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บริษทั เดม็โก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รำยงำนกำรสอบทำนและข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 

 
 



 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต 
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการ 
 บรษิทั เดม็โก ้จ ากดั (มหาชน)  
 
 ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 และงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวม งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้นรวมและงบกระแสเงนิสดรวมส าหรบังวด
สามเดือนสิ้นสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของบริษัท เด็มโก้ จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย และได้สอบทานข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เด็มโก้ จ ากัด 
(มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิ
ระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วน
ขา้พเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบ
ทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตกำรสอบทำน 
 ขา้พเจ้าได้ปฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูล
ทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบด้วย การใช้
วธิกีารสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัชแีละการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและ
วธิีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้
ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดงันัน้
ขา้พเจา้จงึไม่ไดแ้สดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทาน 
 
ข้อสรปุ 
 ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตาม
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 
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เร่ืองอ่ืน 
 งบแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั เดม็โก้ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อยและงบแสดง
ฐานะการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิัท เด็มโก้ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ที่แสดงเป็น
ขอ้มูลเปรยีบเทยีบตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชอีื่น ซึ่งแสดงความเหน็อย่างไม่มเีงื่อนไขตามรายงานลงวนัที่ 
25 กุมภาพนัธ์ 2564 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวม และงบ
กระแสเงนิสดรวมของบรษิทั เดม็โก้ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็เฉพาะ
กจิการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการของ
บริษัท เด็มโก้ จ ากัด (มหาชน) ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563 ที่แสดงเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบสอบทานโดยผู้สอบบัญชีอื่น โดยให้ข้อสรุปอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 13 
พฤษภาคม 2563 
 
 
 
 
        (นางสาวอรสิา  ชุมวสิูตร) 
  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่9393 
บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัที ่14 พฤษภาคม 2564 

 
 



"ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที 

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

2564 2563 2564 2563

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 6 180,986         90,144           104,312         63,317           

ลกูหนีการคา้และลกูหนีหมนุเวยีนอนื 7.1 793,611         866,054         761,232         804,759         

สนิทรพัยท์เีกดิจากสญัญาหมนุเวยีน 8 510,769         442,013         510,769         442,013         

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนั 9 3,075            3,075            3,075            3,075            

สนิคา้คงเหลอื 10 223,540         220,114         122,936         121,502         

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 11 58,995           56,981           58,607           52,939           

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,770,976        1,678,381        1,560,931        1,487,605        

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทมีภีาระผกูพนั 12 48,300           47,700           45,300           44,700           

สนิทรพัยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนอนื 13 2,893,496      2,882,009      2,893,496      2,882,009      

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 14 1,437,161      1,397,342      1,206,849      1,206,849      

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 15 -               -               965,603         944,507         

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 16 103,177         100,568         60,824           60,824           

ลกูหนีการคา้และลกูหนีไมห่มนุเวยีนอนื 7.2 52,650           56,350           46,824           49,532           

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว 17 -               -               234,632         230,625         

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 18 7,600            7,600            7,600            7,600            

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 19 268,825         274,876         144,645         147,157         

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 20 37,953           36,521           24,919           23,018           

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 21 744,973         745,661         24,830           23,874           

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 6,584            6,525            -               -               

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 144,897         141,037         114,836         114,938         

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 5,745,616        5,696,189        5,770,358        5,735,633        

รวมสินทรพัย์ 7,516,592        7,374,570        7,331,289        7,223,238        

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั เดม็โก้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



"ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที 

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

2564 2563 2564 2563

หนีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น

หนีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 22 1,223,090      998,900         1,217,090      992,900         

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมนุเวยีนอนื 23 630,422         703,934         768,745         845,045         

หนีสนิทเีกดิจากสญัญาหมนุเวยีน 24 228,573         259,745         222,868         254,348         

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนงึปี 26 167,967         151,665         158,487         142,185         

ส่วนของหนีสนิตามสญัญาเช่าทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนงึปี 27 7,085            6,311            7,036            6,263            

ประมาณการหนีสนิหมนุเวยีนอนื 5,919            5,966            5,919            5,966            

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 25 41,248           38,326           34,298           31,383           

รวมหนีสินหมนุเวียน 2,304,304        2,164,847        2,414,443        2,278,090        

หนีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาว 26 144,428         203,360         126,188         182,750         

หนีสนิตามสญัญาเช่า 27 6,889            6,404            6,820            6,322            

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 295,774         289,919         262,525         258,597         

ประมาณการหนีสนิไมห่มนุเวยีนสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน 28 92,195           89,697           68,855           67,191           

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 781               844               -               -               

รวมหนีสินไม่หมนุเวียน 540,067           590,224           464,388           514,860           

รวมหนีสิน 2,844,371        2,755,071        2,878,831        2,792,950        

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั เดม็โก้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



"ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที 

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

2564 2563 2564 2563

หนีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ทุนเรอืนหุน้

   ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 822,683,573 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท 822,684         822,684         822,684         822,684         

   ทุนทอีอกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 730,344,251 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท 730,344         730,344         730,344         730,344         

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 1,916,040      1,916,040      1,916,040      1,916,040      

ส่วนเกนิทุนจากการจาํหน่ายหุน้ทุนซอืคนื 151,947         151,947         151,947         151,947         

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท์หีมดอายุแลว้ 16,361           16,361           16,361           16,361           

ส่วนตํากว่าทุนจากการเปลยีนแปลงส่วนไดเ้สยีในบรษิทัย่อย (4,000)           (4,000)           -               -               

กาํไรสะสม (ขาดทุนสะสม)

   จดัสรรแลว้ 

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

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 361,053         319,507         129,480         116,382         

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,418,208      1,407,032      1,426,018      1,416,946      

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้นเฉพาะบริษทัใหญ่ 4,672,221        4,619,499        4,452,458        4,430,288        

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม -               -               -               -               

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 4,672,221        4,619,499        4,452,458        4,430,288        

รวมหนีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 7,516,592        7,374,570        7,331,289        7,223,238        

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั เดม็โก้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



"ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หน่วย : พนับาท

 

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 57,790            44,905            4,446              12,610            

รายไดจ้ากการบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 588,520           494,924           588,520           485,924           

รายไดอ้นื 30 5,883              9,223              7,633              13,226            

รวมรายได้ 652,193             549,052             600,599             511,760             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายสนิคา้ 54,890            45,546            2,535              8,219              

ตน้ทุนบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 504,631           386,685           504,631           386,714           

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 1,665              1,577              -                 -                 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 73,792            89,505            66,949            75,726            

ค่าใชจ่้ายอนื 222                2,303              -                 2,235              

รวมคา่ใช้จ่าย 635,200             525,616             574,115             472,894             

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 16,993               23,436               26,484               38,866               

ตน้ทุนทางการเงนิ 12,242            19,031            11,725            17,268            

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม

และการร่วมคา้ 14,16 40,323            28,979            -                 -                 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้ 45,074               33,384               14,759               21,598               

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษเีงนิได้ 31 3,528              10,189            1,661              13,062            

