำยเงินปันผลและส ำรองตำมกฎหมำย 
  บริษัทใหญ่ 
  ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562  เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2562 มีมติเป็นเอกฉันท์
อนุมติักำรจดัสรรเงินก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 เป็นทุนส ำรองก ำไรตำมกฏหมำยจ ำนวน 0.63 ลำ้นบำท 
และอนุมติัจ่ำยเงินปันผลในอตัรำหุ้นละ 0.05 บำท ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภำคม 2562 รวมเป็น
เงินท่ีจ่ำยปันผลจ ำนวน 36.52 ลำ้นบำท 

31. รำยได้อ่ืน 
รำยไดอ่ื้น ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 
เงินปันผลรับ -  -  31,280,000.00  - 
ดอกเบ้ียรับ 83,174.27  88,576.64  1,502,203.82  3,854,893.99 
รำยไดอ่ื้น 10,835,846.16  13,925,821.05  4,306,501.76  5,903,281.39 
     รวม 10,919,020.43  14,014,397.69  37,088,705.58  9,758,175.38 
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หน่วย : บำท 
 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 
เงินปันผลรับ -  -  121,237,458.32  93,000,000.00 
ดอกเบ้ียรับ 317,510.91  376,236.31  7,303,620.69  11,784,597.70 
รำยไดอ่ื้น 34,265,470.57  38,082,430.63  19,419,416.58  13,678,979.10 
     รวม 34,582,981.48  38,458.666.94  147,960,095.59  118,463,576.80 

32. ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ 
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่ำงกำลค ำนวณข้ึนจำกก ำไรก่อนภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดคูณดว้ยอตัรำภำษีเฉล่ียทั้งปีท่ี
ประมำณกำรไว ้
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน :        
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดร้ะหวำ่งกำล 22,668.72  (268,064.49)  -  - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :        

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดจำกผลแตกต่ำง        
ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำง (12,924,683.96)  4,106,208.03  (15,003,787.28)  2,152,629.22 

รำยได้ภำษีเงินได้ตำมงบก ำไรขำดทุน        
และก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (12,902,015.24)  3,838,143.54  (15,003,787.28)  2,152,629.22 

หน่วย : บำท 
 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน :        
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดร้ะหวำ่งกำล 653,099.50  4,552,335.62  -  - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :        

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดจำกผลแตกต่ำง        
ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำง (6,043,146.77)  31,216,840.99  (11,022,576.95)  26,317,037.65 

รำยได้ภำษีเงินได้ตำมงบก ำไรขำดทุน        
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 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

และก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (5,390,047.27)  35,769,176.61  (11,022,576.95)  26,317,037.65 

ภำษีเงินไดส่้วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนมีดงัน้ี 
หน่วย : บำท 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเก่ียวกบั        
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำร        
ตำมหลกักำรคณิตศำสตร์ประกนัภยั        
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน -  (2,764,648.00)  -  (1,986,042.20) 
        
          หน่วย : บำท 

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเก่ียวกบั        
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำร        
ตำมหลกักำรคณิตศำสตร์ประกนัภยั        
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน -  (72,110.40)  -  (731,139.60) 

33. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนมีดงัน้ี 

หน่วย : บำท/หุ้น 
  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  2562  2561  2562  2561 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน         

     ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิท่ีเป็นส่วนของ         
    ผูถื้อหุน้สำมญัของบริษทั บำท 5,002,130.01  62,910,555.99  (25,061,980.80)  (8,348,214.31) 
 จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั         
    ของหุน้สำมญั    หุน้ 730,344,251  730,344,251  730,344,251  730,344,251 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน  บำท 0.01  0.09  (0.03)  (0.01) 
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หน่วย : บำท/หุ้น 
  ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  2562  2561  2562  2561 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน         

     ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิท่ีเป็นส่วนของ         
    ผูถื้อหุน้สำมญัของบริษทั บำท 62,542,314.33  191,223,778.95  83,286,539.35  149,048,640.21 
 จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั         
    ของหุน้สำมญั    หุน้ 730,344,251  730,344,251  730,344,251  730,344,251 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน  บำท 0.09  0.26  0.11  0.20 

34. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 
34.1 ภำระผูกพนัเก่ียวกบัเลตเตอร์ออฟเครดิต เลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ หนงัสือค ้ำประกนัและตัว๋อำวลั    

มีดงัน้ี 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

 สกลุเงิน ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 (ล้ำน) 30 กนัยำยน   31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
  2562  2561  2562  2561 

