
 
 

 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อ ผูถื้อหุน้ของ บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะ
กิจกำร ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบยอ่ของ บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษทั
ยอ่ย และของเฉพำะ บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) ตำมล ำดบั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูล
ทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบ
ในกำรให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน 
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 “กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผูส้อบ

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

ข้อสรุป 
ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองอ่ืน 
เน่ืองดว้ยผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 เป็นเหตุให้บริษทัตอ้งเล่ือนกำรจดั

ประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นออกไปจึงยงัไม่มีมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเร่ืองกำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัส ำหรับรอบบญัชี
ปี 2563 อยำ่งไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริษทัไดมี้มติให้น ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัให้แต่งตั้งขำ้พเจำ้ให้เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัส ำหรับรอบบญัชีปี 2563 ขำ้พเจำ้จึงไดเ้ขำ้ปฏิบติังำนสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลส ำหรับงวดไตรมำสท่ี 1 ปี 2563 
ดงักล่ำวขำ้งตน้ ซ่ึงเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน (ก.ต.ท.) ฉบบัที่ ทจ.28/2563 ลงวนัท่ี 27 มีนำคม 2563 
 

 

 

                       บริษทั ส ำนกังำนสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ จ ำกดั 
 
    
 (นำยนิธีพงษ ์เตชะมนตรีกุล) 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขที่ 10305 
กรุงเทพมหำนคร : วนัท่ี 13 พฤษภำคม 2563 



หมายเหตุ

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที 

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 125,287,872.72         192,534,397.80         109,831,475.97        171,086,626.50         

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอนื 9.1, 39 800,044,667.74         884,214,842.62         773,757,471.92        808,110,702.28         

สินทรัพยที์เกิดจากสัญญาหมุนเวียน 10, 39 514,569,251.82         578,689,538.81         514,569,251.82        578,443,231.01         

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน 11 3,097,500.00             4,108,000.00             3,097,500.00            4,108,000.00             

สินคา้คงเหลือ 12 199,281,741.33         229,159,583.24         41,428,665.13          76,974,529.20           

สินทรัพยห์มุนเวียนอนื 13 135,077,353.43         140,942,673.74         132,746,021.25        136,441,263.31         

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,777,358,387.04      2,029,649,036.21      1,575,430,386.09     1,775,164,352.30      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีมีภาระผกูพนั 14 44,700,000.00           42,200,000.00           44,700,000.00          42,200,000.00           

สินทรัพยท์างการเงนิไม่หมุนเวียนอนื 15, 39 2,882,008,970.21      1,110,826,815.15      2,882,008,970.21     1,110,826,815.15      

เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 16 1,353,458,454.46      1,338,821,765.86      1,206,849,236.78     1,206,849,236.78      

เงนิลงทุนในบริษทัยอ่ย 17 -                             -                             944,216,779.00        762,985,630.39         

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 18 100,299,021.36         97,259,826.50           60,823,500.00          60,823,500.00           

ลูกหนีการคา้และลูกหนีไม่หมุนเวียนอนื 9.2, 39 76,350,453.99           70,932,222.49           68,738,190.35          70,932,222.49           

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว 19 -                             -                             218,894,557.10        386,093,493.45         

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 20 7,600,000.00             6,800,000.00             7,600,000.00            6,800,000.00             

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 21 298,052,261.69         321,302,193.41         158,424,810.85        176,301,113.60         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 22 36,314,519.82           -                             22,075,917.95          -                             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 23 748,123,153.62         751,217,578.08         20,488,395.49          18,531,420.29           

สินทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 7,004,214.15             172,411,613.54         -                            165,610,993.51         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอนื 39 27,578,305.42           43,198,919.63           1,375,662.22            1,551,435.00             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,581,489,354.72      3,954,970,934.66      5,636,196,019.95     4,009,505,860.66      

                    รวมสินทรัพย์ 7,358,847,741.76      5,984,619,970.87      7,211,626,406.04     5,784,670,212.96      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

บริษทั เดม็โก้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที 31 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที 

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงนิเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 24 1,375,253,664.47      1,243,007,045.68      1,335,253,664.47     1,153,007,045.68      

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอนื 25, 39 447,415,996.06         713,551,772.02         580,273,779.99        850,079,417.27         

หนีสินทีเกิดจากสัญญาหมุนเวียน 26, 39 111,438,281.98         184,183,641.59         102,290,192.48        181,743,091.64         

ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 28 171,420,000.00         171,962,500.00         166,980,000.00        167,522,500.00         

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 29 7,458,670.53             6,940,515.53             7,265,895.75            6,519,033.97             

หนีสินหมุนเวียนอนื 27 36,542,216.47           44,531,828.10           29,588,739.63          34,578,876.65           

รวมหนีสินหมุนเวียน 2,149,528,829.51      2,364,177,302.92      2,221,652,272.32     2,393,449,965.21      

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาว 28 278,655,000.00         320,025,000.00         264,675,000.00        304,935,000.00         

หนีสินตามสัญญาเช่า 29 7,228,936.64             6,919,513.24             7,110,902.54            6,919,513.24             

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 227,004,799.26         27,986,791.02           201,687,130.70        -                             

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 30 95,866,274.66           93,722,135.23           68,720,916.00          67,443,811.00           

หนีสินไม่หมุนเวียนอนื 1,032,500.00             1,095,500.00             -                            -                             

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 609,787,510.56         449,748,939.49         542,193,949.24        379,298,324.24         

              รวมหนีสิน 2,759,316,340.07      2,813,926,242.41      2,763,846,221.56     2,772,748,289.45      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

บริษทั เดม็โก้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที 31 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที 

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (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         

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

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      

ส่วนเกินทุนจากการจาํหน่ายหุน้ทุนซือคืน 151,947,248.00         151,947,248.00         151,947,248.00        151,947,248.00         

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์หมดอายแุลว้ 16,360,538.99           16,360,538.99           16,360,538.99          16,360,538.99           

ส่วนเกิน(ตาํ)กว่าทุนจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย (4,000,433.41)            (4,000,433.41)            -                            -                             

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

   จดัสรรแลว้ 

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 300,927,957.43         277,733,337.94         133,873,636.50        114,961,099.58         

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้ 1,405,643,053.74      -                             1,416,945,724.05     -                             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัทใหญ่ 4,599,531,401.69      3,170,693,728.46      4,447,780,184.48     3,011,921,923.51      

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                             -                             -                            -                             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,599,531,401.69      3,170,693,728.46      4,447,780,184.48     3,011,921,923.51      

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,358,847,741.76      5,984,619,970.87      7,211,626,406.04     5,784,670,212.96      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

บริษทั เดม็โก้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที 31 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



 หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 39 44,905,124.62           57,097,019.59           12,609,984.20           7,014,744.60             

รายไดใ้หบ้ริการรับเหมาก่อสร้าง 39 494,923,755.95         634,828,113.43         485,924,695.75         634,828,113.43         

รายไดอื้น 31 9,222,817.74             13,965,616.22           13,225,715.95           14,009,505.95           

รวมรายได้ 549,051,698.31         705,890,749.24         511,760,395.90         655,852,363.98         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายสินคา้ 39 45,545,702.51           45,217,671.68           8,218,454.00             5,067,654.68             

ตน้ทุนใหบ้ริการรบัเหมาก่อสร้าง 39 386,685,085.30         523,416,645.95         386,714,385.30         523,584,733.90         

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 39 1,577,572.65             3,045,862.65             -                             -                             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 89,504,672.67           94,647,307.85           75,725,476.28           86,687,627.85           

ค่าใชจ่้ายอืน 2,303,076.36             140,189.07                2,235,316.53             -                             

รวมค่าใช้จ่าย 525,616,109.49         666,467,677.20         472,893,632.11         615,340,016.43         

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน 23,435,588.82           39,423,072.04           38,866,763.79           40,512,347.55           

ตน้ทุนทางการเงิน 19,030,546.48           15,793,494.07           17,268,492.40           14,355,123.86           

      ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 16,18 28,978,553.77           33,937,966.75           -                             -                             

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ 33,383,596.11           57,567,544.72           21,598,271.39           26,157,223.69           

      ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 32 10,188,976.62           6,587,681.06             13,061,693.20           4,860,494.84             

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเนือง 23,194,619.49           50,979,863.66           8,536,578.19             21,296,728.85           

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 23,194,619.49           50,979,863.66           8,536,578.19             21,296,728.85           

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสญัญาอนุพนัธ์-บริษทัร่วม (1,698,562.42)            -                             -                             -                             

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืนรวมสําหรับงวดสุทธิจากภาษี (1,698,562.42)            -                             -                             -                             

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 21,496,057.07           50,979,863.66           8,536,578.19             21,296,728.85           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เด็มโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท



 หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 23,194,619.49           51,657,531.90           8,536,578.19             21,296,728.85           

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                                 (677,668.24)               -                       -                       

รวม 23,194,619.49           50,979,863.66           8,536,578.19             21,296,728.85           

ส่วนแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 21,496,057.07           51,657,531.90           8,536,578.19             21,296,728.85           

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                                 (677,668.24)               -                       -                       

รวม 21,496,057.07           50,979,863.66           8,536,578.19             21,296,728.85           

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 730,344,251.00 730,344,251.00 730,344,251.00 730,344,251.00

กาํไร (ขาดทุน) ตอ่หุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 33 0.03                           0.07                           0.01                           0.03                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท เด็มโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



ส่วนทุน ส่วนตํากว่าทุน

หมายเหตุ ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกนิทุน จากการจ่ายโดย จากการเปลยีนแปลง จัดสรรแล้ว - รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทอีอกและ ส่วนเกนิ จากการจําหน่าย ใช้หุ้นเป็นเกณท์ ส่วนได้เสีย ทุนสํารองตาม ยังไม่ได้ ผู้ถือหุ้น ทไีม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ หุ้นทุนซือคืน ทีหมดอายุแล้ว ในบริษัทย่อย กฎหมาย จัดสรร ของบริษัทใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 (ก่อนปรับปรุง) 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      277,733,337.94        -                                       -                                -                                3,170,693,728.46          -                        3,170,693,728.46        

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี

เนืองจากการนาํมาตรฐานการรายการทางการเงิน

ใหม่มาถือปฏิบติั 5.1 1,416,945,724.05             (9,604,107.89)           1,407,341,616.16     1,407,341,616.16          -                        1,407,341,616.15        

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 (หลงัปรับปรุง) 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      277,733,337.94        1,416,945,724.05             (9,604,107.89)           1,407,341,616.16     4,578,035,344.62          -                        4,578,035,344.61        

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                       -                        -                    -                    -                             -                  23,194,619.49          (1,698,562.42)           (1,698,562.42)           21,496,057.07               -                        21,496,057.07             

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2563 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      300,927,957.43        1,416,945,724.05             (11,302,670.31)         1,405,643,053.74     4,599,531,401.69          -                        4,599,531,401.68        

ยอดคงเหลือ ณ วันที 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        

การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมซึงเกิดจากบริษทัยอ่ย 17 -                       -                        -                    -                    (3,126,021.75)                  -                  -                            (3,126,021.75)               (15,199,163.03)     (18,325,184.78)            

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                       -                        -                    -                    -                             -                  51,657,531.90          51,657,531.90               (677,668.24)          50,979,863.66             

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 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      330,492,139.57        -                                   -                            -                            3,223,452,530.09          -                        3,223,452,530.09        

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิรวม

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

กาํไรสะสม องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

 กําไร(ขาดทุน)จากการ

เปลยีนแปลงมูลค่า

ยุติธรรมของสัญญา

อนุพนัธ์-บริษัทร่วม

 ส่วนแบ่งกาํไร

(ขาดทุน)จากเงิน

ลงทุนในบริษัทร่วม รวม

หน่วย : บาท



ส่วนทุน
 องค์ประกอบอืนของส่วน

ของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน จากการจ่ายโดย จัดสรรแล้ว -

ทีออกและ ส่วนเกิน จากการจําหน่าย ใช้หุ้นเป็นเกณท์ ทุนสํารองตาม ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ หุ้นทุนซือคนื ทีหมดอายแุล้ว กฎหมาย จัดสรร ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 (ก่อนปรับปรุง) 730,344,251.00       1,916,040,428.64      151,947,248.00       16,360,538.99      82,268,357.30       114,961,099.58       -                                3,011,921,923.51         

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี

เนืองจากการนาํมาตรฐานการรายการ

ทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั 5.1 -                     -                       -                     -                  -                   10,375,958.73         1,416,945,724.05               1,427,321,682.78         

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 (หลังปรับปรุง) 730,344,251.00       1,916,040,428.64      151,947,248.00       16,360,538.99      82,268,357.30       125,337,058.31       1,416,945,724.05               4,439,243,606.29         

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                     -                       -                     -                  -                   8,536,578.19           -                                8,536,578.19                

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2563 730,344,251.00       1,916,040,428.64      151,947,248.00       16,360,538.99      82,268,357.30       133,873,636.50       1,416,945,724.05               4,447,780,184.48         

ยอดคงเหลือ ณ วันที 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         

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                     -                       -                     -                  -                   21,296,728.85         -                                21,296,728.85              

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2562 730,344,251.00       1,916,040,428.64      151,947,248.00       16,360,538.99      82,268,357.30       89,165,588.66         -                                2,986,126,412.59         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กําไรสะสม

 กําไร(ขาดทุน)จากการวัด

มูลค่ายตุิธรรมของตรา

สารทุน

บริษทั เดม็โก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท



 

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายไดภ้าษีเงินได้ 33,383,596.11          57,567,544.72          21,598,271.39          26,157,223.69          

รายการปรับปรุง 

ค่าเสือมราคา 10,738,845.55          10,262,571.97          6,787,944.33            6,369,777.40            

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,504,070.69            7,756,907.04            445,951.40               578,369.89               

ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ(โอนกลบั) 28,628.22                70,000.00                -                           70,000.00                

ค่าเผอืการดอ้ยค่าเงินลงทุน(โอนกลบั) -                           -                           60,328.56                -                           

กาํไรจากการโอนกลบัรายการค่าเผอืทีดิน (800,000.00)             -                           (800,000.00)             -                           

(กาํไร)ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 652,297.32               (131,262.64)             652,297.32               (131,262.64)             

(กาํไร)ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7,048.41)                 -                           (7,048.41)                 -                           

กลบัรายการค่าเผอืการลดมูลค่าของสินคา้ (136,914.42)             (1,211,302.03)          (287,230.62)             (647,065.36)             

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทยีงัไม่เกิดขนึจริง 1,137,146.15            (223,504.80)             1,137,146.15            (223,504.79)             

(กาํไร)ขาดทุนจากการจา่ยเงินชดเชยเกษียณอายุ (5,593.00)                 -                           (15,586.00)               -                           

ส่วนแบ่ง(กาํไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ (28,978,553.76)        (33,937,966.75)        -                           -                           

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 3,101,194.43            2,881,425.70            2,261,844.00            2,140,201.00            

ดอกเบยีรับ (299,182.68)             (67,126.60)               (4,735,508.34)          (4,234,875.13)          

ตน้ทุนทางการเงิน 19,030,546.48          15,793,494.07          17,268,492.40          14,355,123.86          

เงินสดรับ(จา่ย) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 43,349,032.67          58,760,780.68          44,366,902.18          44,433,987.92          

การเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน

(เพิมขึน) ลดลงในลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 84,241,044.06          (149,460,965.83)      35,866,007.45          (119,442,456.92)      