กาํไร (ขาดทุน) สทุธิสาํหรบัปีจากการดาํเนินงานต่อเนือง 41,546               23,195               13,098               8,536                 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบัปี 41,546               23,195               13,098               8,536                 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไร

หรอืขาดทุนในภายหลงั

กาํไรจากการวดัมลูค่ายุตธิรรมของตราสารทุน 11,340            -                 11,340            -                 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืของบรษิทัร่วม

     กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลยีนแปลงมลูค่ายุตธิรรม

         ของสญัญาอนุพนัธ-์บรษิทัร่วม 2,104              (1,699)             -                 -                 

ภาษเีงนิไดเ้กยีวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุน

     เบด็เสรจ็อนื 31 (2,268)             -                 (2,268)             -                 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนืรวมสาํหรบัปีสุทธจิากภาษี 11,176            (1,699)             9,072              -                 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 52,722               21,496               22,170               8,536                 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เดม็โก้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564



"ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หน่วย : พนับาท

 

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 41,546            23,195            13,098            8,536              

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม -                 -                 -                 -                 

รวม 41,546               23,195               13,098               8,536                 

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม 

ส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 52,722            21,496            22,170            8,536              

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม -                 -                 -                 -                 

รวม 52,722               21,496               22,170               8,536                 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 32 0.06               0.03               0.02               0.01               

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั เดม็โก้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



"ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หน่วย : พนับาท

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ส่วนทุน ส่วนตาํกว่าทุน รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย รวมส่วนของ

ทีออกและ มลูค่าหุ้นสามญั จากการจาํหน่าย จากการจ่ายโดย จากการเปลียนแปลง จดัสรรแล้ว - รวม ผู้ถือหุ้น ทีไม่มอีาํนาจ ผู้ถือหุ้น

ชาํระแล้ว หุ้นทุนซือคืน ใช้หุ้นเป็นเกณท์ ส่วนได้เสีย ทุนสาํรองตาม ยงัไม่ได้ ของบริษทัใหญ่ ควบคมุ

หมายเหตุ ทีหมดอายแุล้ว ในบริษทัย่อย กฎหมาย จดัสรร

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 730,344            1,916,040          151,947            16,361              (4,000)                  82,268              319,507         1,416,946          (9,914)               1,407,032       4,619,499          -                   4,619,499          

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนืรวมสาํหรบังวด -                   -                   -                   -                   -                      -                   41,546           9,072                2,104                11,176           52,722              -                   52,722              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มนีาคม 2564 730,344               1,916,040            151,947               16,361                 (4,000)                      82,268                 361,053           1,426,018            (7,810)                  1,418,208        4,672,221            -                       4,672,221            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 730,344            1,916,040          151,947            16,361              (4,000)                  82,268              277,733         1,416,946          (9,604)               1,407,342       4,578,035          -                   4,578,035          

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                   -                   -                   -                   -                      -                   23,195           -                   (1,699)               (1,699)            21,496              -                   21,496              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มนีาคม 2563 730,344               1,916,040            151,947               16,361                 (4,000)                      82,268                 300,928           1,416,946            (11,303)                1,405,643        4,599,531            -                       4,599,531            

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั เดม็โก้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

กาํไร(ขาดทุน)สะสม องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

 กาํไร(ขาดทุน)

จากการวดั

มลูค่ายติุธรรม

ของตราสารทุน

 ส่วนแบ่งกาํไร

(ขาดทุน)

เบด็เสรจ็อืนของ

บริษทัร่วม

งบการเงินรวม



"ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ส่วนทุน  องคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ

ทีออกและ มูลค่าหุ้นสามญั จากการจาํหน่าย จากการจ่ายโดย จดัสรรแล้ว - ยงัไม่ได้  อืนของส่วน ผู้ถือหุ้น

ชาํระแล้ว หุ้นทุนซือคืน ใช้หุ้นเป็นเกณท์ ทุนสาํรองตาม จดัสรร ของผู้ถือหุ้น

ทีหมดอายุแล้ว กฎหมาย  กาํไร (ขาดทุน)

 จากการวดั

 มูลค่ายุติธรรม

หมายเหตุ ของตราสารทุน

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 730,344            1,916,040         151,947            16,361             82,268             116,382            1,416,946            4,430,288         

กําไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อนืรวมสําหรบังวด -                  -                  -                  -                  -                  13,098             9,072                 22,170             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 730,344              1,916,040           151,947              16,361                82,268                129,480              1,426,018             4,452,458           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 730,344            1,916,040         151,947            16,361             82,268             125,337            1,416,946            4,439,243         

กําไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด -                  -                  -                  -                  -                  8,536               -                    8,536               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 730,344              1,916,040           151,947              16,361                82,268                133,873              1,416,946             4,447,779           

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี
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กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บริษทั เดม็โก้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

หน่วย : พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



"ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หน่วย : พนับาท

 

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายไดภ้าษีเงนิได้ 45,074            33,384            14,759            21,598            

รายการปรบัปรุง 

ค่าเสอืมราคา 9,456              10,739            5,659              6,788              

ค่าตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 4,979              5,504              771                446                

ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดติ-ลกูหนี(โอนกลบั) (80)                 29                  (80)                 -                 

ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดติ-เงนิลงทุน(โอนกลบั) (147)               -                 (147)               60                  

กาํไรจากการโอนกลบัรายการค่าเผอืทดีนิ -                 (800)               -                 (800)               

(กาํไร)ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 380                652                509                652                

(กาํไร)ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน -                 (7)                   -                 (7)                   

กลบัรายการค่าเผอืการลดมลูค่าของสนิคา้ 504                (137)               1,004              (287)               

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไมเ่กดิขนึจรงิ 981                1,137              981                1,137              

(กาํไร)ขาดทุนจากการจ่ายเงนิชดเชยเกษยีณอายุ -                 (6)                   -                 (15)                 

ส่วนแบ่ง(กาํไร)ขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม และการร่วมคา้ (40,323)           (28,979)           -                 -                 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 2,163              3,101              1,413              2,262              

ดอกเบยีรบั (400)               (299)               (5,157)             (4,736)             

ตน้ทุนทางการเงนิ 12,242            19,031            11,725            17,269            

เงนิสดรบั(จ่าย) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลยีนแปลง

ในสนิทรพัยแ์ละหนีสนิดาํเนินงาน 34,829            43,349            31,437            44,367            

การเปลยีนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนีสนิดาํเนินงาน

(เพมิขนึ) ลดลงในลกูหนีการคา้และลกูหนีหมนุเวยีนอนื 66,180            84,241            38,213            35,866            

(เพมิขนึ) ลดลงในสนิทรพัยท์เีกดิจากสญัญาหมนุเวยีน (68,756)           64,120            (68,756)           63,874            

(เพมิขนึ) ลดลงในสนิคา้คงเหลอื (3,930)             30,015            (2,438)             35,833            

(เพมิขนึ) ลดลงในสนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 3,974              9,655              3,967              9,662              