เลตเตอร์ออฟเครดิต ดอลลำร์สหรัฐ 0.05  0.42  0.05  0.42 
หนงัสือค ้ำประกนั ยโูร 0.37  0.37  0.37  0.37 

 ดอลลำร์สหรัฐ 2.51  3.16  2.51  3.16 
 บำท 3,066.26  3,328.87  3,055.81  3,318.48 

 

34.2 ภำระผกูพนัตำมสัญญำ 

สญัญำงำนจำ้งเหมำ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน  2562 และ 31 ธันวำคม  2561 บริษทัมีภำระผูกพนัตำมสัญญำว่ำจำ้งผูรั้บเหมำช่วง 
ท่ีจะตอ้งจ่ำยในอนำคตเป็นจ ำนวนเงิน 272.77 ลำ้นบำท และ 584.54 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 
บริษัทย่อย บริษทัร่วมและกิจกำรร่วมค้ำหลำยแห่งของบริษัทได้ท ำสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำ 
ส่วนภูมิภำค (“กฟภ.”) และกำรไฟฟ้ำนครหลวง (“กฟน.”) เป็นเวลำ 25 ปี ปริมำณขำยและรำคำขำยเป็นไป
ตำมท่ีตกลงกนัในสัญญำ บริษทัย่อย บริษทัร่วมและกิจกำรร่วมคำ้เหล่ำนั้นตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขและ
ขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นสญัญำ 
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34.3  คดีควำมฟ้องร้อง 

34.3.1 คดีควำมท่ีบริษทัถูกฟ้องร้อง  
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษทัมีคดีควำมฟ้องร้องกบับริษทัหลำยแห่ง ดงัน้ี 
คดีท่ี 1  ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกำยน 2562 มี
มติเห็นควรยติุคดีในชั้นศำลอุทธรณ์กบับริษทัแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็นผูรั้บเหมำ โดยให้บริษทัจ่ำยช ำระค่ำ
ก่อสร้ำงให้กบัผูรั้บเหมำเป็นจ ำนวนเงิน 8.42 ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.50 ต่อปี และบริษทั
ไดด้ ำเนินกำรวำงเงินตำมค ำพิพำกษำของศำลอุทธรณ์แลว้เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2562  
คดีท่ี 2  ศำลแพ่งไดพ้ิพำกษำให้บริษทัคืนเงินประกนัจ ำนวน 5 ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.50 
ต่อปี  คืนหนังสือค ้ำประกนัรวมทั้งช ำระค่ำธรรมเนียมหนังสือค ้ำประกนั ให้กบับริษทัแห่งหน่ึงซ่ึง
เป็นผูรั้บเหมำ ณ ปัจจุบันคดีข้ำงต้นอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลอุทธรณ์ โดยศำลนัดฟังค ำ
พิพำกษำในวนัท่ี 4 ธันวำคม 2562 อย่ำงไรก็ตำมฝ่ำยบริหำรเช่ือว่ำผลกำรพิจำรณำของคดีขำ้งตน้จะ
ไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