(เพิมขึน) ลดลงในสินทรัพยที์เกิดจากสัญญา - หมุนเวยีน 64,120,286.99          7,637,790.46            63,873,979.19          7,637,790.46            

(เพิมขึน) ลดลงในสินคา้คงเหลือ 30,014,756.33          (24,890,129.16)        35,833,094.69          (1,547,661.31)          

(เพิมขึน) ลดลงในสินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 9,654,911.21            703,368.46               9,662,189.05            18,482.28                

(เพิมขึน) ลดลงในลูกหนีการคา้และลูกหนีไม่หมุนเวยีนอืน 2,623,911.88            -                           2,202,900.00            -                           

(เพิมขึน) ลดลงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 25,772.78                1,799,657.67            175,772.78               1,676,370.00            

เพิมขึน (ลดลง) ในเจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน (272,276,554.03)      132,301,447.83        (275,873,668.00)      138,475,281.26        

เพิมขึน (ลดลง) ในหนีสินทเีกิดจากสัญญา - หมุนเวยีน (72,745,359.61)        -                           (79,452,899.16)        -                           

เพิมขีน (ลดลง) ในประมาณการหนีสินระยะสนั -                           (28,590,858.97)        -                           (28,590,858.97)        

เพิมขึน (ลดลง) ในหนีสินหมุนเวยีนอืน (7,989,611.63)          336,332.30               (4,990,137.02)          (1,334,337.56)          

เงินสดรับ(จา่ย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน (118,981,809.35)      (1,402,576.56)          (168,335,858.84)      41,326,597.16          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั เดม็โก้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวด 3 เดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

รับดอกเบยี 293,557.15               225,915.01               144,678.55               39,772,323.56          

จา่ยผลประโยชน์พนกังาน (1,514,672.00)          (8,760,754.00)          (1,372,372.00)          (8,310,470.00)          

จา่ยตน้ทุนทางการเงิน (17,881,566.64)        (13,814,297.34)        (16,396,908.43)        (12,599,449.03)        

จา่ยภาษีเงินได้ (8,348,691.78)          (10,861,148.46)        (6,037,795.16)          (10,335,793.73)        

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (146,433,182.62)      (34,612,861.35)        (191,998,255.88)      49,853,207.96          

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

(เพิมขึน)ลดลงเงินฝากสถาบนัการเงินทมีีภาระผกูพนั (2,500,000.00)          (3,700,000.00)          (2,500,000.00)          (3,700,000.00)          

เงินสดรับ (จา่ย) สาํหรับเงินให้กูย้มืระยะสัน 1,010,500.00            (44,500.00)               1,010,500.00            (44,500.00)               

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินให้กูย้มืระยะยาว -                           -                           -                           (39,560,697.40)        

เงินสดจ่ายสาํหรับซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           (30,115,342.08)        

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 581,568.37               156,523.48               581,568.37               156,523.48               

เงินสดจ่ายสาํหรับซือสินทรัพยถ์าวร (4,972,166.38)          (4,941,171.57)          (4,863,774.84)          (4,946,390.15)          

เงินสดรับในการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,076.41                  -                           7,076.41                  -                           

เงินสดจ่ายสาํหรับซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,046,449.62)          (2,559,000.00)          (2,976,729.99)          (2,559,000.00)          

เงินสดรับเงินปันผล -                           48,148,148.84          -                           48,148,148.84          

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (8,919,471.22)          37,060,000.75          (8,741,360.05)          (32,621,257.31)        

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับ (จา่ย) สาํหรับเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื

ระยะสันจากสถาบนัการเงิน 132,167,523.38        (17,191,397.57)        182,167,523.38        (17,191,397.57)        

เงินสดรับ (จา่ย) สาํหรับเงินกูย้มืระยะสัน -                           -                           -                           -                           

เงินสดรับในเงินกูย้มืระยะยาว -                           39,410,000.00          -                           39,410,000.00          

จา่ยชาํระเงินกูย้มืระยะยาว (41,912,500.00)        (32,025,000.00)        (40,802,500.00)        (30,915,000.00)        

จา่ยชาํระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (2,148,894.62)          (2,258,881.14)          (1,880,557.98)          (2,014,220.78)          

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 88,106,128.76          (12,065,278.71)        139,484,465.40        (10,710,618.35)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (67,246,525.08)        (9,618,139.31)          (61,255,150.53)        6,521,332.30            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 192,534,397.80        219,808,274.47        171,086,626.50        173,061,233.67        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันท ี31 มีนาคม 2563 125,287,872.72        210,190,135.16        109,831,475.97        179,582,565.97        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เดม็โก้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย



 
 

บริษัท เด็มโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563  
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชยข์องประเทศไทยเป็นบริษัทจ ำกัด เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2535  และบริษัทได้แปรสภำพจำกเป็นบริษัท
มหำชนจ ำกัด เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภำคม 2549 โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 59 หมู่ 1 ต ำบลสวนพริกไทย 
อ ำเภอเมืองปทุมธำนี จงัหวดัปทุมธำนี 

ธุรกิจหลกัของบริษทัคือกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงระบบไฟฟ้ำและงำนบริกำรดำ้นวิศวกรรมไฟฟ้ำ และ
งำนโทรคมนำคมทุกประเภท และจ ำหน่ำยอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ำ และวสัดุก่อสร้ำง รวมถึงกำรลงทุนในโครงกำร
พลงังำนทดแทนและระบบสำธำรณูปโภค 

บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูลจึงรวม
เรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกิจกำร” 

2. กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้งขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง ท ำ
ใหเ้กิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจ
น ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมของกำรด ำเนินธุรกิจ ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มกิจกำร
ติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์
ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรไดใ้ชป้ระมำณกำรและดุลยพินิจใน
ประเด็นต่ำง ๆ เม่ือสถำนกำรณ์มีกำรเปล่ียนแปลง 

3. เกณฑ์กำรจัดท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและงบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะกิจกำร 

 3.1 งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและงบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะกิจกำรน้ีได้จัดท ำขึ้นในสกุลเงินบำทและ ตำม
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง “กำรรำยงำนกำรเงินระหว่ำงกำล” และวิธีปฏิบติัทำงกำร
บญัชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นแบบย่อ และมีกำร
เปิดเผยขอ้มูลเพิ ่มเติมตำมขอ้ก ำหนดของส ำน ักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์

3.2 งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ซ่ึงน ำมำแสดง
เปรียบเทียบไดม้ำจำกงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึง
ไดต้รวจสอบแลว้ 
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3.3 ผลกำรด ำเนินงำนซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบที่ปรำกฏในงวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563 มิใช่
เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่กำรคำดกำรณ์ถึงผลกำรด ำเนินงำนเต็มปี 

3.4 ขอ้มูลบำงประกำรซ่ึงควรจะแสดงอยู่ในงบกำรเงินประจ ำปีท่ีไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินมิไดน้ ำมำแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจำกมิไดมี้กำรก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำว ในงบกำรเงิน
ระหว่ำงกำล ดงันั้น งบกำรเงินระหว่ำงกำลส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 จึงควรอ่ำน
ประกอบกบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ซ่ึงไดมี้กำรตรวจสอบแลว้  

 งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทยในกรณีท่ีมีควำมหมำยขดัแยง้กนัหรือ
มีควำมแตกต่ำงกนัในกำรตีควำมระหวำ่งสองภำษำ ใหใ้ชง้บกำรเงินตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 

3.5 งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมไดร้วมรำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรหลงัจำกตดัรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญัระหว่ำงกนั 
ซ่ึงมีสัดส่วนกำรถือหุน้ในอตัรำร้อยละดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตั้งขึน้ สัดส่วนกำรถือหุ้น (ร้อยละ) 
  ในประเทศ ณ วันที ่ ณ วันที ่
   31 มีนำคม 

2563 
31 ธันวำคม 

2562 
บริษัทย่อยทำงตรง     
บริษทั เด็มโก ้อินดสัตร่ี จ ำกดั รับจำ้งผลิตและติดตั้งโครงสร้ำงเหล็กภำชนะ

แรงดนัสูง และระบบท่อรับแรงดนั 
ไทย 100 100 

บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ จ ำกดั รับจำ้งผลิตและจ ำหน่ำยเสำโครงเหลก็ และ
เสำโทรคมนำคม 

ไทย 
 

100 
 

100 
 

บริษทั เด็มโกเ้ดอลำว จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำ สปป.ลำว 100 100 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 ได้จัดท ำขึ้ นโดยรวม 
งบกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษทัยอ่ยส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 ซ่ึงไดส้อบทำนแลว้ 

3.6 ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2562) 
เร่ือง “กำรรำยงำนกำรเงินระหว่ำงกำล” กลุ่มกิจกำรต้องอำศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหำรในกำรก ำหนด
นโยบำยกำรบญัชี กำรประมำณกำรและกำรตั้งขอ้สมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรแสดง
จ ำนวนสินทรัพย ์หน้ีสินและกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น ณ วนัท่ีในงบ
กำรเงินระหว่ำงกำล รวมทั้ งกำรแสดงรำยได้และค่ำใช้จ่ำยของงวดบัญชี ถึงแม้ว่ำกำรประมำณกำรของ
ผูบ้ริหำรไดพ้ิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลภำยใตเ้หตุกำรณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจมีควำมแตกต่ำง
ไปจำกประมำณกำรนั้น 
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3.7 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 

ในระหว่ำงงวด กลุ่มกิจกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบ
อยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มกิจกำร อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั
ใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  

(1) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำม
มำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 

เร่ือง กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงำนต่ำงประเทศ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 19 

เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

  
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดั
มูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำ
สำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) 
หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนดำ้น
เครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและ
กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะ
ท ำให้มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผล
บงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 

 

 

 



 

- 4 - 

 

(2) ม
ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

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

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้
เช่ำยงัคงต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้หลักกำร
เช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 

กลุ่มกิจกำรรับรู้ผลกระทบสะสมจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ัง
แรกโดยไม่ปรับยอ้นหลังงบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ทั้ งน้ี  กลุ่มกิจกำรเลือกปฏิบัติตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีกับสัญญำเช่ำท่ีก่อนหน้ำจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
โดยกำรรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ด้วยมูลค่ำปัจจุบันของกำรจ่ำยช ำระตำม
สัญญำเช่ำท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอัตรำดอกเบ้ียกำรกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มกิจกำรโดยพิจำรณำตำมรำย
ประเภทสินทรัพยข์องกลุ่มกิจกำร ณ วนัท่ีน ำมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรกและรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้เป็นรำย
สัญญำในจ ำนวนเท่ำกบัหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำปรับปรุงดว้ยจ ำนวนในกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีจ่ำย
ล่วงหน้ำหรือคำ้งจ่ำยซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินก่อนวนัท่ีน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติั 

ทั้งน้ี ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 5 

4. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลเป็นนโยบำยเดียวกนักบันโยบำยกำรบญัชีท่ีใชใ้นกำร
จดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  

นอกจำกน้ี กลุ่มกิจกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และกลุ่ม
มำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 มกรำคม  2563 มำถือปฏิบติัในงวดปัจจุบนัเพิ่มเติม สำระส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรน ำ
มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินส่วนท่ีเพิ่มเติมมำถือปฏิบติัในงวดปัจจุบนัมีดงัน้ี 
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4.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
กำรจัดประเภทรำยกำรขึ้ นอยู่กับโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจกำรในกำรจัดกำรสินทรัพย์
ทำงกำรเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

กลุ่มกิจกำรจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมลกัษณะกำรวดัมูลค่ำ ดงัน้ี 
- รำยกำรท่ีวดัมูลค่ำภำยหลังด้วยมูลค่ำยุ ติธรรม (ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือผ่ำนก ำไรหรือ
ขำดทนุ) และ 
- รำยกำรท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

กลุ่มกิจกำรต้องจัดประเภทรำยกำรใหม่ส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีเฉพำะเม่ือกลุ่มกิจกำร
เปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในกำรบริหำรสินทรัพยเ์หล่ำนั้น 

ตรำสำรทุนสำมำรถจ ำแนกและไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมประเภทของกำรวดัมูลค่ำได้สองประเภท 
ไดแ้ก่ กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน (FVPL) หรือกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน (FVOCI) ซ่ึงไม่สำมำรถจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 

ในกำรรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มกิจกำรตอ้งวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงิน
ท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรม บวกหรือหักดว้ยตน้ทุนกำร
ท ำรำยกำรซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำหรือกำรออกสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินนั้น 
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุนนั้นรับรู้
เป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุน 

กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหน้ีขึ้นอยูก่บัโมเดลทำงธุรกิจของกลุ่มกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพย์
ทำงกำรเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน กำรวดัมูลค่ำตรำสำรหน้ี
สำมำรถท ำได ้3 วิธี โดยขึ้นอยูก่บักำรจดัประเภทตรำสำรหน้ีของกลุ่มกิจกำร 

รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - สินทรัพยท์ำงกำรเงินตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเม่ือกลุ่มกิจกำรถือครอง
สินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคก์ำรถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินเพื่อรับกระแสเงิน
สดตำมสัญญำ และขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินซ่ึงท ำให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นกำรจ่ำย
เพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก ำหนดไว ้รำยไดด้อกเบ้ียจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
ดงักล่ำวต้องค ำนวณโดยใช้วิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตดัรำยกำรจะรับรู้
โดยตรงในก ำไรหรือขำดทุนและแสดงรำยกำรในก ำไร/(ขำดทุน)อ่ืน พร้อมกับก ำไรขำดทุนจำกอัตรำ
แลกเปล่ียน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นก ำไรหรือขำดทุน 
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มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) – สินทรัพยท์ำงกำรเงินตอ้งวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือกลุ่มกิจกำรถือครองสินทรัพย์ทำงกำรเงินตำมโมเดลธุรกิจท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำและเพื่อขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงินและขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินซ่ึงท ำให้เกิดกระแสเงินสด ซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของ
เงินตน้ในวนัท่ีก ำหนดไว ้กำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินรับรู้ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน ยกเวน้ รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ รำยไดด้อกเบ้ีย และก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งจะ
รับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุน เม่ือมีกำรตดัรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ก ำไรหรือขำดทุนสะสมท่ีเคยรับรู้รำยกำร
ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะต้องจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ก ำไรหรือขำดทุน และแสดงรำยกำรในก ำไ ร/
(ขำดทุน)อ่ืน รำยไดด้อกเบ้ียจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินดังกล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใช้วิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแท้จริง 
รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน (FVPL) – สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขกำรวดัมูลค่ำดว้ย
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือ FVOCIตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิด
จำกตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำ FVPL จะรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุนและแสดงรำยกำรสุทธิในก ำไร/(ขำดทุน)อ่ืนใน
รอบระยะเวลำท่ีเกิดรำยกำร 

เงินปันผลท่ีได้รับจำกเงินลงทุนจะรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุนโดยแสดงรำยกำรเป็นรำยไดอ่ื้นเม่ือกลุ่ม
กิจกำรมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล 

กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย FVPL จะรับรู้เป็นก ำไร/
(ขำดทุน) ในงบก ำไรขำดทุนรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (และกำรกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ) ของ
ตรำสำรท่ีวดัมูลค่ำดว้ย FVOCI จะไม่แยกแสดงรำยกำรต่ำงหำกจำกรำยกำรเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ ในมูลค่ำยติุธรรม 

กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินทำงกำรเงินและส่วนของเจำ้ของ 
เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูอ้อกตอ้งจดัประเภทเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินหรือตรำสำรทุนโดย

พิจำรณำภำระผกูพนัตำมสัญญำ 
-  หำกกลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัตำมสัญญำท่ีจะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพยท์ำงกำรเงิน อ่ืนให้กับ

กิจกำรอ่ืน โดยไม่สำมำรถปฏิเสธกำรช ำระหรือเล่ือนกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มีก ำหนดไดน้ั้น เคร่ืองมือทำง
กำรเงินนั้นจะจดัประเภทเป็นหน้ีสินทำงกำรเงิน เวน้แต่ว่ำกำรช ำระนั้นสำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุน
ของกลุ่มกิจกำรเองดว้ยจ ำนวนตรำสำรทุนท่ีคงท่ี และเปล่ียนกบัจ ำนวนเงินท่ีคงท่ี 

-  หำกกลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผูกพนัตำมสัญญำหรือสำมำรถเล่ือนกำรช ำระภำระผูกพนัตำมสัญญำไปได ้
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

ในกำรรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มกิจกำรตอ้งวดัมูลค่ำของหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรม กลุ่ม
กิจกำรจัดประเภทรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินทั้งหมดท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ยกเวน้
หน้ีสินทำงกำรเงินบำงรำยกำร 
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กำรรับรู้รำยกำรและกำรตดัรำยกำร 
กลุ่มกิจกำรตอ้งรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินในงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะเม่ือกลุ่ม

กิจกำรเป็นคู่สัญญำตำมขอ้ก ำหนดของสัญญำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินนั้ น กำรซ้ือหรือขำยสินทรัพยท์ำง
กำรเงินตำมวิธีปกติต้องรับรู้รำยกำรในวนัซ้ือขำย ซ่ึงเป็นวนัท่ีกลุ่มกิจกำรตกลงท่ีจะซ้ือหรือขำยสินทรัพย ์
สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรเฉพำะเม่ือสิทธิตำมสัญญำท่ีจะได้รับกระแสเงินสดจำกสินทรัพยท์ำง
กำรเงินหมดอำยุ หรือเม่ือกลุ่มกิจกำรโอนสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และเป็นกำรโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทน
ของควำมเป็นเจำ้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
กลุ่มกิจกำรรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำ

ทุนตดัจ ำหน่ำย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอใหเ้หตุกำรณ์ท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มกิจกำรพิจำรณำกำร
เปล่ียนแปลงในควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของสินทรัพยท์ำงกำรเงินเป็นระดับ และก ำหนดวิธีกำรวดัค่ำเผื่อผล
ขำดทุนดำ้นเครดิตและกำรค ำนวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่ำงกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้ส ำหรับลูกหน้ี
กำรคำ้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนัยส ำคญั ซ่ึงกลุ่มกิจกำรใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรพิจำรณำ
ค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นตลอดอำย ุ

สัญญำอนุพนัธ์และกิจกรรมป้องกนัควำมเส่ียง 
กลุ่มกิจกำรรับรู้รำยกำรสัญญำอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีเขำ้ท ำสัญญำและวดัมูลค่ำ

ต่อมำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กำรบญัชีส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงของ
มูลค่ำยุติธรรมในภำยหลังขึ้นอยู่กับว่ำกลุ่มกิจกำรได้ก ำหนดให้สัญญำอนุพนัธ์ดังกล่ำวเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้
ป้องกนัควำมเส่ียงหรือไม่ รวมทั้ง ลกัษณะของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงกลุ่มกิจกำรก ำหนดให้สัญญำ
อนุพนัธ์ส่วนหน่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียง ดงัน้ี 

-  กำรป้องกนัควำมเส่ียงในมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท์รัพยห์รือหน้ีสินท่ีรับรู้รำยกำรแลว้หรือ 
-  กำรป้องกนัควำมเส่ียงส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระแสเงินสดของรำยกำรสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีรับรู้รำยกำร

แลว้ 

ณ วนัท่ีรับรู้ควำมสัมพนัธ์ในกำรป้องกนัควำมเส่ียง กลุ่มกิจกำรมีกำรจดัท ำเอกสำรท่ีระบุควำมสัมพนัธ์
ทำงเศรษฐกิจระหว่ำงเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัควำมเส่ียงและรำยกำรท่ี มีกำรป้องกันควำมเส่ียง ซ่ึงรวมถึงกำร
เปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงท่ีคำดว่ำจะชดเชยกำรเปล่ียนแปลงในกระแส
เงินสดของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกันควำมเส่ียง กลุ่มกิจกำรจดัท ำเอกสำรเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ของกำรบริหำร
ควำมเส่ียงและกลยุทธ์ท่ีน ำมำใชใ้นกำรจดักำรกบัรำยกำรท่ีมีควำมเส่ียง มูลค่ำยติุธรรมของสัญญำอนุพนัธ์ท่ีใช้
ป้องกันควำมเส่ียงทั้ งจ ำนวนได้มีกำรจัดประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนหรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนเม่ือ
ระยะเวลำจนถึงวันครบก ำหนดของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกันควำมเส่ียงมีจ ำนวนมำกกว่ำ 12 เดือน และจัด
ประเภทเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนหรือหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือระยะเวลำจนถึงวนัครบก ำหนดของรำยกำรท่ีมีกำร
ป้องกนั ควำมเส่ียงมีจ ำนวนไม่เกิน 12 เดือน กลุ่มกิจกำรจดัประเภทสัญญำอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตำมกำรบญัชี
ป้องกนัควำมเส่ียงเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนหรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนเม่ือระยะเวลำจนถึงวนัครบก ำหนดของ
รำยกำรท่ีมีกำรป้องกันควำมเส่ียง มีจ ำนวนมำกกว่ำ 12 เดือน และจัดประเภทเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนหรือ
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หน้ีสินหมุนเวียนเม่ือระยะเวลำจนถึงวนัครบก ำหนดของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงมีจ ำนวนไม่เกิน 12 
เดือน 

กลุ่มกิจกำรรับรู้ส่วนท่ีมีประสิทธิผลของกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำอนุพนัธ์ซ่ึงมีกำร
ก ำหนดและเขำ้เง่ือนไขของกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสดในส ำรองกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแส
เงินสดซ่ึงรวมอยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้น และรับรู้ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลในก ำไร
หรือขำดทุนทนัทีท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงแสดงรวมอยูใ่นรำยกำรก ำไรหรือขำดทุนอ่ืน 

4.2 สัญญำเช่ำ 

สัญญำเช่ำ – กรณีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำ กลุ่มกิจกำรประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ 
โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ถำ้สัญญำเช่ำนั้นเป็นกำรใหสิ้ทธิในกำรควบคุมกำรใช้
สินทรัพยท่ี์ระบุส ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มกิจกำรรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิ
กำรใชว้ดัมูลค่ำโดยใชร้ำคำทุนซ่ึงประกอบดว้ยจ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรก 
ปรับปรุงด้วยกำรจ่ำยช ำระใด ๆ ตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเร่ิมมีผล ต้นทุน
ทำงตรงเร่ิมแรกใด ๆ ท่ีเกิดขึ้น และประมำณกำรต้นทุนท่ีจะเกิดขึ้นส ำหรับผูเ้ช่ำในกำรร้ือและกำรขนยำ้ย
สินทรัพยอ์ำ้งอิง กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยอ์ำ้งอิง หรือกำรบูรณะสินทรัพยอ์ำ้งอิงให้อยูใ่นสภำพตำมท่ี
ก ำหนดไว ้หกัดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำท่ีไดรั้บใด ๆ 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ียงัไม่ไดจ่้ำยช ำระ ณ 
วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล ซ่ึงคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนัยของสัญญำเช่ำหำกอตัรำนั้นสำมำรถก ำหนดไดทุ้ก
เม่ือ แต่หำกอตัรำนั้นไม่สำมำรถก ำหนดไดทุ้กเม่ือ กลุ่มกิจกำรตอ้งใช้อตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่ม
กิจกำร 

กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีรวมอยูใ่นกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ประกอบดว้ย 

-  กำรจ่ำยช ำระคงท่ี รวมถึงกำรจ่ำยช ำระคงท่ีโดยเน้ือหำ 
-  กำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนัแปรท่ีขึ้นอยูก่บัดชันีหรืออตัรำ ซ่ึงกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรกใชด้ชันีหรืออตัรำ ณ วนัท่ี
สัญญำเช่ำเร่ิมมีผล 

-  จ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ 
-  รำคำใช้สิทธิเลือกซ้ือ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มกิจกำรจะใช้สิทธิเลือกซ้ือนั้น โดย
รำคำดงักล่ำวเป็นค่ำเช่ำท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระในระยะกำรต่อสัญญำตำมสิทธิเลือกซ้ือ และ 

-  กำรจ่ำยช ำระค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกลุ่มกิจกำรจะ
ยกเลิกสัญญำเช่ำ 
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ในกำรใช้วิธีรำคำทุนกลุ่มกิจกำรตอ้งวดัมูลค่ำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม
และผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม และปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ กลุ่มกิจกำร
จะคิดค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชโ้ดยใชวิ้ธีเส้นตรงนับจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอำยุ
กำรใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชใ้ชห้รือวนัส้ินสุดอำยสุัญญำเช่ำแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน อยำ่งไรก็
ตำม หำกสัญญำเช่ำโอนควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงให้แก่กลุ่มกิจกำรเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำ หรือ
หำกรำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้สะทอ้นว่ำกลุ่มกิจกำรจะใช้สิทธิเลือกซ้ือ กลุ่มกิจกำรต้องคิดค่ำเส่ือม
รำคำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอำยุกำรใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยอ์ำ้งอิง 
อำยุกำรใช้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้พิจำรณำโดยใช้หลกักำรเดียวกันกับกำรพิจำรณำอำยุกำรใช้
ประโยชน์ของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำตอ้งมีกำรวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระใน
อนำคต ซ่ึงอำจเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 

-  กำรเปล่ียนแปลงดชันีหรืออตัรำท่ีใชใ้นกำรก ำหนดกำรจ่ำยช ำระเหล่ำนั้น 
-  กำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ 
-  กลุ่มกิจกำรเปล่ียนแปลงกำรประเมินกำรใช้สิทธิเลือกซ้ือ สิทธิกำรต่อสัญญำ และสิทธิเลือกในกำร

ยกเลิกสัญญำเช่ำ 

เม่ือหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถูกวดัมูลค่ำใหม่เพื่อสะทอ้นกำรเปล่ียนแปลงของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ 
กลุ่มกิจกำรตอ้งรับรู้จ ำนวนเงินของกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ โดยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิ
กำรใช ้อย่ำงไรก็ตำม ถำ้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชมี้มูลค่ำลดลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ และมีกำรลดลง
เพิ่มเติมจำกกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ กลุ่มกิจกำรตอ้งรับรู้จ ำนวนคงเหลือของกำรวดัมูลค่ำใหม่ใน
ก ำไรหรือขำดทุน 

สัญญำเช่ำระยะสั้น และสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำ 

กลุ่มกิจกำรอำจเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำระยะ
สั้น ซ่ึงเป็นสัญญำเช่ำท่ีมีอำยสุัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือนอ้ยกว่ำ หรือสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ กลุ่ม
กิจกำรรับรู้กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีเก่ียวขอ้งกับสัญญำเช่ำดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุ
สัญญำเช่ำ 

สัญญำเช่ำ – กรณีกลุ่มกิจกำรเป็นผูใ้หเ้ช่ำ 

กลุ่มกิจกำรพิจำรณำเม่ือเร่ิมแรกวำ่แต่ละสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำกำรเงินหรือสัญญำเช่ำด ำเนินงำน ในกำร
จ ำแนกประเภทสัญญำเช่ำแต่ละคร้ัง กลุ่มกิจกำรตอ้งประเมินว่ำสัญญำนั้นโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบ
ทั้งหมดของสินทรัพยอ์ำ้งอิงท่ีผูเ้ป็นเจำ้ของพึงไดรั้บว่ำสัญญำเช่ำมีกำรโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมด
หรือไม่ หำกเป็นไปตำมนั้น สัญญำเช่ำดังกล่ำวจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำเงินทุนหรือหำกไม่เป็นไปตำมนั้น 
สัญญำเช่ำดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
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สินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่ำตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินบนัทึกเป็นลูกหน้ีสัญญำเช่ำทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของ
จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหน้ีเบ้ืองตน้กบัมูลค่ำปัจจุบนัของลูกหน้ีบนัทึก
เป็นรำยไดท้ำงกำรเงินคำ้งรับ รำยไดจ้ำกสัญญำเช่ำระยะยำวรับรู้ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำโดยใชว้ิธีเงินลงทุน
สุทธิซ่ึงสะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงท่ีทุกงวด ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีรวมอยูใ่นกำรวดัมูลค่ำลูกหน้ีสัญญำเช่ำ
ทำงกำรเงินเร่ิมแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินในส่วนท่ีดิน อำคำร 
และอุปกรณ์ และตดัค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑ์เดียวกนักบัรำยกำรท่ีดิน 
อำคำรและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจกำรซ่ึงมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนัรำยได้ค่ำเช่ำ (สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ำย
ใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ำ 

5. ผ
ลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำใช้เป็นคร้ังแรก 
กลุ่มกิจกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 โดยใชวิ้ธีรับรู้ผลกระทบ
สะสมจำกกำรปรับใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวเป็นรำยกำรปรับปรุงกบัก ำไรสะสมตน้งวด และไม่
ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบดงันั้น กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่และรำยกำรปรับปรุงท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำย
กำรบัญชีจะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 อย่ำงไรก็ตำม กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุขอ้ 4  มำถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบกำรเงิน ดงัน้ี 
ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำใชเ้ป็นคร้ังแรกท่ีมีต่องบกำรเงิน   มีดงัน้ี 

                                                                                                                  หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 
  มำตรฐำน มำตรฐำน  
 ณ วันที ่ กำรรำยงำน กำรรำยงำน ณ วันที ่
 31 ธันวำคม ทำงกำรเงิน ทำงกำรเงิน 1 มกรำคม 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 2562 ฉบบัท่ี 9 ฉบบัท่ี 16 2563 

สินทรัพย์หมุนเวียน     
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียน

อื่น 800,044,667.74 - (500,000.00) 799,544,667.74 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 27,578,305.42 - (12,031,594.40) 15,546,711.02 
เงินลงทุนระยะยำวอื่น 1,110,826,815.15 (1,110,826,815.15) - - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียน

อื่น - 2,882,008,970.21 - 2,882,008,970.21 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,338,821,765.86 (9,604,107.89) - 1,329,217,657.97 
ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์  321,302,193.41 - (21,703,626.39) 299,598,567.02 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - - 37,635,341.15 37,635,341.15 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 751,217,578.08 - (286,595.40) 750,930,982.68 

รวมสินทรัพย์ 4,349,791,325.66 1,761,578,047.17 3,113,524.96 6,114,482,897.78 



 

- 11 - 

 

 

  
 