(เพมิขนึ) ลดลงในลกูหนีการคา้และลกูหนีไมห่มนุเวยีนอนื 8,363              2,624              7,371              2,203              

(เพมิขนึ) ลดลงในสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 127                27                  101                176                

เพมิขนึ (ลดลง) ในเจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมนุเวยีนอนื (71,312)           (272,277)          (73,903)           (275,874)          

เพมิขนึ (ลดลง) ในหนีสนิทเีกดิจากสญัญาหมนุเวยีน (31,172)           (72,745)           (31,480)           (79,453)           

เพมิขนี (ลดลง) ในประมาณการหนสีนิระยะสนั (47)                 -                 (47)                 -                 

เพมิขนึ (ลดลง) ในหนีสนิหมนุเวยีนอนื 2,922              (7,990)             2,915              (4,990)             

เงนิสดรบั(จ่าย) จากกจิกรรมดาํเนินงาน (58,822)           (118,981)          (92,620)           (168,336)          

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั เดม็โก้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



"ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หน่วย : พนับาท

 

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

รบัดอกเบยี 400                294                201                145                

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (2,221)             (1,515)             (2,221)             (1,372)             

จ่ายตน้ทุนทางการเงนิ (12,578)           (17,882)           (12,387)           (16,397)           

จ่ายภาษเีงนิได้ (9,761)             (8,349)             (9,421)             (6,038)             

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (82,982)           (146,433)          (116,448)          (191,998)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

(เพมิขนึ)ลดลงเงนิฝากสถาบนัการเงนิทมีภีาระผกูพนั (600)               (2,500)             (600)               (2,500)             

เงนิสดรบั (จ่าย) สาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสนั 80                  1,011              80                  1,011              

เงนิสดจ่ายสาํหรบัซอืเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย -                 -                 (21,096)           -                 

เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยถ์าวร 266                582                135                582                

เงนิสดจ่ายสาํหรบัซอืสนิทรพัยถ์าวร (2,621)             (4,972)             (2,831)             (4,864)             

เงนิสดรบัในการขายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 8                    7                    8                    7                    

เงนิสดจ่ายสาํหรบัซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (4,502)             (3,046)             (1,937)             (2,977)             

เงนิสดรบัเงนิปันผล 1,600              -                 1,600              -                 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (5,769)             (8,918)             (24,641)           (8,741)             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบั (จ่าย) สาํหรบัเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื

ระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 224,189           132,168           224,190           182,168           

จ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะยาว (42,630)           (41,913)           (40,260)           (40,803)           

จ่ายชาํระหนีสนิตามสญัญาเช่า (1,966)             (2,149)             (1,846)             (1,881)             

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 179,593           88,106            182,084           139,484           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ 90,842            (67,245)           40,995            (61,255)           

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัท ี1 มกราคม 90,144            192,534           63,317            171,087           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 มีนาคม 180,986           125,289           104,312           109,832           

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี
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สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เดม็โก้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 
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บริษทั เดม็โก้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 
1. ข้อมูลทัว่ไป 

บรษิทั เดม็โก ้จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) จดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตำมประมวลกฎหมำยแพ่ง
และพำณิชย์ของประเทศไทยเป็นบรษิัทจ ำกดั เมื่อวนัที่ 1 มถิุนำยน 2535 และบรษิทัได้แปรสภำพจำกบริษัท
จ ำกดัเป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั เมื่อวนัที ่26 พฤษภำคม 2549 โดยมทีีอ่ยู่จดทะเบยีนตัง้อยู่เลขที ่59 หมู่ 1 ต ำบล
สวนพรกิไทย อ ำเภอเมอืงปทุมธำนี จงัหวดัปทุมธำนี 

ธุรกจิหลกัของบรษิทัคอืกำรใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้งระบบไฟฟ้ำและงำนบรกิำรดำ้นวศิวกรรมไฟฟ้ำ 
และงำนโทรคมนำคมทุกประเภท และจ ำหน่ำยอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ำ และวสัดุก่อสร้ำง รวมถึงกำรลงทุนใน
โครงกำรพลงังำนทดแทนและระบบสำธำรณูปโภค 

บรษิทัเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูล
จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่ำ “กลุ่มกจิกำร” 

 
2. เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหว่างกาล 

2.1    งบกำรเงนิระหว่ำงกำลรวมและงบกำรเงนิระหว่ำงกำลเฉพำะกิจกำรนี้ได้จดัท ำขึ้นในสกุลเงนิบำทและ ตำม
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2562) เรื่อง “กำรรำยงำนกำรเงนิระหว่ำงกำล” และวธิปีฏบิตัทิำงกำร
บญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นแบบย่อ และมกีำร
เปิดเผยขอ้มูลเพิม่เติมตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย์ 

 
2.2    งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 ซึง่น ำมำแสดง

เปรยีบเทยีบไดม้ำจำกงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทัส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั
ซึง่ไดต้รวจสอบแลว้ 

 
2.3   ผลกำรด ำเนินงำนซึ่งยงัไม่ได้ตรวจสอบที่ปรำกฏในงวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่  31 มนีำคม 2564 มิใช่

เครื่องบ่งชีแ้ละมใิช่กำรคำดกำรณ์ถงึผลกำรด ำเนินงำนเตม็ปี 
 

2.4   ขอ้มูลบำงประกำรซึ่งควรจะแสดงอยู่ในงบกำรเงนิประจ ำปีทีไ่ดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิมิได้น ำมำแสดงไว้ ณ ที่นี้ เนื่องจำกมิได้มีกำรก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลดงักล่ำว ในงบ
กำรเงนิระหว่ำงกำล ดงันัน้ งบกำรเงนิระหว่ำงกำลส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2564 
จงึควรอ่ำนประกอบกบังบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 ซึง่ไดม้กีำรตรวจสอบแลว้  
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 งบกำรเงนิฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้ตำมกฎหมำยทีเ่ป็นภำษำไทยในกรณีทีม่คีวำมหมำยขดัแยง้กนั

หรอืมคีวำมแตกต่ำงกนัในกำรตคีวำมระหว่ำงสองภำษำ ใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทย
เป็นหลกั 

 
2.5    งบกำรเงนิระหว่ำงกำลรวมได้รวมรำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรหลงัจำกตดัรำยกำรที่มสีำระส ำคญัระหว่ำง

กนั ซึง่มสีดัสว่นกำรถอืหุน้ในอตัรำรอ้ยละดงัต่อไปนี้ 
 

ช่ือบริษทั  ประเภทธรุกิจ  จดัตัง้ข้ึน  สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
    ในประเทศ  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
      31 มีนาคม 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
บริษทัย่อยทางตรง         
บรษิทั เดม็โก ้อนิดสัตรี ่จ ำกดั  รบัจำ้งผลติและตดิตัง้โครงสรำ้งเหลก็ภำชนะ

แรงดนัสงู และระบบท่อรบัแรงดนั 
 ไทย  100  100 

บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั  รบัจำ้งผลติและจ ำหน่ำยเสำโครงเหลก็ และ
เสำโทรคมนำคม 