34.3.2  คดีควำมท่ีบริษทัเป็นผูฟ้้องร้อง 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษทัไดท้ ำกำรฟ้องร้องบริษทัจ ำนวน 1 แห่ง โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 
คดีท่ี 1  ในระหว่ำงไตรมำส 3 ปี 2562 คณะอนุญำโตตุลำกำรไดมี้ค ำช้ีขำดเป็นท่ีส้ินสุดเก่ียวกบัขอ้
พิพำทของสญัญำจำ้งก่อสร้ำงโรงงำนผลิตไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยแ์ห่งหน่ึง โดยก ำหนดใหผู้ว้ำ่จำ้ง
ช ำระค่ำจำ้งตำมสัญญำก่อสร้ำงและค่ำจำ้งในส่วนของงำนเพิ่ม โดยรวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม เป็นจ ำนวน
เงิน 72.69 ลำ้นบำท รวมทั้งดอกเบ้ียตำมสัญญำนบัแต่วนัผิดนดัจนถึงวนัท่ีผูเ้รียกร้องยื่นค ำเสนอขอ้
พิพำทน้ีต่อสถำบนัอนุญำโตตุลำกำร ส ำนักงำนศำลยุติธรรม เป็นจ ำนวนเงิน 27.60  ลำ้นบำท รวม
เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ินท่ีบริษทัจะไดรั้บจำกผูว้ำ่จำ้ง 100.29 ลำ้นบำท ณ ปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวำ่งกำร
ร้องขอใหศ้ำลพิพำกษำบงัคบัคดี ศำลนดัไต่สวนวนัท่ี 16 ธนัวำคม 2562 
คดีท่ี 2  ในระหวำ่งไตรมำส 3 ปี 2562 ศำลชั้นตน้ไดมี้ค ำพิพำกษำให้บริษทัแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็นผูว้ำ่จำ้ง
ให้บริษทัปฏิบติังำนตำมขอ้ตกลงในสัญญำปฏิบติักำรและบ ำรุงรักษำ ช ำระเงินตน้ จ ำนวน 29.34 
ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้กบับริษทั อย่ำงไรก็ตำมคู่ควำมทั้งสองฝ่ำยมี
สิทธิยืน่อุทธรณ์คดัคำ้นค ำพิพำกษำของศำลภำยในหน่ึงเดือน นบัแต่วนัท่ีศำลมีค ำพิพำกษำ 
คดีท่ี 3 ในระหว่ำงไตรมำส 3 ปี 2562 บริษทัไดฟ้้องคดีด ำหมำยเลข พ.900/2562 กบับริษทัแห่งหน่ึง
ซ่ึงเป็นผูว้่ำจำ้งให้บริษทัปฏิบติังำนตำมขอ้ตกลงในสัญญำปฏิบติักำรและบ ำรุงรักษำ โดยบริษทัยื่น
ฟ้องขอให้ผูว้่ำจำ้งช ำระเงินตน้ จ ำนวน 13.87 ลำ้นบำท และค่ำเสียหำยจำกกำรบอกเลิกสัญญำก่อน
ก ำหนด จ ำนวน 46.29 ลำ้นบำท ศำลนดัสืบพยำน ในวนัท่ี 18 ธนัวำคม 2562 
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35. สัญญำงำนระหว่ำงก่อสร้ำง 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 31 ธันวำคม 2561 บริษทัมีตน้ทุนกำรก่อสร้ำงท่ีเกิดข้ึนและก ำไรหรือขำดทุน 
ท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนัส ำหรับงำนก่อสร้ำงเป็นจ ำนวนเงิน 10,347.88 ลำ้นบำท และจ ำนวน 11,524.03 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 31 ธนัวำคม 2561 บริษทั เด็มโก ้อินดสัตร่ี จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนกำร
ก่อสร้ำงท่ีเกิดข้ึนและก ำไรหรือขำดทุนท่ีรับรู้สะสมจนถึงปัจจุบนัส ำหรับงำนก่อสร้ำงเป็นจ ำนวนเงิน 93.78 ลำ้น
บำท และจ ำนวน 93.30 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

36. กำรเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

36.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 31 ธันวำคม 2561 กลุ่มกิจกำรมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็น
เงินตรำต่ำงประเทศ ซ่ึงส่วนหน่ึงอยูภ่ำยใตส้ัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อบริหำรควำมเส่ียง
เก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัต่อไปน้ี 

 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 สกลุเงิน ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 (ล้ำน) 30 กนัยำยน   31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
  2562  2561  2562  2561 

หนีสิ้นทำงกำรเงิน         
     เจำ้หน้ีกำรคำ้ต่ำงประเทศ ดอลลำร์สหรัฐ 0.16  0.80  0.16  0.80 
      ยโูร 0.01  -  0.01  - 

เงินกูท้รัสตร์รีซีท ยโูร 0.16  0.08  0.16  0.08 
ภำระผูกพนั         

         เลตเตอร์ออฟเครดิต ดอลลำร์สหรัฐ 0.05  0.42  0.05  0.42 
หนงัสือค ้ำประกนั ยโูร 2.51  0.37  2.51  0.37 

 ดอลลำร์สหรัฐ 0.37  3.16  0.37  3.16 

36.2 มูลค่ำยติุธรรม 
เน่ืองจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ิสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัอยูใ่นประเภทระยะสั้น และมี
อตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัจึงประมำณมูลค่ำยตุิธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทำงกำรงินนั้นใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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37. รำยได้ที่คำดว่ำจะรับรู้ส ำหรับงำนที่ยังไม่แล้วเสร็จ 

รำยไดที้่คำดว่ำจะรับรู้ในอนำคตส ำหรับสัญญำที่ท ำกบัลูกคำ้ที่มีอยู ่ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562 และ 31       
ธนัวำคม 2561 

           (หน่วย : ล้ำนบำท)  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยำยน 2562  31 ธันวำคม 2561  30 กนัยำยน 2562  31 ธันวำคม 2561 
        