                                                                                                 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 
  มำตรฐำน มำตรฐำน  
 ณ วันที ่ กำรรำยงำน กำรรำยงำน ณ วันที ่
 1 มกรำคม ทำงกำรเงิน ทำงกำรเงิน 1 มกรำคม 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 2563 ฉบบัท่ี 9 ฉบบัท่ี 16 2563 
หนีสิ้นหมุนเวียน     

ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  6,940,515.53 - 1,401,002.83 8,341,518.36 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  6,919,513.24 - 1,712,522.13 8,632,035.37 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 27,986,791.02 354,236,431.01 - 382,223,222.03 

รวมหนีสิ้น 41,846,819.79 354,236,431.01 3,113,524.96 399,196,775.76 
     
ส่วนของผู้ถือหุ้น     

องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของผูถื้อหุ้น - 1,407,341,616.16 - 1,407,341,616.16 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพำะบริษัทใหญ่ - 1,407,341,616.16 - 1,407,341,616.16 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 41,846,819.79 1,761,578,047.17 3,113,524.96 1,806,538,391.91 
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ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนบญัชีใหม่มำใชเ้ป็นคร้ังแรกท่ีมีต่องบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีดงัน้ี 

                                                                                                                    หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  มำตรฐำน มำตรฐำน  
 ณ วันที ่ กำรรำยงำน กำรรำยงำน ณ วันที ่
 31 ธันวำคม ทำงกำรเงิน ทำงกำรเงิน 1 มกรำคม 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 2562 ฉบับที่ 9 ฉบับที่ 16 2563 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     

เงินลงทุนระยะยำวอื่น 1,110,826,815.15 (1,110,826,815.15) - - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 2,882,008,970.21 - 2,882,008,970.21 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 762,985,630.39 181,291,477.17 - 944,277,107.56 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,338,821,765.86 - - 1,338,821,765.86 
เงินให้กูย้ืมระยะยำว 386,093,493.45 (170,915,518.44) - 215,177,975.01 
ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์  176,301,113.60 - (19,930,651.57) 156,370,462.03 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - - 23,154,883.75 23,154,883.75 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18,531,420.29 - (286,595.40) 18,244,824.89 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 165,610,993.51 (165,610,993.51) - - 

รวมสินทรัพย์ 3,959,171,232.25 1,615,947,120.28 2,937,636.78 5,578,055,989.31 

หนีสิ้นหมุนเวียน     
ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึง

ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  6,519,033.97 - 1,354,834.17 7,873,868.14 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  6,919,513.24 - 1,582,802.61 8,502,315.85 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - 188,625,437.50 - 188,625,437.50 

รวมหนีสิ้น 13,438,547.21 188,625,437.50 2,937,636.78 205,001,621.49 

     
ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ก ำไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 114,961,099.58 10,375,958.73 - 125,337,058.31 
องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของผูถื้อหุ้น - 1,416,945,724.05 - 1,416,945,724.05 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพำะบริษัทใหญ่ 114,961,099.58 1,427,321,682.78 - 1,542,282,782.36 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 128,399,646.79 1,615,947,120.28 2,937,636.78 1,747,284,403.85 

 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใชเ้ป็นคร้ังแรกนั้น ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำของ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมท่ีเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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5.1       เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
            ผลกระทบท่ีมีต่อก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 

หน่วย : บำท  
   งบกำรเงิน  
 งบกำรเงินรวม  เฉพำะกิจกำร 

ก ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 277,733,337.94  114,961,099.58 
กำรปรับปรุงก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินฉบบัที่ 9 มำถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563    
           กำรเพ่ิมขึ้นของเงินให้กูย้ืมระยำว -  10,375,958.73 
ก ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 277,733,337.94  125,337,058.31 

 
 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 -  - 
กำรปรับปรุงก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 มำถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563    
ก ำไรจำกกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่

หมุนเวียนอืน่ 1,771,182,155.06  1,771,182,155.06 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย์

ทำงกำรเงินไมห่มุนเวียนอืน่ (354,236,431.01)  (354,236,431.01) 
ขำดทนุจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลคำ่ยติุธรรมจำกกำรป้องกนัควำมเส่ียง

กระแสเงินสด (9,604,107.89)  - 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2563 1,407,341,616.16  1,416,945,724.05 
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กำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำ 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (วนัท่ีถือปฏิบติัคร้ังแรก) ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจท่ีใชจ้ดักำรสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรและจดัประเภทรำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน ดงัน้ี 

                                                                                                                                                                    หน่วย : บำท 
     งบกำรเงินรวม   
 

 
  ผ่ำนก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 รำคำทุนตัด
จ ำหน่ำย 

  
รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด   -  192,534,397.80  192,534,397.80 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น   -  884,214,842.62  884,214,842.62 
เงินให้กูยื้มระยะส้ัน   -  4,108,000.00  4,108,000.00 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีภำระผกูพนั   -  140,942,673.74  140,942,673.74 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น   2,882,008,970.21  -  2,882,008,970.21 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน   -  70,932,222.49  70,932,222.49 
เงินให้กูย้ืมระยะยำว   -  215,177,975.00  215,177,975.00 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ   2,882,008,970.21  1,507,910,111.65  4,389,919,081.86 

 
หนีสิ้นทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจำก
สถำบนักำรเงิน 

   
- 

   
1,243,007,045.68 

    
1,243,007,045.68 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน   -  713,551,772.02  713,551,772.02 
เงินกูย้ืมระยะยำว   -  491,987,500.00  491,987,500.00 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ   -  13,860,028.77  13,860,028.77 

รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน   -  2,462,406,346.47  2,462,406,346.47 
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                                                                                                                                                                    หน่วย : บำท 
   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

 
  มูลค่ำยุติธรรมผ่ำน

ก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

  
รำคำทุนตัด
จ ำหน่ำย 

  
 

รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด   -  171,086,626.50  171,086,626.50 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น   -  808,110,702.28  808,110,702.28 
เงินให้กูยื้มระยะส้ัน   -  4,108,000.00  4,108,000.00 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีภำระผกูพนั   -  42,200,000.00  42,200,000.00 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น   2,882,008,970.21  -  2,882,008,970.21 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน   -  70,932,222.49  70,932,222.49 
เงินให้กูย้ืมระยะยำว   -  215,177,975.00  215,177,975.00 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ   2,882,008,970.21  1,311,615,526.27  4,193,624,496.48 

 
หนีสิ้นทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจำก
สถำบนักำรเงิน 

  -  1,153,007,045.68  1,153,007,045.68 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน   -  850,079,417.27  850,079,417.27 
เงินกูย้ืมระยะยำว   -  472,457,500.00  472,457,500.00 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ   -  13,438,547.21  13,438,547.21 

รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน   -  2,488,982,510.16  2,488,982,510.16 

 
 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีตอ้งวดัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอื่น มีรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 

หน่วย : บำท  
   งบกำรเงิน  
 งบกำรเงินรวม  เฉพำะกิจกำร 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563    
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,882,008,970.21  2,882,008,970.21 
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5.2 สัญญำเช่ำ 
ในกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำใชเ้ป็นคร้ังแรก กลุ่มกิจกำรรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ

ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ เป็น
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชโ้ดยมีมูลค่ำเท่ำกบัหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ปรับปรุงดว้ยจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ
ท่ีจ่ำยล่วงหน้ำหรือคำ้งจ่ำยซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินก่อนวนัท่ีน ำมำปฏิบติัใชค้ร้ัง
แรก หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำดงักล่ำววดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ียงัไม่ได้
จ่ำยช ำระ คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มกิจกำร อตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มดงักล่ำวของกลุ่ม
กิจกำรและบริษทัท่ีน ำมำค ำนวณหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 อตัรำร้อยละ 2.50 – 5.60 

ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 กลุ่มกิจกำรรับรู้
มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดงักล่ำวก่อนวนัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 
16 มำถือปฏิบติัเป็นมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีน ำมำปฏิบติัใชค้ร้ัง
แรก 

หน่วย : บำท  
   งบกำรเงิน  
 งบกำรเงินรวม  เฉพำะกิจกำร 

ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2562 7,597,298.22  7,403,798.22 

หกั สัญญำเช่ำระยะสั้นท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวิธีเส้นตรง (4,173,335.19)  (4,173,335.19) 
สัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยตำม

วิธีเส้นตรง (1,027,761.04)  (1,027,761.04) 
บวก สิทธิท่ีจะซ้ือหรือขยำยระยะเวลำท่ีค่อนขำ้งแน่ท่ีจะมีกำรใช้

สิทธิ 859,061.04  859,061.04 
 3,255,263.03  3,061,763.03 
หกั ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (141,738.07)  (124,126.25) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพิ่มขึ้นจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินฉบบัท่ี 16 มำปฏิบติัใช ้ 3,113,524.96  2,937,636.78 

หน้ีสินสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 13,860,028.77  13,438,547.21 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 16,973,553.73  16,376,183.99 
ประกอบดว้ย    

หน้ีสินสัญญำเช่ำหมุนเวียน 8,341,518.36  7,873,868.14 
หน้ีสินสัญญำเช่ำไม่หมุนเวียน 8,632,035.37  8,502,315.85 

 16,973,553.73  16,376,183.99 
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สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้บ่งตำมประเภทสินทรัพยไ์ดด้งัน้ี 

   หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563    
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 12,815,099.13  283,504.71 

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 554,507.77  554,507.77 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงำน 1,889,217.04  732,318.14 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส ำนกังำน 8,023,189.25  7,847,301.07 
ยำนพำหนะ  14,066,732.56  13,450,656.66 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 286,595.40  286,595.40 
รวมสินทรัพย์สิทธกิำรใช้ 37,635,341.15  23,154,883.75 
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6. รำยกำรและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

ในระหวำ่งงวด กลุ่มกิจกำรมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีสำระส ำคญั ดงัน้ี 
ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งกลุ่มกิจกำรและบริษทักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

ช่ือบริษัทและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน ลักษณะควำมสัมพันธ์ 
บริษทั เด็มโก ้อินดสัตร่ี จ ำกดั เป็นบริษทัยอ่ยโดยกำรถือหุ้นทำงตรงและมีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ จ ำกดั เป็นบริษทัยอ่ยโดยกำรถือหุ้นทำงตรงและมีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เด็มโกเ้ดอลำว จ ำกดั เป็นบริษทัยอ่ยโดยกำรถือหุ้นทำงตรงและมีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั อุดรธำนีโซล่ำร์พำวเวอร์ จ ำกดั  เป็นกำรร่วมคำ้  
บริษทั อินโดไชน่ำ กรีนเอน็เนอร์ยี่ จ ำกดั  เป็นกำรร่วมคำ้  
บริษทั แม่โขงกรีนพำวเวอร์ จ ำกดั  เป็นกำรร่วมคำ้  
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก ้เพำเวอร์ 6 จ ำกดั เป็นกำรร่วมคำ้  
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก ้เพำเวอร์ 11 จ ำกดั เป็นกำรร่วมคำ้  
บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ 15 จ ำกดั เป็นกำรร่วมคำ้  
บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ 16 จ ำกดั เป็นกำรร่วมคำ้  
บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ 17 จ ำกดั เป็นกำรร่วมคำ้  
บริษทั อีโอลสั พำวเวอร์ จ ำกดั เป็นบริษทัร่วมโดยกำรถือหุ้นทำงตรงและมีกรรมกำรร่วมกนั 
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 เป็นบริษทัร่วมโดยกำรถือหุ้นทำงตรงและมีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั ซินแก๊ส ลพบุรี  จ ำกดั บริษทัยอ่ยของบริษทั ซีไอเอน็ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
บริษทั ซินแก๊ส มหำสำรคำม จ ำกดั บริษทัยอ่ยของบริษทั ซีไอเอน็ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
บริษทั เขำคอ้ วินด ์พำวเวอร์ จ ำกดั บริษทัเป็นผูถื้อหุ้นในบริษทั เขำคอ้ วินด์ พำวเวอร์ จ ำกดั 
บริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอย่ี คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั บริษทัเป็นผูถ้ือหุ้นในบริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอยี่ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 
คุณสวำสด์ิ ปุ้ยพนัธวงศ์ ผูถื้อหุ้นบริษทั 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำส ำหรับรำยกำรแต่ละประเภทอธิบำยไดด้งัต่อไปน้ี 
รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รำยไดจ้ำกกำรขำย รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเกิน 
รำยไดจ้ำกกำรบริกำร ตำมสัญญำ 
ดอกเบ้ียรับ(ตำมสัญญำ) อตัรำร้อยละ 1-2 ต่อปี 
รำยไดอ่ื้น รำคำตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคำ้ รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเกิน 
ตน้ทุนบริกำร รำคำตำมสัญญำ 
ค่ำเช่ำ รำคำตำมสัญญำ 
ค่ำท่ีปรึกษำ รำคำตำมสัญญำ 
ค่ำสูญเสียโอกำสในกำรผลิต รำคำตำมบนัทึกเพิ่มเติมแนบทำ้ย 
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6.1  ยอดคงเหลือท่ีส ำคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหรือบุคคล ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 
มีดงัน้ี  

หน่วย: บำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที ่
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 

 2563  2562  2563  2562 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ จ ำกดั -  -  1,739.82  838.20 
บริษทั 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 พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก ้
เพำเวอร์ 11 จ ำกดั 1,856,089.48 

 
1,958,974.10 

 
1,856,089.48 

 
1,958,974.10 

บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ 15 จ ำกดั 1,332,900.00  1,365,000.00  1,332,900.00  1,365,000.00 
บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ 16 จ ำกดั 1,115,500.00  1,169,000.00  1,115,500.00  1,169,000.00 
บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ 17 จ ำกดั 612,500.00  666,000.00  612,500.00  666,000.00 
บริษทั เค.อำร์.ทู จ ำกดั 56,709,999.79  56,709,999.79  56,709,999.79  56,709,999.79 
บริษทั เฟิร์ส โครำช วินด ์จ ำกดั 50,290,000.02  50,290,000.02  50,290,000.02  50,290,000.02 
บริษทั เขำคอ้ วินด ์พำวเวอร์ จ ำกดั 77,040.00  77,040.00  77,040.00  77,040.00 

รวม 113,151,808.80  113,393,793.42  113,153,548.62  113,394,631.62 

        
ลูกหนีอ่ื้น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ จ ำกดั -  -  143,045.77  145,350.55 

รวม -  -  143,045.77  145,350.55 

        
เงินทดรองจ่ำย - กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน        
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก ้
เพำเวอร์ 6 จ ำกดั 55,000.00 

 
115,000.00 

 
55,000.00 

 
115,000.00 

บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ 15 จ ำกดั 1,460,000.00  1,260,000.00  1,460,000.00  1,260,000.00 
บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ 16 จ ำกดั 310,000.00  310,000.00  310,000.00  310,000.00 
บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ 17 จ ำกดั 360,000.00  360,000.00  360,000.00  360,000.00 

รวม 2,185,000.00  2,045,000.00  2,185,000.00  2,045,000.00 
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       หน่วย: บำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที ่
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 

 2563  2562  2563  2562 
ลูกหนีเ้งินวำงประกัน – กิจกำรที่ 

เก่ียวข้องกัน 
       

บริษทั แม่โขงกรีนพำวเวอร์ จ ำกดั 2,900,000.00  3,800,000.00  2,900,000.00  3,800,000.00 
รวม 2,900,000.00  3,800,000.00  2,900,000.00  3,800,000.00 