 ไทย 
 

 100 
 

 100 
 

บรษิทั เดม็โกเ้ดอลำว จ ำกดั  ผลติและจ ำหน่ำยน ้ำประปำ  สปป.ลำว  100  100 
 

 งบกำรเงนิระหว่ำงกำลรวมส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564 ได้จดัท ำขึ้นโดยรวมงบ
กำรเงนิระหว่ำงกำลของบรษิทัย่อยส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2564 ซึง่ไดส้อบทำนแลว้ 

 
2.6    ในกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่34(ปรบัปรุง 2562) 

เรื่อง “กำรรำยงำนกำรเงนิระหว่ำงกำล” กลุ่มกจิกำรต้องอำศยัดุลยพนิิจของผู้บริหำรในกำรก ำหนด
นโยบำยกำรบญัช ีกำรประมำณกำรและกำรตัง้ขอ้สมมตฐิำนหลำยประกำร ซึง่มผีลกระทบต่อกำรแสดง
จ ำนวนสนิทรพัย ์หนี้สนิและกำรเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ ณ วนัทีใ่นงบ
กำรเงนิระหว่ำงกำล รวมทัง้กำรแสดงรำยได้และค่ำใช้จ่ำยของงวดบญัช ีถึงแม้ว่ำกำรประมำณกำรของ
ผู้บริหำรได้พจิำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลภำยใต้เหตุกำรณ์ ณ ขณะนัน้ ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจมีควำม
แตกต่ำงไปจำกประมำณกำรนัน้ 

 
2.7 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ทีเ่ริม่มผีลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 

ในระหว่ำงงวด กลุ่มกจิกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรตคีวำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัปรบัปรุงจ ำนวนหลำยฉบบั ทีม่ผีลบงัคบัใชส้ ำหรบังบกำรเงนิทีม่รีอบระยะเวลำ
บญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2564 มำถอืปฏบิตั ิมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำว
ได้ปรบัปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนขึ้นเกี่ยวกบัวิธีปฏบิตัิทำงกำรบญัชีและกำรให้แนว
ปฏบิตัทิำงกำรบญัชกีบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 
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กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงนิในงวดปัจจุบนั 

2.8 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ทีจ่ะมผีลบงัคบัใชใ้นอนำคต 
สภำวิชำชีพบญัชีได้ปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ  

และได้ลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2564 โดยเพิ่มข้อก ำหนดส ำหรบั
ข้อยกเว้นชัว่ครำวที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิรูปอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง โดยกิจกำรต้องถือปฏิบตัิตำมกำร
ปรบัปรุงดงักล่ำวกบังบกำรเงนิประจ ำปีส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 
2565 เป็นตน้ไป ทัง้นี้อนุญำตใหก้จิกำรถอืปฏบิตัก่ิอนวนัทีม่ผีลบงัคบัใชไ้ด้ 

ปัจจุบนัฝ่ำยบรหิำรของกลุ่มกจิกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบทีอ่ำจมตี่องบกำรเงนิในปีที่
เริม่น ำมำตรฐำนดงักล่ำวมำถอืปฏบิตั ิ

 
3. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีี่
ใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 

 
4. รายการและยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงกลุ่มกจิกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
ช่ือบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บรษิทั เดม็โก ้อนิดสัตรี ่จ ำกดั  เป็นบรษิทัย่อยโดยกำรถอืหุน้ทำงตรงและมกีรรมกำรรว่มกนั 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั  เป็นบรษิทัย่อยโดยกำรถอืหุน้ทำงตรงและมกีรรมกำรรว่มกนั 
บรษิทั เดม็โก ้เดอลำว จ ำกดั  เป็นบรษิทัย่อยโดยกำรถอืหุน้ทำงตรงและมกีรรมกำรรว่มกนั 
บรษิทั อุดรธำนีโซล่ำรพ์ำวเวอร ์จ ำกดั   เป็นกำรร่วมคำ้  
บรษิทั อนิโดไชน่ำ กรนีเอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั   เป็นกำรร่วมคำ้  
บรษิทั แม่โขงกรนีพำวเวอร ์จ ำกดั   เป็นกำรร่วมคำ้  
บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ เดม็โก ้เพำเวอร ์6 จ ำกดั  เป็นกำรร่วมคำ้  
บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ เดม็โก ้เพำเวอร ์11 จ ำกดั  เป็นกำรร่วมคำ้  
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์15 จ ำกดั  เป็นกำรร่วมคำ้  
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์16 จ ำกดั  เป็นกำรร่วมคำ้  
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์17 จ ำกดั  เป็นกำรร่วมคำ้  
บรษิทั อโีอลสั พำวเวอร ์จ ำกดั  เป็นบรษิทัร่วมโดยกำรถอืหุน้ทำงตรงและมกีรรมกำรรว่มกนั 
บรษิทั เค.อำร.์ทู จ ำกดั  บรษิทัย่อยของบรษิทั อโีอลสั พำวเวอร ์จ ำกดั 
บรษิทั เฟิรส์ โครำช วนิด ์จ ำกดั  บรษิทัย่อยของบรษิทั อโีอลสั พำวเวอร ์จ ำกดั 
บรษิทั ซไีอเอน็ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั  เป็นบรษิทัร่วมโดยกำรถอืหุน้ทำงตรงและมกีรรมกำรรว่มกนั 
บรษิทั ซนิแก๊ส ลพบุร ีจ ำกดั  บรษิทัย่อยของบรษิทั ซไีอเอน็ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
บรษิทั ซนิแก๊ส มหำสำรคำม จ ำกดั  บรษิทัย่อยของบรษิทั ซไีอเอน็ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
บรษิทั เขำคอ้ วนิด ์พำวเวอร ์จ ำกดั  บรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทั เขำคอ้ วนิด ์พำวเวอร ์จ ำกดั 
บรษิทั ซสัเทนเอเบลิ เอนเนอยี ่คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 
 

 บรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทั ซสัเทนเอเบลิ เอนเนอยี ่คอรป์อเรชัน่ 
จ ำกดั 

คุณสวำสดิ ์ปุ้ยพนัธวงศ ์  ผูถ้อืหุน้บรษิทั 
 

* ในระหว่ำงปี 2564 บริษัทย่อย ได้มีกำรเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ ดังนี้  บริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี่ จ ำกัด 
เปลีย่นเป็น บรษิทั เดม็โก ้เอน็เนอรจ์ ีแอนด ์ยทูลิติี ้จ ำกดั 
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นโยบำยกำรก ำหนดรำคำส ำหรบัรำยกำรแต่ละประเภทอธบิำยไดด้งัต่อไปนี้ 
รายการ  นโยบายการก าหนดราคา 