ภำยใน 1 ปี 1,465.31  1,765.88  1,465.31  1,765.88 
มำกกว่ำ 1 ปี 152.02  354.38  152.02  354.38 
 1,617.33  2,120.26  1,617.33  2,120.26 

                                                                      
             

38. กำรน ำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน  
ผูมี้อ  ำนำจในกำรตดัสินใจดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ กรรมกำรผูจ้ดักำรซ่ึงมีหนำ้ท่ีในกำรสอบทำน
รำยงำนของกลุ่มกิจกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อประเมินผลกำรด ำเนินงำนและจดัสรรทรัพยำกรให้แต่ละส่วน
ด ำเนินงำนอยำ่งเหมำะสม  

กลุ่มกิจกำรจ ำแนกส่วนท่ีรำยงำนออกเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนงำนที่รำยงำน  ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริกำร 

ขำยสินคำ้ 
  

 ผลิตและจ ำหน่ำยเสำโครงเหล็กเพ่ือใช้ในงำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ อุปกรณ์
ประกอบกำรติดตั้ งเสำโทรคมนำคม อุปกรณ์ไฟฟ้ำ และอุปกรณ์วัสดุ
ก่อสร้ำงท่ีเก่ียวเน่ือง 

บริกำรงำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ  

 ให้บริกำรออกแบบจดัหำก่อสร้ำงและติดตั้งงำนวิศวกรรมไฟฟ้ำแบบครบ
วงจร 

บริกำรงำนระบบไฟฟ้ำและเคร่ืองกล 
 
  

 ให้ บ ริก ำรออกแบบจัดห ำก่อส ร้ ำง ติดตั้ ง  บ ำ รุ ง รักษ ำ งำน ระบบ
สำธำรณูปโภคซ่ึงประกอบดว้ยระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำสุขำภิบำล ระบบ
ปรับอำกำศ ระบบระบำยอำกำศ และระบบผลิตไอน ้ ำและน ้ ำร้อน รวมถึง
ระบบท่อรับแรงดนัแบบครบวงจร 

บริกำรงำนจำ้งเหมำ  รับจำ้งผลิตและติดตั้งโครงเหลก็และภำชนะแรงดนัสูง 

ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์  กำรผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์

บริกำรอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ งำนดำ้นโยธำ งำนดำ้นส่ือสำรโทรคมนำคม และบริกำรอ่ืน ๆ 
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ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนจ ำแนกตำมประเภทธุรกิจส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดเก้ำเดือน ส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยำยน 2562 
 ขำยสินค้ำ  บริกำร รวม รำยกำรตัดบัญชี

ระหว่ำงส่วนงำน  ยอดรวม   

  
 

 งำนวศิวกรรม 
ไฟฟ้ำ 

  งำนจ้ำงเหมำ  ผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำน
แสงอำทิตย์ 

 อ่ืนๆ       

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรบริกำร                 
รำยไดจ้ำกบุคคลภำยนอก 152,740,448.01  2,027,468,000.93   -  5,962,264.00  68,160,279.35  2,254,330,992.29  -  2,254,330,992.29 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำนธุรกิจ 98,501,577.12  -   1,701,374.00  -  -  100,202,951.12  (100,202,951.12)  - 

รำยไดอ้ื่น -  -   -  -  164,524,540.57  164,524,540.57  (129,941,559.09)  34,582,981.48 
รวมรำยได ้ 251,242,025.13  2,027,467,000.93   1,701,374.00  5,962,264.00  232,684,819.92  2,519,058,483.98  (230,144,510.21)  2,288,913,973.77 
                 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (28,609,753.78)  (10,238,727.67)   (41,058.07)  (1,616,557.23)  (522,249.75)  (41,028,346.50)  -  (41,028,346.50) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (14,457,158.32)  (42,391,133.03)   -  (1,046,832.19)  (1,569,529.96)  (59,464,653.50)  7,035,579.77  (52,429,073.73) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกำรด ำเนินงำนตำม
ส่วนงำน (16,598,569.78)  86,317,836.80   (1,783,309.73)  3,394,572.37  (22,277,032.05)  49,053,497.61  (138,108,555.06)  (89,055,057.45) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมและกำรร่วมคำ้                145,529,656.27 
ก ำไรก่อนรำยไดภ้ำษีเงินได ้                56,474,598.82 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                   หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดเก้ำเดือน ส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยำยน 2561 
 ขำยสินค้ำ  บริกำร รวม รำยกำรตัดบัญชี