        
ดอกเบี้ยค้ำงรับ - กิจกำรที่เก่ียวข้อง

กัน 
       

บริษทั เด็มโกเ้ดอลำว จ ำกดั -  -  4,152,408.20  3,193,640.42 
บริษทั แม่โขงกรีนพำวเวอร์ จ ำกดั -  83,178.09  -  83,178.09 

รวม -  83,178.09  4,152,408.20  3,276,818.51 

        
เงินให้กู้ยืม – กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษทั เด็มโกเ้ดอลำว จ ำกดั        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  386,093,493.45  343,763,839.71 
บวก รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบบัท่ี 9 

 
 

- 

  
 

- 

  
 
(167,198,936.35) 

  
 

- 
             เพ่ิมขึ้น -  -  -  42,329,653.74 
             ลดลง -  -  -      - 

ยอดคงเหลือปลำยงวด -  -  218,894,557.10  386,093,493.45 

        
บริษทั แม่โขงกรีนพำวเวอร์ จ ำกดั        
ยอดคงเหลือตน้ปี 1,000,000.00  1,750,000.00  1,000,000.00  1,750,000.00 

             ลดลง (1,000,000.00)  (750,000.00)  (1,000,000.00)  (750,000.00) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด -  1,000,000.00  -  1,000,000.00 

        
บริษทั ซีไอเอน็ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  85,000.00  -  85,000.00 
เพ่ิมขึ้น -  30,000.00  -  30,000.00 

             ลดลง -  (115,000.00)  -  (115,000.00) 
ยอดคงเหลือ -  -  -  - 
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       หน่วย: บำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที ่
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 

 2563  2562  2563  2562 
บริษทั ซินแก๊ส ลพบุรี จ ำกดั        
ยอดคงเหลือตน้ปี 80,000.00  60,000.00  80,000.00  60,000.00 

             เพ่ิมขึ้น -  20,000.00  -  20,000.00 
รวม 80,000.00  80,000.00  80,000.00  80,000.00 
หกั ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (80,000.00)  (80,000.00)  (80,000.00)  (80,000.00) 
ยอดคงเหลือ -  -  -  - 

        
บริษทั ซินแก๊ส มหำสำรคำม จ ำกดั        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  60,000.00  -  60,000.00 

             เพ่ิมขึ้น -  20,000.00  -  20,000.00 
ลดลง -  (80,000.00)  -  (80,000.00) 
ยอดคงเหลือ -  -  -  - 

รวมเงินให้กู้ยืม – กิจกำรท่ีเก่ียวข้อง
กนั 

-  
1,000,000.00 

 
218,894,557.10 

 
387,093,493.45 

        
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน        
บริษทั เด็มโก ้อินดสัตร่ี จ ำกดั -  -  34,999,997.46  34,999,997.46 
บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ จ ำกดั -  -  44,319.40  - 

รวม -  -  35,044,316.86  34,999,997.46 

        
เจ้ำหนีง้ำนโครงกำร – กิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน 

       

บริษทั เด็มโก ้อินดสัตร่ี จ ำกดั -  -  105,417,944.71  106,783,902.15 
บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ จ ำกดั -  -  1,309,118.25  21,436,059.00 

รวม -  -  106,727,062.96  128,219,961.15 
        

เจ้ำหนีเ้งินประกันผลงำน  - กิจกำร 
ที่เก่ียวข้องกัน 

       

บริษทั เด็มโก ้อินดสัตร่ี จ ำกดั -  -  20,847,855.65  20,720,196.08 
รวม -  -  20,847,855.65  20,720,196.08 
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       หน่วย: บำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที ่
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 

 2563  2562  2563  2562 
เจ้ำหนีค่้ำหุ้น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษัท ซัลเทนเอเบิล เอนเนอยี คอร์
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 

 
             ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้อง
กัน 

       

บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ จ ำกดั -  -  17,334.00  314,045.00 
บริษทั เด็มโกเ้ดอลำว จ ำกดั -  -  950,000.00  950,000.00 
บริษทั เค.อำร์.ทู จ ำกดั 592,120.41  1,095,965.69  592,120.41  1,095,965.69 
บริษทั เฟิร์ส โครำช วินด ์จ ำกดั 30,176.73  1,700,215.68  30,176.73  1,700,215.68 

รวม 622,297.14  2,796,181.37  1,589,631.14  4,060,226.37 

        
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย -กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษทั ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี คอร์
ปอเรชัน่ จ ำกดั 4,120,290.39 

 
3,967,117.38 

 
4,120,290.39 

 
3,967,117.38 

รวม 4,120,290.39  3,967,117.38  4,120,290.39  3,967,117.38 
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6.2  รำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญระหว่ำงกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันหรือบุคคลส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี  
31 มีนำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

หน่วย: บำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 
รำยได้จำกกำรขำย        
บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ จ ำกดั -  -  69,454.00  38,818.07 

รวม -  -  69,454.00  38,818.07 
        

รำยได้อ่ืน        
บริษทั เด็มโก ้อินดสัตร่ี จ ำกดั -  -  -  600,000.00 
บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ จ ำกดั -  -  213,979.00  212,347.00 

รวม -  -  213,979.00  812,347.00 
        

ดอกเบีย้รับ        
บริษทั เด็มโกเ้ดอลำว จ ำกดั -  -  4,675,349.87  4,182,061.98 
บริษทั แม่โขงกรีนพำวเวอร์ จ ำกดั 18,739.73  51,780.82  18,739.73  51,780.82 

รวม 18,739.73  51,780.82  4,694,089.60  4,233,842.80 
        

ขำยทรัพย์สินถำวร        
บริษทั เด็มโกเ้ดอลำว จ ำกดั -  -  -  16,653.45 

รวม -  -  -  16,653.45 
        

ต้นทุนขำย        
บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ จ ำกดั -  -  388,173.00  398,481.00 

รวม -  -  388,173.00  398,481.00 
        

ต้นทุนบริกำร        
บริษทั เด็มโก ้อินดสัตร่ี จ ำกดั -  -  -  620,862.00 
บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ จ ำกดั -  -  3,289,667.00  5,801,600.00 

รวม -  -  3,289,667.00  6,422,462.00 

        
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน        
บริษทั เค.อำร์.ทู จ ำกดั 628,072.41  -  628,072.41  - 
บริษทั เฟิร์ส โครำช วินด ์จ ำกดั 28,202.55  -  28,202.55  - 

รวม 656,274.96  -  656,274.96  - 
        

ดอกเบีย้จ่ำย        
บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอนเนอร์ยี่  
คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 153,173.01  217,310.14  153,173.01  217,310.14 

รวม 153,173.01  217,310.14  153,173.01  217,310.14 
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                   หน่วย: บำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 
ค่ำสูญเสียโอกำสในกำรผลิต        
บริษทั เค.อำร์.ทู จ ำกดั -  18,592,873.45  -  18,592,873.45 

รวม -  18,592,873.45  -  18,592,873.45 
        

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 

6.3  ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
 กลุ่มกิจกำรมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนของกรรมกำรและผูบ้ริหำร มีดงัน้ี 

หน่วย: บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 9,150,720.00  10,107,225.00  8,314,510.00  9,186,586.00 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 273,880.00  281,070.00  176,600.00  191,189.00 

รวม 9,424,600.00  10,388,295.00  8,491,110.00  9,377,775.00 

7. ข้อมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด 

รำยกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสดท่ีมีสำระส ำคญัส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพยถ์ำวรและ        
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9.77  5.60  6.30  0.36 
แปลงเงินใหกู้ย้มืเป็นเงินลงทุนใน        
   บริษทัยอ่ย -  18.33  -  18.33 
กำรเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  181.29  - 
กำรเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในสินทรัพย์
ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียน 

 
1,771.18 

  
- 

  
1,771.18 

 
 
- 
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8.  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 
เงินสดในมือ 2,785,876.76  2,667,044.43  1,727,492.10  1,671,331.84 
เงินฝำกธนำคำร - กระแสรำยวนั 72,797,895.12  85,147,287.71  59,007,580.98  66,983,272.58 
เงินฝำกธนำคำร - ออมทรัพย ์ 49,406,477.77  104,464,775.71  48,798,779.82  102,176,732.13 
เงินฝำกประจ ำท่ีถึงก ำหนด        
 จ่ำยคืนภำยใน 3 เดือน 297,623.07  255,289.95  297,623.07  255,289.95 

รวม 125,287,872.72  192,534,397.80  109,831,475.97  171,086,626.50 

        

9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
9.1 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

หน่วย : บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที ่
  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 
ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 2563  2562  2563  2562 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - บริษทัอืน่  573,354,418.76  629,962,134.81  550,579,489.14  559,742,023.23 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  113,151,808.80  113,393,793.42  113,153,548.62  113,394,631.62 

รวม  686,506,227.56  743,355,928.23  663,733,037.76  673,136,654.85 
หกั  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  (3,054,541.52)  (3,025,913.30)  (3,025,913.30)  (3,025,913.30) 

 รวม  683,451,686.04  740,330,014.93  660,707,124.46  670,110,741.55 
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หน่วย : บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที ่
  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 
ลูกหนีอ่ื้น 

 2563  2562  2563  2562 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  83,178.09  4,152,408.20  3,276,818.51 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้และบริกำร  22,819,871.38  29,423,462.42  22,785,340.98  29,020,262.42 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้  16,659,109.10  18,451,115.99  16,038,837.73  17,108,055.00 
เงินทดรองจ่ำย  2,705,023.99  2,361,320.91  2,413,495.61  2,194,625.37 
ลูกหน้ีเงินประกนั   36,903,350.53  54,073,858.74  36,903,350.53  54,073,858.74 
ลูกหน้ีกรมสรรพำกร  9,043,101.92  9,042,993.80  3,531,388.26  3,481,556.02 
ลูกหน้ีอื่น   26,179,996.26  27,786,740.15  27,222,536.98  28,831,585.65 
อื่นๆ  2,282,528.52  2,662,157.59  2,989.17  13,199.02 

 รวม  116,592,981.70  143,884,827.69  113,050,347.46  137,999,960.73 
 รวม  800,044,667.74  884,214,842.62  773,757,471.92  808,110,702.28 

ลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 31 ธนัวำคม 2562 จ ำแนกตำมอำยุหน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - บริษัทอ่ืน        
ยงัไม่ถึงก ำหนด 366,329,652.48  407,041,627.08  346,760,756.45  394,374,033.37 
เกินก ำหนดช ำระ        
นอ้ยกว่ำหรือเท่ำกบั 3 เดือน 68,262,966.26  134,037,517.52  65,056,932.67  120,739,225.82 
มำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 94,700,135.98  612,196.30  94,700,135.98  612,196.30 
มำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 9 เดือน 612,196.30  35,517,902.93  612,196.30  - 
มำกกว่ำ 9 เดือน ถึง 12 เดือน -  26,504,984.15  -  17,768,660.91 
มำกกว่ำ 12 เดือนขึ้นไป 43,449,467.74  26,247,906.83  43,449,467.74  26,247,906.83 

รวม 573,354,418.76  629,962,134.81  550,579,489.14  559,742,023.23 
หกั ค่ำเผื่อสงสัยจะสูญ (3,054,541.52)  (3,025,913.30)  (3,025,913.30)  (3,025,913.30) 

รวม 570,299,877.24  626,936,221.51  547,553,575.84  556,716,109.93 
ลูกหน้ีเช็คคืน -  1,046,625.00  -  1,046,625.00 
หกั  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -  (1,046,625.00)  -  (1,046,625.00) 

รวม -  -  -  - 
รวม 570,299,877.24  626,936,221.51  547,553,575.84  556,716,109.93 
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หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน        
ยงัไม่ถึงก ำหนด -  -  1,739.82  - 
เกินก ำหนดช ำระ        
นอ้ยกว่ำหรือเท่ำกบั 3 เดือน -  77,040.00  -  77,878.20 
มำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 77,040.00  -  77,040.00  - 
มำกกว่ำ 12 เดือนขึ้นไป 113,074,768.80  113,316,753.42  113,074,768.80  113,316,753.42 

รวม 113,151,808.80  113,393,793.42  113,153,548.62  113,394,631.62 
รวม 683,451,686.04  740,330,014.93  660,707,124.46  670,110,741.55 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ลูกหน้ีกำรคำ้สุทธิท่ีคำ้งช ำระเกินก ำหนดช ำระมำกกว่ำ 12 เดือน
จ ำนวน 113.21 และ 172.07  ลำ้นบำทตำมล ำดบั โดยกลุ่มกิจกำรคำดวำ่ส่วนท่ีเหลือจะไดรั้บช ำระในภำยหลงั 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 บริษทัไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในกำรรับเงินจำกลูกหน้ีตำมสัญญำ
กำรให้บริกำรบำงโครงกำรจ ำนวน 395.94 ล้ำนบำท และ 347.81 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ให้แก่สถำบนักำรเงิน 
เพื่อค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงินนั้น (ดูหมำยเหตุขอ้ 24) 

9.2 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีกำรคำ้ไม่หมุนเวียน 

กลุ่มกิจกำรมีลูกหน้ีกำรคำ้ส่วนหน่ึงท่ีไดท้ ำแผนขอผ่อนช ำระหน้ีกบับริษทัมีระยะเวลำในกำรผ่อนช ำระ
ประมำณ 8 ปี ดงันั้น บริษทัจึงจดัประเภทรำยกำรดงักล่ำวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนมูลค่ำดงักล่ำวไดท้ ำ
กำรคิดลดโดยใชอ้ตัรำดอกเบ้ียเงินกูส่้วนเพิ่ม  

10. สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำหมุนเวียน 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 บริษทัไดม้อบอ ำนำจกำรรับเงินหรือโอนสิทธิเรียกร้องในกำรช ำระหน้ี
จำกรำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระจำกสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ จ ำนวน 180.56 ลำ้นบำท และจ ำนวน 151.42 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั เป็นหลกัประกนัส ำหรับวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกจำกสถำบนักำรเงิน  
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11. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันอ่ืน 
หน่วย : บำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
  31 มีนำคม   31 ธันวำคม  31 มีนำคม   31 ธันวำคม 
  2563  2562  2563  2562 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันอ่ืน         
- บุคคลหรือกิจกำรอื่น  3,097,500.00  3,108,000.00  3,097,500.00  3,108,000.00 
- บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  80,000.00  1,080,000.00  80,000.00  1,080,000.00 
หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (80,000.00)  (80,000.00)  (80,000.00)  (80,000.00) 
              รวม  -  1,000,000.00  -  1,000,000.00 

                   รวม  3,097,500.00  4,108,000.00  3,097,500.00  4,108,000.00 

12. สินค้ำคงเหลือ 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 มีนำคม   31 ธันวำคม  31 มีนำคม   31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 64,457,824.14  92,802,442.14  47,668,916.23  83,408,196.97 
งำนระหว่ำงท ำ 29,085,965.64  22,277,106.63  21,182.18  21,182.18 
งำนโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำง 46,098.05  139,912.00  46,098.05  139,912.00 
วตัถุดิบ 118,426,108.33  126,968,199.98  8,268.58  8,268.58 
วสัดุใชส้ิ้นเปลือง 1,388,613.74  1,231,705.48  -  - 

รวม 213,404,609.90  243,419,366.23  47,744,465.04  83,577,559.73 
หกั ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลง (14,122,868.57)  (14,259,782.99)  (6,315,799.91)  (6,603,030.53) 