รำยไดจ้ำกกำรขำย  รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเกนิ 
รำยไดจ้ำกกำรบรกิำร  ตำมสญัญำ 
ดอกเบีย้รบั  อตัรำคงทีต่ำมสญัญำ 
รำยไดอ้ื่น  รำคำตำมทีต่กลงร่วมกนั 
ซื้อสนิคำ้  รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเกนิ 
ตน้ทุนบรกิำร  รำคำตำมสญัญำ 
ค่ำเช่ำ  รำคำตำมสญัญำ 
ค่ำทีป่รกึษำ  รำคำตำมสญัญำ 
ค่ำสญูเสยีโอกำสในกำรผลติ  รำคำตำมบนัทกึเพิม่เตมิแนบทำ้ยสญัญำ 

 
4.1 ยอดคงเหลอืทีส่ ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ณ วนัที ่31 มนีำคม 2564 และ 31 ธนัวำคม 

2563 มดีงันี้  
 

  หน่วย: พนับาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษทั  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  2564  2563  2564  2563 

ลูกหน้ีการค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั         
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั  -  -  337  - 
บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้เดม็โก ้เพำเวอร ์6 จ ำกดั  923  985  923  985 
บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้เดม็โก ้เพำเวอร ์11 จ ำกดั  1,498  1,601  1,498  1,601 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์15 จ ำกดั  1,312  1,312  1,312  1,312 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์16 จ ำกดั  1,051  1,083  1,051  1,083 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์17 จ ำกดั  527  580  527  580 
บรษิทั เค.อำร.์ทู จ ำกดั  56,710  56,710  56,710  56,710 
บรษิทั เฟิรส์ โครำช วนิด ์จ ำกดั  50,290  50,290  50,290  50,290 

รวม  112,311  112,561  112,648  112,561 

         
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั         

บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั  -  -  72  144 

รวม  -  -  72  144 
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  หน่วย: พนับาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษทั  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2564  2563  2564  2563 

เงินปันผลค้างรบั - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั         
บรษิทั อุดรธำนีโซล่ำรพ์ำวเวอร ์จ ำกดั  -  800  -  800 
บรษิทั อนิโดไชน่ำ กรนีเอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั  -  800  -  800 
บรษิทั แม่โขงกรนีพำวเวอร ์จ ำกดั  1,600  1,600  1,600  1,600 

รวม  1,600  3,200  1,600  3,200 

         
เงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั         

บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้เดม็โก้ เพำเวอร ์6 จ ำกดั  340  130  340  130 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์15 จ ำกดั  1,710  1,560  1,710  1,560 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์16 จ ำกดั  100  100  100  100 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์17 จ ำกดั  150  150  150  150 
บรษิทั อุดรธำนีโซล่ำรพ์ำวเวอร์ จ ำกดั  -  12  -  12 

รวม  2,300  1,952  2,300  1,952 

         
ลูกหน้ีเงินวางประกนั - กิจการท่ี เก่ียวข้องกนั         

บรษิทั แม่โขงกรนีพำวเวอร ์จ ำกดั  -  600  -  600 

รวม  -  600  -  600 
 

ดอกเบีย้ค้างรบั - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั         
บรษิทั เดม็โก ้เดอลำว จ ำกดั  -  -  7,248  6,300 

รวม  -  -  7,248  6,300 
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  หน่วย: พนับาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษทั  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  2564  2563  2564  2563 
         

เงินให้กู้ยืม - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั         
บรษิทั เดม็โกเ้ดอลำว จ ำกดั         
ยอดคงเหลอืตน้ปี  -  -  230,625  386,094 
หกั รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำร 
รำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9 

  
- 

  
- 

  
- 

 
(167,199) 

เพิม่ขึน้  -  -  4,007  11,730 
ลดลง  -  -  -  - 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด  -  -  234,632  230,625 
         
บรษิทั แม่โขงกรนีพำวเวอร ์จ ำกดั         
ยอดคงเหลอืตน้ปี  -  1,000  -  1,000 
ลดลง  -  (1,000)  -  (1,000) 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด  -  -  -  - 

         
บรษิทั ซนิแก๊ส ลพบุร ีจ ำกดั         
ยอดคงเหลอืตน้ปี  80  80  80  80 
ลดลง  (80)  -  (80)  - 
รวม  -  80  -  80 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติ - เงนิใหกู้ย้มื  -  (80)  -  (80) 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด  -  -  -  - 

รวมเงินให้กู้ยืม-กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  -  -  234,632  230,625 

         
เจ้าหน้ีการค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั         

บรษิทั เดม็โก ้อนิดสัตรี ่จ ำกดั  -  -  35,000  35,000 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั  -  -  90  30 

รวม  -  -  35,090  35,030 
         

เจ้าหน้ีงานโครงการ - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั         
บรษิทั เดม็โก ้อนิดสัตรี ่จ ำกดั  -  -  105,418  105,418 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั  -  -  19,404  6,023 

รวม  -  -  124,822  111,441 
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 หน่วย: พนับาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษทั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2564  2563  2564  2563 
เจ้าหน้ีเงินประกนัผลงาน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั        

บรษิทั เดม็โก ้อนิดสัตรี ่จ ำกดั -  -  20,848  20,848 
รวม -  -  20,848  20,848 

        

เจ้าหน้ีค่าหุ้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั        
บรษิทั ซลัเทนเอเบลิ เอนเนอย ีคอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 97,924  97,924  97,924  97,924 

รวม 97,924  97,924  97,924  97,924 

        

เจ้าหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั        
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั -  -  12  12 

รวม -  -  12  12 

        

ดอกเบีย้ค้างจ่าย -กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั        
บรษิทั ซสัเทนเอเบลิ เอนเนอย ีคอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 4,327  4,282  4,327  4,282 

รวม 4,327  4,282  4,327  4,282 

        
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 19 - 
 

4.2 ในระหว่ำงงวด กลุ่มกจิกำรมรีำยกำรธุรกจิทีส่ ำคญักบับคุคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั โดยมสีำระส ำคญั ดงันี้ 
 

  หน่วย: พนับาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษทั  ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564  2563  2564  2563 
รายได้จากการขาย         
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั  -  -  -  70 

รวม  -  -  -  70 
         

รายได้อ่ืน         
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั  -  -  216  214 

รวม  -  -  216  214 
         

ดอกเบีย้รบั         
บรษิทั เดม็โกเ้ดอลำว จ ำกดั  -  -  4,956  4,675 
บรษิทั แม่โขงกรนีพำวเวอร ์จ ำกดั  -  19  -  19 

รวม  -  19  4,956  4,694 
         

ซ้ือทรพัยสิ์นถาวร         
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั  -  -  257  - 

รวม  -  -  257  - 
         

ต้นทุนขาย         
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั  -  -  -  388 

รวม  -  -  -  388 
         

ต้นทุนบริการ         
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั  -  -  12,553  3,290 

รวม  -  -  12,553  3,290 
         

ค่าใช้จ่ายอ่ืน         
บรษิทั เค.อำร.์ทู จ ำกดั  272  628  272  628 
บรษิทั เฟิรส์ โครำช วนิด ์จ ำกดั  272  28  272  28 

รวม  544  656  544  656 
         

ดอกเบีย้จ่าย         
บรษิทั ซสัเทนเอเบลิ เอนเนอรย์ี ่คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั  45  153  45  153 