ระหว่ำงส่วนงำน         ยอดรวม   

   งำนวศิวกรรม 
ไฟฟ้ำ 

  งำนจ้ำงเหมำ  ผลติไฟฟ้ำจำก
พลงังำน
แสงอำทิตย์ 

 อ่ืนๆ       

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรบริกำร                 
รำยไดจ้ำกบุคคลภำยนอก 687,005,194.00  2,643,594,921.71   -  5,737,054.40  118,823,517.87  3,455,160,687.98  -  3,455,160,687.98 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำนธุรกิจ 96,596,671.32  -   56,813,943.80  -  -  153,410,615.12  (153,410,615.12)  - 

รำยไดอ้ื่น -  -   -  -  -  146,188,566.33  (107,729,899.39)  38,458,666.94 
รวมรำยได ้ 783,601,865.32  2,643,594,921.71   56,813,943.80  5,737,054.40  118,823,517.87  3,754,759,869.43  (261,140,514.51)  3,493,619,354.92 
                 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (32,517,992.78)  (9,405,006.11)   (168,779.40)  (1,616,557.23)  (453,589.46)  (44,161,924.98)  -  (44,161,924.98) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (24,377,476.68)  (47,285,010.30)   -  (1,250,092.46)  (2,168,277.97)  (75,080,857.41)  11,445,484.39  (63,635,373.02) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกำรด ำเนินงำนตำม
ส่วนงำน 3,922,166.53  172,142,727.40   2,823,349.66  3,156,274.16  (13,952,799.56)  168,091,718.19  (92,599,784.21)  75,491,933.98 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมและกำรร่วมคำ้                147,618,854.16 
ก ำไรก่อนรำยไดภ้ำษีเงินได ้                223,110,788.14 
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           สินทรัพยข์องส่วนงำน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 31 ธนัวำคม 2561 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัที่  30 กนัยำยน 2562 
 ขำยสินค้ำ  บริกำร  รวม  รำยกำรตัดบัญชี

ระหว่ำงส่วนงำน  ยอดรวม 

   งำนวศิวกรรม 
ไฟฟ้ำ 

 งำนระบบไฟฟ้ำ
และเคร่ืองกล 

 งำนจ้ำงเหมำ  ผลติไฟฟ้ำจำก
พลงังำน
แสงอำทิตย์ 

 อ่ืนๆ       

สินทรัพยส่์วนงำน 1,197,144,069.04  1,560,384,936.93  8,096,980.43  171,412,734.95  43,823,052.54  46,731,707.83  3,027,593,481.72  -  3,027,593,481.72 
  
  
  
                                                                                                                                                                                                                                                           หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัที่  31 ธันวำคม 2561 
 ขำยสินค้ำ  บริกำร  รวม  รำยกำรตัดบัญชี

ระหว่ำงส่วนงำน  ยอดรวม 

   งำนวศิวกรรม 
ไฟฟ้ำ 

 งำนระบบไฟฟ้ำ
และเคร่ืองกล 

 งำนจ้ำงเหมำ  ผลติไฟฟ้ำจำก
พลงังำน
แสงอำทิตย์ 

 อ่ืนๆ       

สินทรัพยส่์วนงำน 1,178,647,968.08  1,306,731,779.62  8,096,980.43  189,885,653.73  45,439,609.77  34,263,090.96  2,763,065,082.59  -  2,763,065,082.59 
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กำรกระทบยอดผลรวมของสินทรัพยข์องส่วนงำนท่ีรำยงำนกบัสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ  
31 ธนัวำคม 2561 มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัที่ 

30 กนัยำยน 2562 
 ณ วนัที่ 

31 ธันวำคม 2561 
ผลรวมของสินทรัพยข์องทุกส่วนงำนท่ีรำยงำน 3,027,593,481.72  2,763,065,082.59 
รำยกำรท่ีไม่ไดปั้นส่วนอ่ืน 3,203,866,162.25  3,143,819,373.10 

สินทรัพยร์วมของกิจกำร 6,231,459,643.97  5,906,884,455.69 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 
รำยไดข้องกลุ่มกิจกำรมำจำกลูกคำ้รำยใหญ่ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 
 จ ำนวน  จ ำนวนเงิน  อตัรำร้อยละ  จ ำนวน  จ ำนวนเงิน  อตัรำร้อยละ 
 (รำย)  (ล้ำนบำท)  ของรำยได้สุทธิ  (รำย)  (ล้ำนบำท)  ของรำยได้สุทธิ 
            

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรบริกำร 4  1,577.28  70.23  7  1,966.57  56.92 

39. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2562 
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