รวม 199,281,741.33  229,159,583.24  41,428,665.13  76,974,529.20 
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13. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 มีนำคม   31 ธันวำคม  31 มีนำคม   31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย 121,498,390.85  117,619,727.56  119,225,792.10  113,187,996.94 
ภำษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 13,289,871.24  23,080,249.13  13,238,788.21  23,020,763.25 
อ่ืนๆ 289,091.34  242,697.05  281,440.94  232,503.12 

      รวม 135,077,353.43  140,942,673.74  132,746,021.25  136,441,263.31 

 
14. เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีภำระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เงินฝำกสถำบนักำรเงิน จ ำนวน 44.70 ลำ้นบำท และ 
42.20 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุขอ้ 24 
และ 28) 

15. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

หน่วย : บำท 

 
   งบกำรเงินรวมและ

งบเฉพำะกิจกำร 
ช่ือบริษัท ทุนเรียกช ำระแล้ว สัดส่วน  รำคำตำมบัญชี 

 ณ วันที ่ ณ วันที ่ เงินลงทุน  ณ วันที ่
 31 มีนำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 ร้อยละ  31 ธันวำคม 2562 

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

หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน     (21,858,829.85) 
                          สุทธิ     92,255,455.15 
บริษทั วินด ์เอนเนอย่ี โฮลด้ิง จ ำกดั 1,088,373,000.00 1,088,373,000.00 3.87  799,999,940.00 
บริษทั เขำคอ้ วินด ์พำวเวอร์ จ ำกดั 1,530,000,000.00 1,530,000,000.00 14.28  218,571,420.00 
     รวม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562      1,110,826,815.15 

ผลกระทบจำกกำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม    1,771,182,155.06 
รวม ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563     2,882,008,970.21 
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ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 บริษทัไดมี้กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนใหม่ จำกเดิม

วดัตำมรำคำทุนเปล่ียนเป็นวดัตำมมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยผลต่ำงจำกกำรเปล่ียนแปลงกำรวดั

มูลค่ำขำ้งต้นมีจ ำนวน 1,771.18 ล้ำนบำท บริษทัมีนโยบำยในกำรรับรู้เขำ้องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของผ่ำน

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ทั้ งน้ีจำกกำรทบทวนมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 

ผูบ้ริหำรมีควำมเห็นว่ำมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีขำ้งตน้เป็นมูลค่ำเดียวกนั โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

 

  ณ วันที่ 1 มกรำคม และ 31 มีนำคม 2563 

                   รำคำต่อหุ้น                            จ ำนวนเงิน 

 
จ ำนวนหุ้น รำคำทุน  มูลค่ำยุติธรรม  รำคำตำมบัญชีวัด

ตำมมูลค่ำยุติธรรม 
บริษทั ซสัเทนเอเบิล  เอนเนอยี        
คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 19,695,714.00 5.79  4.68  92,255,455.15 

บริษทั วินด ์เอนเนอย่ี โฮลดิ้ง จ ำกดั 4,210,526.00 190.00  600.00  2,526,315,600.00 
บริษทั เขำคอ้ วินด ์พำวเวอร์ จ ำกดั 21,857,142.00 10.00  12.05  263,437,915.06 
  45,763,382.00     2,882,008,970.21 

 

บริษทั ซสัเทนเอเบิล  เอนเนอย ีคอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 

เน่ืองจำก ปัจจุบนับริษทัด ำเนินธุรกิจโดยมีรำยไดห้ลกัจำกกำรให้บริกำรและเป็นท่ีปรึกษำดำ้นกำรบริหำรจดักำร ทั้งน้ีผล

กำรกำรด ำเนินงำนในช่วงหลำยปีท่ีผ่ำนมำ ยงัคงทรงตวัและมีก ำไรจำกกำรด ำเนินธุรกิจท่ีผ่ำนมำเล็กน้อยอย่ำงสม ่ำเสมอ 

ดงันั้นผูบ้ริหำรของบริษทั จึงมีควำมเห็นว่ำ มูลค่ำตำมบญัชีของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เป็นมูลค่ำท่ีสะทอ้นมูลค่ำ

ยติุธรรม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และ 31 มีนำคม 2563 แลว้ และเน่ืองจำกมูลค่ำยุติธรรมขำ้งตน้ ไม่มีกำรซ้ือขำยในตลำดท่ีมี

สภำพคล่อง และเทคนิคในกำรประเมินมูลค่ำเป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้ตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ ดงันั้นเคร่ืองมือทำงกำร

เงินน้ีจึงจดัอยู่ใน  ระดบั 3 

บริษทั วินด ์เอนเนอยี ่โฮลด้ิง จ ำกดั 

บริษัทประมำณมูลค่ำยุติธรรมของบริษัท วินด์ เอนเนอยี่ โฮลด้ิง จ ำกัด โดยอ้ำงอิงรำคำซ้ือขำยล่ำสุดท่ีสังเกตได้จำกงบ

กำรเงินและขอ้มูลท่ีเปิดเผยในตลำดหลกัทรัพย ์ของบริษทัมหำชนแห่งหน่ึงท่ีซ้ือหุ้นของบริษทั วินด์ เอนเนอยี่ โฮลด้ิง จ ำกดั

จำกบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในรำคำ 600 บำทต่อหุ้น บริษทัไดรั้บโอนหุ้น ดงักล่ำวในปลำยปี 2561 ฝ่ำยบริหำรมีควำมเห็นว่ำ

รำคำดงักล่ำวเป็นรำคำท่ีสะทอ้นมูลค่ำยุติธรรมท่ีดีท่ีสุดแลว้เน่ืองจำกเป็นรำคำท่ีผูซ้ื้อผูข้ำยอย่ำงเต็มใจและเป็นอิสระรวมทั้ง

มีปริมำณซ้ือขำยท่ีมำกเพียงพอท่ีจะเป็นตวัแทนของมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และ 31 มีนำคม 2563  เน่ืองจำก
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มูลค่ำยุติธรรมขำ้งตน้ ไม่มีกำรซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง และเทคนิคในกำรประเมินมูลค่ำเป็นขอ้มูลในตลำดท่ีสังเกต

ไดท่ี้มีอยูต่ำมท่ีกล่ำว ขำ้งตน้ ดงันั้นเคร่ืองมือทำงกำรเงินน้ีจึงจดัอยู่ในระดบั 3  

 

บริษทั เขำคอ้ วินด ์พำวเวอร์ จ ำกดั 

บริษทัประมำณมูลค่ำยติุธรรมของบริษทั เขำคอ้ วินด ์พำวเวอร์ จ ำกดั โดยอำ้งอิงจำกรำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31ธันวำคม 

2562 เน่ืองจำกรำคำตำมบญัชีขำ้งตน้  เป็นขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดในปัจจุบนัท่ีบริษทัมีอยู ่ ดงันั้นบริษทัจึงอำ้งอิงรำคำดงักล่ำวเป็น

มูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และ 31 มีนำคม 2563 และเน่ืองจำกมูลค่ำยติุธรรมขำ้งตน้ ไม่มีกำรซ้ือขำยในตลำดท่ี

มีสภำพคล่อง และเทคนิคในกำรประเมินมูลค่ำเป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้  ตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ดงันั้นเคร่ืองมือทำงกำร

เงินน้ีจึงจดัอยู่ในระดบั 3 
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16. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
        หน่วย : บำท 

                                                      งบกำรเงินรวม 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจกำร ทุนที่ช ำระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน  รำคำทุน  มูลค่ำบัญชี  
        ตำมวิธีส่วนได้เสีย  

  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่ ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที่  
  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม 31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  

  2563  2562  2563 2562  2563  2562  2563  2562  
      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  1,353,458,454.46  1,338,821,765.86  
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  1,353,458,454.46  1,338,821,765.86  

                                                                                                                       หน่วย : บำท 

    
งบกำรเงินรวม 

ช่ือบริษัท 
 

ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกบริษัทร่วม  ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน 

    
ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม  ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 

    
2563  2562  2563 

 
2562 

บริษทั อีโอลสัพำวเวอร์ จ ำกดั 
 

25,939,358.91  31,315,014.41  (1,698,562.20) 
 -  

 
รวม 

  
25,939,358.91  31,315,014.41  (1,698,562.20) 

 -  
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หน่วย : บำท 

                                                  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจกำร ทุนที่ช ำระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน  รำคำทุน  เงินปันผลรับ  

  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่ ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ส ำหรับงวด 3 เดือน  
  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม 31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม  

  2563  2562  2563 2562  2563  2562  2563  2562  
      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  -  -  
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  -  -  

   
  งบกำรเงินรวม 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  1,338,821,765.86 
หกั รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรน ำรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 มำใช ้  (9,604,107.89) 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  1,329,217,657.97 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 กลุ่มกิจกำรไดท้ ำกำรทดสอบประสิทธิผลจำกกำรป้องกนัควำมเส่ียงสัญญำอนุพนัธ์ดำ้น
กระแสเงินสดพบวำ่สัญญำขำ้งตน้ยงัมีประสิทธิผลเป็นไปตำมนโยบำยกลุ่มกิจกำรก ำหนด 
 
 
 
  

17. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
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หน่วย : บำท 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ทุนเรียกช ำระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน  รำคำทุน  เงินปันผลรับ 

  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ส ำหรับงวด 3 เดือน 
ช่ือบริษัท ทุนจดทะเบียน 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
      ร้อยละ  ร้อยละ         
บริษทั เด็มโก ้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  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทั
ยอ่ย 

         
(6,355,324.26)  (6,294,995.70) 

 
- 

 
- 

                   สุทธิ          161,244,675.74  161,305,004.30  -  - 
บริษทั เด็มโก ้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  -  - 
บริษทั เด็มโก ้เดอ ลำว จ ำกดั 639,600,000.00 401,680,626.09  401,680,626.09  100.00  100.00  582,972,103.26  401,680,626.09  -  - 

รวม  791,680,626.09  791,680,626.09      944,216,779.00  762,985,630.39  -  - 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 762,985,630.39  
บวก รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรน ำรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 มำใช ้ 181,291,477.17  
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 944,277,107.56  
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18. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
        หน่วย : บำท 

                                                  งบกำรเงินรวม 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจกำร ทุนที่ช ำระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน  รำคำทุน  มูลค่ำบัญชี  
        ตำมวิธีส่วนได้เสีย  

  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  
  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม 31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  

  2563  2562  2563 2562  2563  2562  2563  2562  
      ร้อยละ ร้อยละ          
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก ้ 

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  3,153,554.13  3,091,233.98  

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก ้
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  2,543,862.77  2,494,256.09  

บริษทั เด็มโก ้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  3,181,411.31  3,152,069.53  
บริษทั เด็มโก ้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  4,133,336.61  4,040,868.50  
บริษทั เด็มโก ้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  4,190,754.72  4,097,931.50  
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  28,578,906.07  27,638,409.09  
บริษทั อินโดไชน่ำ กรีนเอน็เนอร์ยี่ จ  ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 35,000,000.00  35,000,000.00  45.71 45.71  16,000,000.00  16,000,000.00  28,054,754.29  27,148,141.69  
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  26,462,441.46  25,596,916.12  

รวม  130,500,000.00  130,500,000.00     60,823,500.00  60,823,500.00  100,299,021.36  97,259,826.50  
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       หน่วย : บำท 

     งบกำรเงินรวม 

ช่ือบริษัท   ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรร่วมค้ำ 

     ส ำหรับ 3 เดือน ส้ินสุดวันท่ี  
     31 มีนำคม  31 มีนำคม 

     2563  2562 
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก ้เพำเวอร์ 6 จ ำกดั   62,320.15  63,431.27 
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก ้เพำเวอร์ 11 จ ำกดั   49,606.68  43,456.76 
บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ 15 จ ำกดั   29,341.78  22,846.94 
บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ 16 จ ำกดั   92,468.11  89,743.06 
บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ 17 จ ำกดั   92,823.22  76,990.38 
บริษทั อุดรธำนีโซล่ำร์พำวเวอร์ จ ำกดั    940,496.98  774,973.17 
บริษทั อินโดไชน่ำ กรีนเอน็เนอร์ยี่ จ  ำกดั    906,612.60  852,842.82 
บริษทั แม่โขงกรีนพำวเวอร์ จ ำกดั    865,525.34  698,667.94 

 รวม    3,039,194.86  2,622,952.34 
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หน่วย : บำท 
                                               งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจกำร ทุนที่ช ำระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน  รำคำทุน  เงินปันผลรับ  

  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ส ำหรับงวด 3 เดือน  
  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม 31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม  

  2563  2562  2563 2562  2563  2562  2563  2562  
      ร้อยละ ร้อยละ          
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี  เด็มโก ้ 

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  เด็มโก ้
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 เด็มโก ้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 เด็มโก ้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 เด็มโก ้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  -  -  
บริษทั อินโดไชน่ำ กรีนเอน็เนอร์ยี่ จ  ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 35,000,000.00  35,000,000.00  45.71 45.71  16,000,000.00  16,000,000.00  -  -  
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  -  -  

 
 
 
 
 



 

- 38 - 

 

        



 

- 39 - 

 



 

- 40 - 

 

19. เงินให้กู้ยืมระยะยำว 

หน่วย : บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 

  2563  2562  2563  2562 
เงินให้กูย้ืมระยะยำว         

- บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั   -  -  218,894,557.10  386,093,493.45 
        รวม  -  -  218,894,557.10  386,093,493.45 

         
เงินให้กูย้ืมระยะยำว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562        386,093,493.45 
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรน ำ

รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 มำใช ้
 

      (170,915,518.44) 
เงินให้กูย้ืมระยะยำว ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563        215,177,975.01 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 บริษทัไดมี้กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเงินให้กูย้ืมระยะยำวใหม่ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัที่ 9  จำกเดิมบริษทัรับรู้เงินให้กูยื้มระยะยำวในอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อปีตำมอตัรำท่ีตกลงกนัเปล่ียนมำเป็นรับรู้
ดอกเบ้ียในอตัรำดอกเบ้ียเงินกูส่้วนเพ่ิมผลต่ำงท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงดอกเบ้ียและมูลค่ำยุติธรรมของเงินตน้ ณ วนัท่ี 1 
มกรำคม 2563 บริษทัรับรู้ในบญัชีกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อย จ ำนวน  181.29 ลำ้นบำท และปรับปรุงผลกระทบจำกกำร
รับรู้ดอกเบ้ียรับในปี 2562 ท่ีรับรู้ต ่ำไปจ ำนวน 10.38 ลำ้นบำทกบัก ำไรสะสมตน้งวด 

20. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 ท่ีดินของบริษทั จ ำนวน 7.60 และ 6.80 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  ซ่ึง
มูลค่ำดงักล่ำวถือตำมรำคำประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระซ่ึงใชว้ิธีกำรประเมินแบบเปรียบเทียบกบัรำคำตลำด   
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21. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
รำยกำรเคล่ือนไหวของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน  
   เฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  321,302,193.41  176,301,113.60 
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน     

ฉบบัท่ี 16  (21,703,626.39)  (19,930,651.57) 
มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 299,598,567.02  156,370,462.03 
บวก ซ้ือระหวำ่งงวด - รำคำทุน 9,154,778.44  9,045,172.59 
           โอนเขำ้ 925,693.05  925,693.05 

หกั จ ำหน่ำยระหวำ่งงวด - มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี  (1,281,845.26)  (1,281,845.26) 
           โอนออก (925,693.05)  (925,693.05) 
 ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด  (9,419,238.51)  (5,708,978.51) 
มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 298,052,261.69  158,424,810.85 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดน้ ำท่ีดิน อำคำร และเคร่ืองจกัรบำงส่วนเป็นหลกัประกนัส ำหรับวงเงิน
สินเช่ือกบัสถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุขอ้ 24 และ 28) 

22. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้-สุทธิ และหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ-สุทธิ 
งบแสดงฐำนะกำรเงินมีรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญำเช่ำ ดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 มีนำคม  1 มกรำคม  31 มีนำคม  1 มกรำคม 
 2563  2563  2563  2563 

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้        
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 12,621,906.20  12,938,386.79  213,599.46  283,504.73 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 464,875.01  554,507.77  464,875.01  554,507.77 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงำน 1,837,543.04  1,889,217.04  718,933.74  732,318.14 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 7,451,719.79  8,023,189.25  7,288,258.49  7,847,301.07 
ยำนพำหนะ 13,675,478.50  14,066,732.56  13,127,253.97  13,450,656.66 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 262,997.28  286,595.40  262,997.28  286,595.40 
รวมสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 36,314,519.82  37,758,628.81  22,075,917.95  23,154,883.77 
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23. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 มีดงัน้ี 

                         หน่วย : บำท  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน  
   เฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 751,217,578.08  18,531,420.29 
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบั

ท่ี 16 (หมำยเหตุ 23) (286,595.40)  (286,595.40) 
บวก ซ้ือระหวำ่งงวด - รำคำทุน 2,696,269.63  2,689,550.00 
หกั จ ำหน่ำยระหวำ่งงวด - มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี (28.00)  (28.00) 
 ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด  (5,504,070.69)  (445,951.40) 
มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 748,123,153.62  20,488,395.49 

24. เงินเบกิเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่  
31 มีนำคม 

 ณ วันที่  
31 ธันวำคม 

 ณ วันที่  
31 มีนำคม 

 ณ วันที่  
31 ธันวำคม 

 2563  2562  2563  2562 
เงินกูท้รัสตรี์ซีท 815,253,664.47  773,007,045.68  815,253,664.47  773,007,045.68 
ตัว๋สัญญำใชเ้งิน 560,000,000.00  470,000,000.00  520,000,000.00  380,000,000.00 

รวม 1,375,253,664.47  1,243,007,045.68  1,335,253,664.47  1,153,007,045.68 
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รำยละเอียดของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินจ ำแนกไดด้งัน้ี 

หน่วย : บำท 
     ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 อัตรำดอกเบีย้  ครบก ำหนด  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 ร้อยละต่อปี  (เดือน)  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
     2563  2562 

บริษัท เด็มโก้ จ ำกัด (มหำชน)        
เงินกูท้รัสตรี์ซีท 2.50 – 3.85  3 - 6  815,253,664.47  773,007,045.68 
ตัว๋สัญญำใชเ้งิน 3.10 – 4.50  1 - 3  520,000,000.00  380,000,000.00 

รวม     1,335,253,664.47  1,153,007,045.68 
บริษัท เด็มโก้ เพำเวอร์ จ ำกัด        

ตัว๋สัญญำใชเ้งิน 4.50 - 6.50  3 - 4  40,000,000.00  90,000,000.00 
รวม     40,000,000.00  90,000,000.00 
รวม     1,375,253,664.47  1,243,007,045.68 

กลุ่มกิจกำรมีวงเงินสินเช่ือส ำหรับเงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ซ่ึงค ้ำประกนัโดยเงิน
ฝำกสถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุขอ้ 14) ท่ีดิน อำคำรและเคร่ืองจกัรบำงส่วน (ดูหมำยเหตุขอ้ 21) นอกจำกน้ี บริษทัยงั
ได้มอบอ ำนำจกำรรับเงินหรือสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีบำงโครงกำร (ดูหมำยเหตุข้อ 9) สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ
หมุนเวียน (ดูหมำยเหตุขอ้ 10) และผลประโยชน์จำกกำรประกนัภยัในสินทรัพยข์องกลุ่มกิจกำรให้กบัสถำบนั
กำรเงินเพื่อค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือดงักล่ำว ส ำหรับวงเงินสินเช่ือของบริษทัยอ่ยไดมี้บริษทัซ่ีงเป็นบริษทัแม่เป็นผู ้
ค  ้ำประกนัร่วมดว้ย 

25. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียน 

                                                                                                  หน่วย : บำท  
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
  2563  2562  2563  2562 

เจำ้หน้ีกำรคำ้   163,602,168.61  276,193,587.49  179,519,945.00  278,172,223.28 
เจำ้หน้ีงำนโครงกำร  90,566,672.39  224,711,514.98  196,346,235.35  350,733,976.13 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน  51,482,849.18  55,644,783.40  72,259,156.02  76,303,045.40 
เจำ้หน้ีค่ำหุน้  97,923,706.42  97,923,706.42  97,923,706.42  97,923,706.42 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย  21,625,260.13  42,151,075.11  20,821,270.34  38,650,885.32 
อื่นๆ  22,215,339.33  16,927,104.62  13,403,466.86  8,295,580.72 

รวม  447,415,996.06  713,551,772.02  580,273,779.99  850,079,417.27 
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26. หนีสิ้นที่เกิดจำกสัญญำหมุนเวียน 

                                                                                                                                                                          หน่วย : บำท  
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
  2563  2562  2563  2562 

เงินมดัจ ำรับล่วงหนำ้จกำลูกคำ้  99,334,387.05  125,701,120.29  90,186,297.55  123,336,420.34 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้  12,103,894.93  58,482,521.30  12,103,894.93  58,406,671.30 

รวม  111,438,281.98  184,183,641.59  102,290,192.48  181,743,091.64 

27. หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 มีนำคม   31 ธันวำคม  31 มีนำคม   31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

ภำษีขำยท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 36,461,016.47  44,450,428.10  29,512,939.63  34,502,676.65 
อ่ืนๆ 81,200.00  81,400.00  75,800.00  76,200.00 

รวม 36,542,216.47  44,531,828.10  29,588,739.63  34,578,876.65 

28. เงนิกู้ยืมระยะยำว 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที ่
 31 มีนำคม   31 ธันวำคม  31 มีนำคม   31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 450,075,000.00  491,987,500.00  431,655,000.00  472,457,500.00 
หกั ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยำว        
   ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (171,420,000.00)  (171,962,500.00)  (166,980,000.00)  (167,522,500.00) 

รวม 278,655,000.00  320,025,000.00  264,675,000.00  304,935,000.00 
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เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 31 ธนัวำคม 2562 มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 วงเงิน ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
  31 มีนำคม   31 ธันวำคม  31 มีนำคม   31 ธันวำคม 
  2563  2562  2563  2562 

เงินกู ้   41.73 ลำ้นบำท 18,420,000.00  19,530,000.00  -  - 
เงินกู ้ 200.00 ลำ้นบำท 36,830,000.00  46,820,000.00  36,830,000.00  46,820,000.00 
เงินกู ้ 345.00 ลำ้นบำท 224,825,000.00  240,637,500.00  224,825,000.00  240,637,500.00 
เงินกู ้ 300.00 ลำ้นบำท 170,000,000.00  185,000,000.00  170,000,000.00  185,000,000.00 

 รวม 450,075,000.00  491,987,500.00  431,655,000.00  472,457,500.00 
หกั  ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยำวท่ีถึงก ำหนด       
        ช ำระ ภำยในหน่ึงปี (171,420,000.00)  (171,962,500.00)  (166,980,000.00)  (167,522,500.00) 

 สุทธิ 278,655,000.00  320,025,000.00  264,675,000.00  304,935,000.00 

กำรเปล่ียนแปลงในเงินกูย้มืระยะยำวส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม  มีดงัน้ี 
หน่วย : บำท 

              งบกำรเงินรวม 
            2563                      2562                     

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
            2563                 2562 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  491,987,500.00  406,125,000.00 472,457,500.00 382,155,000.00 
บวก รับเงินกูย้ืมระหว่ำงงวด -  39,410,000.00 - 39,410,000.00 
หกั กำรจ่ำยคืนเงินกูย้ืมระหว่ำงงวด (41,912,500.00)  (32,025,000.00) (40,802,500.00) (30,915,000.00) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม  450,075,000.00  413,510,000.00 431,655,000.00 390,650,000.00 

กลุ่มกิจกำรมีวงเงินสินเช่ือส ำหรับเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินซ่ึงค ้ ำประกันโดยเงินฝำก
สถำบันกำรเงิน (ดูหมำยเหตุข้อ 14) ท่ี ดิน อำคำรและเคร่ืองจักรบำงส่วน  (ดูหมำยเหตุข้อ 21) 
นอกจำกน้ี บริษทัยงัไดม้อบอ ำนำจกำรรับเงินหรือสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีบำงโครงกำร (ดูหมำยเหตุขอ้ 
9) สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำหมุนเวียน (ดูหมำยเหตุขอ้ 10) และผลประโยชน์จำกกำรประกนัภยัใน
สินทรัพยข์องกลุ่มกิจกำรให้กับสถำบนักำรเงินเพื่อค ้ ำประกันวงเงินสินเช่ือดังกล่ำว ส ำหรับวงเงิน
สินเช่ือของบริษทัยอ่ยไดมี้บริษทัซ่ึงเป็นบริษทัแม่เป็นผูค้  ้ำประกนัร่วมดว้ย 
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29. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ  
หน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินเป็นหน้ีสินจำกกำรเช่ำยำนพำหนะและทรัพยสิ์น จ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคต สรุป
ไดด้งัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 จ ำนวนเงิน  มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงิน 
 ขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำย  ขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำย 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที ่
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

ระยะเวลำกำรช ำระ        
ไม่เกินหน่ึงปี 7,921,033.08  7,415,704.18  7,458,670.53  6,940,515.53 
เกินหน่ึงปีและไม่เกินห้ำปี 7,456,248.01  7,159,419.09  7,228,936.64  6,919,513.24 

รวม 15,377,281.09  14,575,123.27  14,687,607.17  13,860,028.77 
หกั   คำ่ใชจ่้ำยทำงกำรเงินในอนำคต (689,673.92)  (715,094.50)  -  - 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงิน        
    ขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย 14,687,607.17  13,860,028.77  14,687,607.17  13,860,028.77 
หกั   ส่วนของหน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน  
             ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

 

(7,458,670.53) 
 

(6,940,515.53) 
 

(7,458,670.53) 
 

(6,940,515.53) 
รวม 7,228,936.64  6,919,513.24  7,228,936.64  6,919,513.24 

        

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 จ ำนวนเงิน  มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงิน 
 ขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำย  ขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำย 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที ่
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

ระยะเวลำกำรช ำระ        
ไม่เกินหน่ึงปี 7,719,331.35  6,989,432.23  7,265,895.75  6,519,033.97 
เกินหน่ึงปีและไม่เกินห้ำปี 7,330,248.01  7,159,419.09  7,110,902.54  6,919,513.24 

รวม 15,049,579.36  14,148,851.32  14,376,798.29  13,438,547.21 
หกั   ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินในอนำคต (672,781.07)  (710,304.11)  -  - 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงิน        
    ขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย 14,376,798.29  13,438,547.21  14,376,798.29  13,438,547.21 
หกั   ส่วนของหน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน  
             ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (7,265,895.75) 

 
(6,519,033.97) 

 
(7,265,895.75) 

  
(6,519,033.97) 

รวม 7,110,902.54  6,919,513.24  7,110,902.54  6,919,513.24 
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30. ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
รำยกำรเคล่ือนไหวของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 มีดงัน้ี 

                                                                                                                                                 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 93,722,135.23  67,443,811.00 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัระหวำ่งงวด 3,101,194.43  2,261,844.00 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน(ดอกเบ้ียจ่ำย)ระหวำ่งงวด 563,210.00  403,219.00 
จ่ำยเงินเกษียณพนกังำนระหวำ่งงวด (1,514,672.00)  (1,372,372.00) 
(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรจ่ำยช ำระผละประโยชน์พนกังำน (5,593.00)  (15,586.00) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 95,866,274.66  68,720,916.00 

31. รำยได้อ่ืน 
รำยไดอ่ื้นส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 
ดอกเบ้ียรับ 299,182.68        67,126.60  4,735,508.34  4,234,875.13 
รำยไดอ่ื้น 8,923,635.06  13,898,489.62  8,490,207.61  9,774,630.82 
     รวม 9,222,817.74  13,965,616.22  13,225,715.95  14,009,505.95 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 48 - 

 

32. ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ 
ภำษีเงินได้นิติบุคคลระหว่ำงกำลค ำนวณขึ้นจำกก ำไรก่อนภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดคูณดว้ยอตัรำภำษีเฉล่ียทั้งปีท่ี
ประมำณกำรไว ้ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้รุปไดด้งัน้ี 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563  และ 2562 มีดงัน้ี 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน :        
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ -  223,339.87  -  - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :        

ภำษเีงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดจำกผลแตกต่ำง        
ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำง 10,188,976.62  6,364,341.19  13,061,693.20  4,860,494.84 

รำยได้ภำษีเงินได้ตำมงบก ำไรขำดทุน        
และก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 10,188,976.62  6,587,681.06  13,061,693.20  4,860,494.84 

ภำษีเงินได้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
หน่วย : บำท 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
  2563  2562  2563  2562 

ภำษีเงินได้รอตัดบญัชีเกี่ยวกับ         
 

        
ก ำไรจำกกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม - สินทรัพยท์ำง
กำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น  354,236,431.01  -  354,236,431.01  - 
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33. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท/หุ้น 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

  2563  2562  2563  2562 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน         

     ก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น         
    บริษทัใหญ่ บำท 23,194,619.49  51,657,531.90  8,536,578.19  21,296,728.85 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั   หุ้น 730,344,251  730,344,251  730,344,251  730,344,251 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน  บำท 0.03  0.07  0.01  0.03 

34. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ 
34.1 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัเลตเตอร์ออฟเครดิต เลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ หนงัสือค ้ำประกนัและตัว๋อำวลั มี

ดงัน้ี 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 สกุลเงิน ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 (ล้ำน) 31 มีนำคม   31 ธันวำคม  31 มีนำคม   31 ธันวำคม 
  2563  2562  2563  2562 

เลตเตอร์ออฟเครดิต ยโูร -  0.02  -  0.02 
 ดอลลำร์สหรัฐ 0.24  0.24  0.24  0.24 

เลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ บำท -  5.14  -  5.14 
หนงัสือค ้ำประกนั ยโูร 0.32  0.37  0.32  0.37 

 ดอลลำร์สหรัฐ 3.52  3.94  3.52  3.94 
 บำท 2,587.64  2,771.29  2,568.62  2,759.57 

34.2 ภำระผกูพนัตำมสัญญำ 

สัญญำงำนจำ้งเหมำ 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม  2563 และ 31 ธันวำคม  2562 บริษัทมีภำระผูกพันตำมสัญญำว่ำจ้ำงผู ้รับเหมำช่วง 
ท่ีจะตอ้งจ่ำยในอนำคตเป็นจ ำนวนเงิน 292.68 ลำ้นบำท และ 226.54 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

สัญญำซ้ือขำยกระแสไฟฟ้ำ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำหลำยแห่งของบริษัทได้ท ำสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำ 
ส่วนภูมิภำค (“กฟภ.”) และกำรไฟฟ้ำนครหลวง (“กฟน.”) เป็นเวลำ 25 ปี ปริมำณขำยและรำคำขำยเป็นไป
ตำมท่ีตกลงกันในสัญญำ บริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำเหล่ำนั้นต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขและ
ขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำ 
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34.3 คดีควำมฟ้องร้อง 