รวม  45  153  45  153 
         

ค่าท่ีปรึกษา         
คุณสวำสดิ ์ปุ้ยพนัธวงศ ์  120  120  120  120 

รวม  120  120  120  120 
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4.3 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร 
กลุ่มกจิกำรมค่ีำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนของกรรมกำรและผู้บรหิำร ส ำหรบังวดสำมเดอืน

สิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2564 และ 2563 มดีงันี้ 
 

 หน่วย: พนับาท 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 7,213  9,151  7,213  8,315 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 457  274  457  257 

รวม 7,670  9,425  7,670  8,572 
        

 
5. ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด 

รำยกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกบัเงนิสดที่มีสำระส ำคญัส ำหรบังวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564 และ 
2563 มดีงันี้ 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
        
เจำ้หนี้ค่ำซื้อสนิทรพัยถ์ำวรและสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 1.76  9.77  1.35  6.30 
กำรเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย -  -  -  181.29 
กำรเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิไมห่มุนเวยีน 9.07  1,771.18  9.07  1,771.18 

 
6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
เงนิสดในมอื 939  2,099  775  1,960 
เงนิฝำกธนำคำร - กระแสรำยวนั 118,122  37,971  56,227  13,565 
เงนิฝำกธนำคำร - ออมทรพัย ์ 61,525  49,720  46,910  47,438 
เงนิฝำกประจ ำทีถ่งึก ำหนดจ่ำยคนืภำยใน 3 เดอืน 400  354  400  354 

รวม 180,986  90,144  104,312  63,317 
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7. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 
7.1 ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น 

  หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
ลูกหน้ีการค้า  2564  2563  2564  2563 
ลูกหนี้กำรคำ้ - บรษิทัอื่น  459,619   544,022  428,321  483,646 
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  112,311  112,561  112,648  112,561 

รวม  571,930  656,583  540,969  596,207 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติ-ลูกหนี้  (3,026)  (3,026)  (3,026)  (3,026) 

 รวมลูกหนี้กำรคำ้  568,904  653,557  537,943  593,181 
         

ลูกหน้ีอ่ืน         
ดอกเบีย้คำ้งรบั-กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  -  -  7,248  6,300 
เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสนิคำ้และบรกิำร  50,934  63,931  50,934  63,925 
ค่ำใชจ้่ำยจำ่ยล่วงหน้ำ  19,880  20,138  18,952  19,610 
เงนิปันผลคำ้งรบั  1,600  3,200  1,600  3,200 
เงนิทดรองจ่ำย  2,480  2,181  2,310  2,029 
ลูกหนี้เงนิประกนั   109,038  89,560  109,038  89,560 
ลูกหนี้กรมสรรพำกร  16,772  5,482  11,055  - 
ลูกหนี้อื่น   23,998  28,001  22,147  26,950 
อื่นๆ  5  4  5  4 

 รวมลูกหนี้อื่น  224,707  212,497  223,289  211,578 
 รวม  793,611                                                                                               866,054  761,232  804,759 
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ลูกหนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 จ ำแนกตำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 

ลูกหน้ีการค้า - บริษทัอ่ืน        
ยงัไมถ่งึก ำหนด 314,555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               460,911  285,083  411,607 
เกนิก ำหนดช ำระ        
น้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั 3 เดอืน 110,468  44,455  109,376  36,560 
มำกกว่ำ 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 13,242  22,628  12,508  19,451 
มำกกว่ำ 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 12,265  6,939  12,265  6,939 
มำกกว่ำ 12 เดอืนขึน้ไป 9,089  9,089  9,089  9,089 

รวมลูกหนี้กำรคำ้ - บรษิทัอื่น 459,619  544,022  428,321  483,646 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติ-ลูกหนี้ (3,026)  (3,026)  (3,026)  (3,026) 

รวมลูกหนี้กำรคำ้ - บรษิทัอื่น, สุทธ ิ 456,593  540,996  425,295  480,620 
ลูกหน้ีการค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั        

ยงัไมถ่งึก ำหนด -  -  337  - 
เกนิก ำหนดช ำระ -  -  -  - 
น้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั 3 เดอืน -  -  -  - 
มำกกว่ำ 12 เดอืนขึน้ไป 112,311  112,561  112,311  112,561 

รวมลูกหนี้กำรคำ้ -กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 112,311  112,561  112,648  112,561 
รวม 568,904  653,557  537,943  593,181 

 
ณ วนัที ่31 มนีำคม 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัไดโ้อนสทิธเิรยีกรอ้งในกำรรบัเงนิจำก

ลูกหนี้ตำมสญัญำกำรใหบ้รกิำรบำงโครงกำรจ ำนวน 383.11 ลำ้นบำท และ 217.90 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
ใหแ้ก่สถำบนักำรเงนิเพื่อค ้ำประกนัวงเงนิสนิเชื่อของบรษิทัทีไ่ดร้บัจำกสถำบนักำรเงนินัน้ (ดูหมำยเหตุ
ขอ้ 22) 

 
7.2  ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้ไม่หมุนเวยีนอื่น 

กลุ่มกจิกำรมลีูกหนี้กำรคำ้สว่นหนึ่งทีไ่ดท้ ำแผนขอผ่อนช ำระหนี้กบับรษิทัมรีะยะเวลำในกำรผ่อน
ช ำระประมำณ 8 ปี ดงันัน้ บรษิทัจงึจดัประเภทรำยกำรดงักล่ำวเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนมลูค่ำดงักลำ่ว
ไดท้ ำกำรคดิลดโดยใชอ้ตัรำดอกเบีย้เงนิกูส้ว่นเพิม่  
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8. สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญาหมุนเวียน 
ณ วนัที ่31 มนีำคม 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัไดม้อบอ ำนำจกำรรบัเงนิหรอืโอนสทิธเิรยีกรอ้ง

ในกำรช ำระหนี้จำกรำยไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกช ำระจำกสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ จ ำนวน 221.02 ลำ้นบำท และจ ำนวน 
301.67 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เป็นหลกัประกนัส ำหรบัวงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัจำกจำกสถำบนักำรเงนิ  

 
9. เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 

  หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2564  2563  2564  2563 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้อ่ืน         
- บุคคลหรอืกจิกำรอื่น  3,075  3,075  3,075  3,075 
- บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  -  80  -  80 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติ-เงนิใหกู้ย้มื  -  (80)  -  (80) 

                   รวม  3,075  3,075  3,075  3,075 

 
10. สินค้าคงเหลือ 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 

สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 146,681  138,928  124,931  125,407 
งำนระหว่ำงท ำ 20,154  17,180  -  21 
สนิคำ้ระหว่ำงทำง 2,925  -  2,925  - 
สนิคำ้ส ำนักงำน 18  -  18  - 
วตัถุดบิ 66,606  76,232  -  8 
วสัดุใชส้ิน้เปลอืง 1,164  1,277  -  - 

รวมสนิคำ้คงเหลอื 237,548  233,617  127,874  125,436 
หกั ค่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำของสนิคำ้ (14,008)  (13,503)  (4,938)  (3,934) 

รวม 223,540  220,114  122,936  121,502 
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11. สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 
 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 

ภำษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่ำ่ย 41,751  35,977  41,411  31,990 
ภำษซีื้อทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 17,239  20,783  17,196  20,735 
อื่นๆ 5  221  -  214 

            รวม 58,995  56,981  58,607  52,939 

 
12. เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 

ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2564 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มกจิกำรมเีงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ จ ำนวน 
48.30 ล้ำนบำท และ 47.70 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ได้ใช้เป็นหลักประกันวงเงินสนิเชื่อที่ได้รบัจำกสถำบนั
กำรเงนิ (ดหูมำยเหตุขอ้ 22 และ 26) 

 
13. สินทรพัยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 หน่วย : พนับาท 

 
     งบการเงินรวมและ 

งบเฉพาะกิจการ 
ช่ือบริษทั ทุนเรียกช าระแล้ว  สดัส่วน  ราคาตามบญัชี  ราคาตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  เงินลงทุน  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 
31 มีนาคม 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 ร้อยละ  31 มีนาคม 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
บรษิทั ซสัเทนเอเบลิ เอนเนอย ี          
คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 712,500  712,500  12.87  114,114  114,114 

หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติ-         
เงนิลงทุน 

     
 

  
(21,711) 

  
(21,858) 

สุทธ ิ       92,403  92,256 
บรษิทั วนิด ์เอนเนอยี ่โฮลดิง้ จ ำกดั 1,088,373  1,088,373  3.87  800,000  800,000 
บรษิทั เขำคอ้ วนิด ์พำวเวอร ์จ ำกดั 1,530,000  1,530,000  14.28  218,571  218,571 

รวม       1,110,974  1,110,827 

บวก ผลกระทบจำกกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรม       1,782,522  1,771,182 
รวม       2,893,496  2,882,009 
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บรษิทั ซสัเทนเอเบลิ เอนเนอย ีคอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 
เนื่องจำก ปัจจุบนับรษิทัด ำเนินธุรกจิโดยมรีำยไดห้ลกัจำกกำรให้บรกิำรและเป็นทีป่รกึษำด้ำนกำรบริหำร

จดักำร ทัง้นี้ผลกำรกำรด ำเนินงำนในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ ยงัคงทรงตวัและมกี ำไรจำกกำรด ำเนินธุรกจิที่ผ่ำนมำ
เล็กน้อยอย่ำงสม ่ำเสมอ ดังนัน้ผู้บริหำรของบริษัท จึงมีควำมเห็นว่ำ มูลค่ำตำมบัญชีของบริษัท ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2563 เป็นมูลค่ำที่สะท้อนมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2564 แล้ว และเนื่องจำกมูลค่ำยุติธรรม
ขำ้งต้น ไม่มกีำรซื้อขำยในตลำดทีม่สีภำพคล่อง และเทคนิคในกำรประเมนิมูลค่ำเป็นขอ้มูลที่ไม่สำมำรถสงัเกตได้ 
ตำมทีก่ล่ำวขำ้งตน้ ดงันัน้เครื่องมอืทำงกำรเงนินี้จงึจดัอยู่ในระดบั 3 

 
บรษิทั วนิด ์เอนเนอยี ่โฮลดิง้ จ ำกดั 

บริษัทประมำณมูลค่ำยุติธรรมของบริษทั วินด์ เอนเนอยี่ โฮลดิ้ง จ ำกดั โดยอ้ำงอิงรำคำซื้อขำยล่ำสุดที่
สงัเกตไดจ้ำกงบกำรเงนิและขอ้มูลทีเ่ปิดเผยในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ของบรษิทัมหำชนแห่งหนึ่งที่ซื้อ
หุน้ของบรษิทั วนิด์ เอนเนอยี ่โฮลดิ้ง จ ำกดัจำกบุคคลทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกนัในรำคำ 600 บำทต่อหุน้ บรษิทัไดร้บัโอน
หุน้ ดงักล่ำวในปลำยปี 2561 ฝ่ำยบรหิำรมคีวำมเหน็ว่ำรำคำดงักล่ำวเป็นรำคำทีส่ะทอ้นมลูค่ำยุตธิรรมทีด่ทีีสุ่ดแลว้
เนื่องจำกเป็นรำคำที่ผูซ้ื้อผู้ขำยอย่ำงเต็มใจและเป็นอสิระ มปีรมิำณซื้อขำยที่มำกเพยีงพอ และในระหว่ำงปี 2563 
บรษิทัดงักล่ำวไดท้ ำกำรว่ำจำ้งผูเ้ชีย่วชำญเพื่อประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมหุน้ของบรษิทั วนิด์ เอนเนอยี ่โฮลดิ้ง จ ำกดั 
โดยพบว่ำมลูค่ำยุตธิรรมทีไ่ดม้คีวำมใกลเ้คยีงเดมิ มคีวำมเหมำะสมทีจ่ะเป็นตวัแทนของมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัที ่31 
มนีำคม 2564 เนื่องจำกมูลค่ำยุตธิรรมขำ้งต้น ไม่มกีำรซื้อขำยในตลำดทีม่สีภำพคล่อง และเทคนิคในกำรประเมิน
มลูค่ำเป็นขอ้มลูในตลำดทีส่งัเกตไดท้ีม่อียู่ตำมทีก่ล่ำว ขำ้งตน้ ดงันัน้เครื่องมอืทำงกำรเงนินี้จงึจดัอยู่ในระดบั 3  

 
บรษิทั เขำคอ้ วนิด ์พำวเวอร ์จ ำกดั 

บรษิทัประมำณมูลค่ำยุติธรรมของบรษิทั เขำค้อ วนิด์ พำวเวอร์ จ ำกดั โดยอ้ำงองิจำกรำคำตำมบญัชี ณ 
วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 เนื่องจำกรำคำตำมบญัชขีำ้งต้น เป็นขอ้มูลทีด่ทีีสุ่ดในปัจจุบนัทีบ่รษิทัมอียู่ ดงันัน้บรษิทั
จงึอ้ำงองิรำคำดงักล่ำวเป็นมูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัที ่31 มนีำคม 2564 และเนื่องจำกมูลค่ำยุตธิรรมขำ้งต้น ไม่มกีำร
ซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่อง และเทคนิคในกำรประเมินมูลค่ำเป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถสงัเกตได้ ตำมที่กล่ำว
ขำ้งตน้ดงันัน้เครื่องมอืทำงกำรเงนินี้จงึจดัอยู่ในระดบั 3 

 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 26 - 
 

14. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

     หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินรวม 
ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ ทุนท่ีช าระแล้ว  สดัส่วนเงินลงทุน  ราคาทนุ  มูลค่าเงินลงทุน 

        ตามวิธีส่วนได้เสีย 

  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
      ร้อยละ  ร้อยละ         

บรษิทั อโีอลสัพำวเวอร ์จ ำกดั ดำ้นกำรลงทุน 1,301,301  1,301,301  25.00  25.00  1,206,849  1,206,849  1,437,161  1,397,342 
บรษิทั ซไีอเอ็น (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
 