บริษทัมีควำมคืบหน้ำคดีฟ้องร้องจำกงบกำรเงินส ำหรับปี 2562 เพียง 1 คดี คือ บริษทัถูกบริษทัแห่งหน่ึงยื่น
ฟ้องคดีอำญำ 1 คดีศำลยงัไม่ประทบัรับฟ้องและให้เขำ้สู่กระบวนกำรไกล่เกล่ีย ทั้งสองฝ่ำยอยู่ระหว่ำงยก
ร่ำงสัญญำเพื่อยติุคดี โดยศำลเล่ือนกำรนดัพิจำรณำไกล่เกล่ียในวนัท่ี 15 มิถุนำยน 2563 

35. สัญญำงำนระหว่ำงก่อสร้ำง 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีต้นทุนกำรก่อสร้ำงท่ีเกิดขึ้นและก ำไรหรือขำดทุน 
ท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบันส ำหรับงำนก่อสร้ำงเป็นจ ำนวนเงิน 10,080.87 ล้ำนบำท และจ ำนวน 10,133.63 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทั เด็มโก ้อินดัสตร่ี จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย มีต้นทุนกำรก่อสร้ำงท่ีเกิดขึ้นและ
ก ำไรหรือขำดทุนท่ีรับรู้สะสมจนถึงปัจจุบนัส ำหรับงำนก่อสร้ำงเป็นจ ำนวนเงิน 95 ลำ้นบำท  

36. กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

36.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
กลุ่มกิจกำรมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ซ่ึงส่วนหน่ึงอยู่ภำยใตสั้ญญำซ้ือขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหนำ้เพื่อบริหำรควำมเส่ียงเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัต่อไปน้ี 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 สกุลเงิน ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 (ล้ำน) 31 มีนำคม   31 ธันวำคม  31 มีนำคม   31 ธันวำคม 
  2563  2562  2563  2562 

หนีสิ้นทำงกำรเงิน         
     เจำ้หน้ีกำรคำ้ต่ำงประเทศ ยโูร 0.01  0.07  0.01  0.07 

 ดอลลำร์สหรัฐ 0.48  0.16  0.48  0.16 
เงินกูท้รัสตร์รีซีท ยโูร 0.04  0.01  0.04  0.01 

 ดอลลำร์สหรัฐ 0.002       0.14  0.002  0.14 
ภำระผูกพนั         

         เลตเตอร์ออฟเครดิต ยโูร -  0.02  -  0.02 
 ดอลลำร์สหรัฐ 0.24  0.24  0.24  0.24 
หนงัสือค ้ำประกนั ยโูร 0.32  0.37  0.32  0.37 

 ดอลลำร์สหรัฐ 3.52  3.94  3.52  3.94 

 

36.2 มูลค่ำยติุธรรม 
เน่ืองจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ิสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัอยู่ในประเภทระยะสั้น และมี
อตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทำงกำรงินนั้นใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563บริษทัมีสินทรัพยท์ำงกำรเงินที่เกี ่ยวกบักำรลงทุนในตรำสำรทุน โดยมี
รำยละเอียดตำมท่ีระบุใน(หมำยเหตุ 5) 

 
37. รำยได้ตำมสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ 

กลุ่มกิจกำรมีรำยไดท่ี้เคยรวมอยู่ในยอดยกมำของหน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ และรำยไดท่ี้คำดว่ำจะรับรู้ในอนำคต
ส ำหรับของสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

           (หน่วย : ล้ำนบำท)  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 มีนำคม           

2563 
 31 ธันวำคม         

2562 
 31 มีนำคม        

2563 
 31 ธันวำคม         

2562 
        

รำยไดท่ี้รับรู้ท่ีเคยรวมอยูใ่น        
     ยอดยกมำของหน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ 111.23  189.80  108.87  189.53 
  

                       (หน่วย : ล้ำนบำท)  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 มีนำคม      

2563 
 31 ธันวำคม    

2562 
 31 มีนำคม      

2563 
 31 ธันวำคม 2562 

รำยไดท่ี้คำดว่ำจะรับรู้ 
   ส ำหรับภำระท่ียงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ิน 

       

  ภำยใน 1 ปี 2,193.47  1,679.82  2,193.47  1,679.82 
  มำกกว่ำ 1 ปี 921.19  818.49  921.19  818.49 
 3,114.66  2,498.31  3,114.66  2,498.31 
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38. กำรน ำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน  

ผูมี้อ ำนำจในกำรตดัสินใจดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำร ไดแ้ก่ กรรมกำรผูจ้ดักำรซ่ึงมีหน้ำท่ีในกำรสอบทำน
รำยงำนของกลุ่มกิจกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อประเมินผลกำรด ำเนินงำนและจัดสรรทรัพยำกรให้แต่ละส่วน
ด ำเนินงำนอยำ่งเหมำะสม  

กลุ่มกิจกำรจ ำแนกส่วนท่ีรำยงำนออกเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนงำนที่รำยงำน  ประเภทของผลิตภณัฑ์และบริกำร 

ขำยสินคำ้ 
  

 ผลิตและจ ำหน่ำยเสำโครงเหล็กเพื่อใช้ในงำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ อุปกรณ์
ประกอบกำรติดตั้ งเสำโทรคมนำคม อุปกรณ์ไฟฟ้ำ และอุปกรณ์วสัดุ
ก่อสร้ำงท่ีเก่ียวเน่ือง 

บริกำรงำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ   ให้บริกำรออกแบบจดัหำก่อสร้ำงและติดตั้งงำนวิศวกรรมไฟฟ้ำแบบครบ
วงจร 

บริกำรงำนระบบไฟฟ้ำและเคร่ืองกล 
 
  

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

บริกำรงำนจำ้งเหมำ  รับจำ้งผลิตและติดตั้งโครงเหลก็และภำชนะแรงดนัสูง 

ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์  กำรผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์

บริกำรอื่น ๆ  ไดแ้ก่ งำนดำ้นโยธำ งำนดำ้นส่ือสำรโทรคมนำคม และบริกำรอื่น ๆ 
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ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนจ ำแนกตำมประเภทธุรกิจส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวันท่ี  31 มีนำคม 2563 
 ขำยสินค้ำ  บริกำร รวม รำยกำรตัดบัญชี

ระหว่ำงส่วนงำน  ยอดรวม   

  
 

 งำนวิศวกรรม 
ไฟฟ้ำ 

  งำนจ้ำงเหมำ  ผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำน
แสงอำทิตย์ 

 อ่ืนๆ       

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรบริกำร                 
รำยไดจ้ำกบุคคลภำยนอก 42,961,275.02  472,013,203.31   -  1,943,849.60  22,910,552.64  539,828,880.57  -  539,828,880.57 
รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำนธุรกิจ 3,711,494.00  -   -  -  -  3,711,494.00  (3,711,494.00)  - 

รำยไดอ้ื่น 1,057,050.15  12,522,122.94   15.09  35,008.12  531,130.71  14,145,327.01  (4,922,509.27)  9,222,817.74 
รวมรำยได ้ 47,729,819.17  484,535,326.25   15.09  1,978,857.72  23,441,683.35  557,685,701.58  (8,634,003.27)  549,051,698.31 
                 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (8,328,349.57)  (3,050,077.56)   (11,934.38)  (537,382.14)  (204,855.88)  (12,132,599.53)  -  (12,132,599.53) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (3,322,726.90)  (16,385,264.90)   -  (286,344.66)  (521,152.92)  (20,515,489.38)  1,484,942.90  (19,030,546.48) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกำรด ำเนินงำนตำม
ส่วนงำน (21,002,792.07)  28,767,921.50   (60,328.56)  1,086,155.30  (1,331,981.59)  7,458,974.58  (3,053,932.24)  4,405,042.34 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมและกำรร่วมคำ้                28,978,553.77 
ก ำไรก่อนรำยไดภ้ำษีเงินได ้                33,383,596.11 
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                                                                                                                                                                                                                                                                             หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวันท่ี  31 มีนำคม 2562 
 ขำยสินค้ำ  บริกำร รวม รำยกำรตัดบัญชี

ระหว่ำงส่วนงำน  ยอดรวม   

  
 

 งำนวิศวกรรม 
ไฟฟ้ำ 

  งำนจ้ำงเหมำ  ผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำน
แสงอำทิตย์ 

 อ่ืนๆ       

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรบริกำร                 
รำยไดจ้ำกบุคคลภำยนอก 55,101,425.99  620,319,034.98   -  1,995,593.60  14,509,078.45  691,925,133.02  -  691,925,133.02 
รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำนธุรกิจ 6,132,999.07  -   620,862.00  -  -  6,753,861.07  (6,753,861.07)  - 

รำยไดอ้ื่น -  -   -  -  -  19,065,925.20  (5,100,308.98)  13,965,616.22 
รวมรำยได ้ 61,234,425.06  620,319,034.98   620,862.00  1,995,593.60  14,509,078.45  717,744,919.29  (11,854,170.05)  705,890,749.24 
                 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (10,633,592.17)  (3,456,012.11)   (14,095.30)  (532,931.04)  (161,673.66)  (14,798,304.28)  -  (14,798,304.28) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (5,399,568.54)  (13,868,561.49)   -  (362,368.15)  (345,057.87)  (19,975,556.05)  4,182,061.98  (15,793,494.07) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกำรด ำเนินงำนตำม
ส่วนงำน (1,556,824.76)  32,110,881.90   (756,952.07 ) 1,217,281.76  (7,494,077.65)  23,520,291.18  109,286.79  23,629,577.97 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมและกำรร่วมคำ้                33,937,966.75 
ก ำไรก่อนรำยไดภ้ำษีเงินได ้                57,567,544.72 
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           สินทรัพยข์องส่วนงำน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 31 ธนัวำคม 2562 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่  31 มีนำคม 2563 
 ขำยสินค้ำ  บริกำร  รวม  รำยกำรตัดบัญชี

ระหว่ำงส่วนงำน  ยอดรวม 

   งำนวิศวกรรม 
ไฟฟ้ำ 

 งำนระบบไฟฟ้ำ
และเคร่ืองกล 

 งำนจ้ำงเหมำ  ผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำน
แสงอำทิตย์ 

 อ่ืนๆ       

สินทรัพยส่์วนงำน 1,091,924,785.56  1,138,832,717.91  5,071,067.13  169,193,623.00  42,740,896.66  47,559,49456  2,495,322,584.82  -  2,495,322,584.82 
  
  
  
                                                                                                                                                                                                                                                           หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่  31 ธันวำคม 2562 
 ขำยสินค้ำ  บริกำร  รวม  รำยกำรตัดบัญชี

ระหว่ำงส่วนงำน  ยอดรวม 

   งำนวิศวกรรม 
ไฟฟ้ำ 

 งำนระบบไฟฟ้ำ
และเคร่ืองกล 

 งำนจ้ำงเหมำ  ผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำน
แสงอำทิตย์ 

 อ่ืนๆ       

สินทรัพยส่์วนงำน 1,162,383,104.34  1,459,326,112.26  5,071,067.13  170,560,037.54  43,278,278.80  32,619,124.52  2,873,237,724.59  -  2,873,237,724.59 
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กำรกระทบยอดผลรวมของสินทรัพยข์องส่วนงำนท่ีรำยงำนกับสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ  
31 ธนัวำคม 2562 มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่ 

31 มีนำคม 2563 
 ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2562 
ผลรวมของสินทรัพยข์องทุกส่วนงำนท่ีรำยงำน -  2,873,237,724.59 

รำยกำรท่ีไม่ไดปั้นส่วนอ่ืน 7,358,847,741.76  3,111,382,246.28 

สินทรัพยร์วมของกิจกำร 7,358,847,741.76  5,984,619,970.87 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 
รำยไดข้องกลุ่มกิจกำรมำจำกลูกคำ้รำยใหญ่ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 จ ำนวน  จ ำนวนเงิน  อัตรำร้อยละ  จ ำนวน  จ ำนวนเงิน  อัตรำร้อยละ 
 (รำย)  (ล้ำนบำท)  ของรำยได้สุทธ ิ (รำย)  (ล้ำนบำท)  ของรำยได้สุทธ ิ
            

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรบริกำร 6  368.28  68.22  4  493.98  71.39 

กลุ่มกิจกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำประปำตำมปริมำณน ้ำท่ีเกิดจำกกำรขำยจริง ปัจจุบนัสัญญำซ้ือขำยน ้ำประปำ
ใหก้บัเทศบำลเมืองหลวงพระบำง (สปป.ลำว) อยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำ เพื่อทบทวนขอ้ตกลงระหวำ่งกนั 
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39. กำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงิน 

บริษทัไดมี้กำรจดัประเภทรำยกำรบญัชีบำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนำคม 2562 ใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรจดัประเภทรำยกำรบญัชีในปีปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก ำไรหรือส่วนของผูถื้อหุ้น กำรจดัประเภทดงักล่ำว มีรำยละเอียด 
ดงัต่อไปน้ี 

              
              

     หน่วย : บำท 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่  ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่ 
งบแสดงฐำนกำรเงิน              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562              
สินทรัพยห์มุนเวียน              

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน   900,808,865.11  (16,594,022.49)  884,214,842.62  824,704,724.77  (16,594,022.49)  808,110,702.28 
รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ   578,689,538.81  (578,689,538.81)  -  578,443,231.01  (578,443,231.01)  - 
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำหมุนเวียน   -  578,689,538.81  578,689,538.81  -  578,443,231.01  578,443,231.01 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน              
เงินลงทุนระยะยำวอื่น   1,110,826,815.15  (1,110,826,815.15)  -  1,110,826,815.15  (1,110,826,815.15)  - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น   -  1,110,826,815.15  1,110,826,815.15  -  1,110,826,815.15  1,110,826,815.15 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น   97,537,119.63  (54,338,200.00)  43,198,919.63  55,889,635.00  (54,338,200.00)  1,551,435.00 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน   -  70,932,222.49  70,932,222.49  -  70,932,222.49  70,932,222.49 

หน้ีสินหมุนเวียน              
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน   897,735,413.61  (184,183,641.59)  713,551,772.02  1,031,822,508.91  (181,743,091.64)  850,079,417.27 
หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำหมุนเวียน   -  184,183,641.59  184,183,641.59  -  181,743,091.64  181,743,091.64 
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   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่  ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่ 
งบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ              

ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562              
รำยได ้              

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำร   691,925,133.02  (691,925,133.02)  -  641,842,858.03  (641,842,858.03)  - 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้   -  57,097,019.59  57,097,019.59  -  7,014,744.60  7,014,744.60 
รำยไดใ้ห้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง   -  634,828,113.43  634,828,113.43  -  634,828,113.43  634,828,113.43 

ค่ำใชจ้่ำย              
ตน้ทุนขำยและให้บริกำร   528,652,388.58  (528,652,388.58)  -  528,652,388.58  (528,652,388.58)  - 
ตน้ทุนขำยสินคำ้   -  45,217,671.68  45,217,671.68  -  5,067,654.68  5,067,654.68 
ตน้ทุนใหบ้ริกำรรับเหมำก่อสร้ำง   -  523,416,645.95  523,416,645.95  -  523,584,733.90  523,584,733.90 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย   3,045,862.65  (3,045,862.65)  -  -  -  - 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย   -  3,045,862.65  3,045,862.65  -  -  - 
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40. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2563 
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