ผลติและจ ำหน่ำย 
กระแสไฟฟ้ำจำกขยะ 

 
6,000  

 
6,000  

 
26.00 

  
26.00  

 
1,560  

 
1,560  

 
568  

 
568 

หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติ-เงนิลงทุน          (1,560)  (1,560)  (568)  (568) 
   รวม  1,307,301  1,307,301      1,206,849  1,206,849  1,437,161  1,397,342 

 

     
หน่วย : พันบาท 

     งบการเงินรวม 
ช่ือบริษทั   ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากบริษทัร่วม  ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืน 

     ส าหรบังวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  ส าหรบังวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

     2564  2563  2564  2563 
บรษิทั อโีอลสัพำวเวอร ์จ ำกดั   37,714  25,939  2,104  (1,699)  

 รวม    37,714  25,939  2,104  (1,699)  
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หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ ทุนท่ีช าระแล้ว  สดัส่วนเงินลงทุน  ราคาทนุ  เงินปันผลรบั 

  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
      ร้อยละ  ร้อยละ         

บรษิทั อโีอลสัพำวเวอร ์จ ำกดั ดำ้นกำรลงทุน 1,301,301  1,301,301  25.00  25.00  1,206,849  1,206,849  -  - 

บรษิทั ซไีอเอน็ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำย 
กระแสไฟฟ้ำจำกขยะ 6,000  6,000  

 
26.00 

  
26.00  

 
1,560 

  
1,560 

  
- 

  
- 

หกั  คำ่เผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติ - เงนิลงทุน          (1,560)  (1,560)  -  - 
 รวม  1,307,301  1,307,301      1,206,849  1,206,849  -  - 
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15. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ทุนเรียกช าระแล้ว  สดัส่วนเงินลงทุน  ราคาทุน  เงินปันผลรบั 
  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ส าหรบังวด 3 เดือน 

ช่ือบริษทั ทุนจดทะเบียน 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

      ร้อยละ  ร้อยละ         
บรษิทั เดม็โก ้เอน็เนอร์จ ีแอนด ์ยูทลิติี ้จ ำกดั 260,000 190,000  190,000  100.00  100.00  167,600  167,600  -  - 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติ - เงนิลงทุน          (6,065)  (6,065)  -  - 
                   สุทธ ิ          161,535  161,535  -  - 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั 200,000 200,000  200,000  100.00  100.00  200,000  200,000  -  - 
บรษิทั เดม็โก ้เดอ ลำว จ ำกดั 639,600 422,776  401,680  100.00  100.00  604,068  582,972  -  - 

รวม  812,776  791,680      965,603  944,507  -  - 
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16. เงินลงทุนในการร่วมค้า 
 

    หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ ทุนท่ีช าระแล้ว  สดัส่วนเงินลงทุน  ราคาทุน  มูลค่าเงินลงทุน  

        ตามวิธีส่วนได้เสีย  

  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  

  2564  2563  2564 2563  2564  2563  2564  2563  

      ร้อยละ ร้อยละ          

บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ เดม็โก้  

เพำเวอร ์6 จ ำกดั 

ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 5,000 

 

5,000  49.00 49.00  2,450  2,450  3,457  3,374  

บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ เดม็โก ้

เพำเวอร ์11 จ ำกดั 

ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 4,000  4,000  49.00 49.00  1,959  1,959  2,703  2,646  

บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์15 จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 5,500  5,500  51.00 51.00  2,805  2,805  3,419  3,370  

บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์16 จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 5,500  5,500  51.00 51.00  2,805  2,805  4,562  4,467  

บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์17 จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 5,500  5,500  51.00 51.00  2,805  2,805  4,594  4,514  
บรษิทั อุดรธำนีโซล่ำร ์พำวเวอร ์จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 35,000  35,000  45.71 45.71  16,000  16,000  29,258  28,371  

บรษิทั อนิโดไชน่ำ กรนีเอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 35,000  35,000  45.71 45.71  16,000  16,000  28,239  27,461  

บรษิทั แม่โขงกรนีพำวเวอร ์จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 35,000  35,000  45.71 45.71  16,000  16,000  26,945  26,365  

รวม         60,824  60,824  103,177  100,568  
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  หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั  ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากการร่วมค้า 

  ส าหรบัสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

  31 มีนาคม  31 มีนาคม 

  2564  2563 

บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้เดม็โก ้เพำเวอร ์6 จ ำกดั  83  62 

บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้เดม็โก ้เพำเวอร ์11 จ ำกดั  57  49 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์15 จ ำกดั  48  29 

บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์16 จ ำกดั  95  92 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์17 จ ำกดั  80  93 

บรษิทั อุดรธำนโีซล่ำรพ์ำวเวอร ์จ ำกดั   887  941 
บรษิทั อนิโดไชน่ำ กรนีเอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั   779  907 
บรษิทั แมโ่ขงกรนีพำวเวอร ์จ ำกดั   580  866 

รวม  2,609  3,039 
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      หน่วย : พนับาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ  ทุนท่ีช าระแล้ว  สดัส่วนเงินลงทุน  ราคาทุน  เงินปันผลรบั 

   ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ส าหรบังวด สาม เดือน  

   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

       ร้อยละ  ร้อยละ         

บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ เดม็โก้ เพำเวอร ์6 จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ  5,000  5,000  49.00  49.00  2,450  2,450  -  - 

บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ เดม็โก ้เพำเวอร ์11 จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ  4,000  4,000  49.00  49.00  1,959  1,959  -  - 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์15 จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ  5,500  5,500  51.00  51.00  2,805  2,805  -  - 

บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์16 จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ  5,500  5,500  51.00  51.00  2,805  2,805  -  - 

บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์17 จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ  5,500  5,500  51.00  51.00  2,805  2,805  -  - 
บรษิทั อุดรธำนีโซล่ำร ์พำวเวอร ์จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ  35,000  35,000  45.71  45.71  16,000  16,000  -  - 

บรษิทั อนิโดไชน่ำ กรนีเอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ  35,000  35,000  45.71  45.71  16,000  16,000  -  - 

บรษิทั แม่โขงกรนีพำวเวอร ์จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ  35,000  35,000  45.71  45.71  16,000  16,000  -  - 

   รวม   130,500  130,500      60,824  60,824  -  - 
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17. เงินให้กู้ยืมระยะยาว 
    หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2564  2563  2564  2563 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว         
- บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั   -  -  234,632  230,625 

        รวม  -  -  234,632  230,625 
 

ตัง้แต่ว ันที่ 1 มกรำคม 2563 บริษัทได้มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของเงินให้กู้ยืมระยะยำวใหม่ตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 จำกเดมิบรษิทัรบัรูเ้งนิใหกู้้ยมืระยะยำวในอตัรำดอกเบี้ยคงทีต่่อปี
ตำมอตัรำทีต่กลงกนัเปลีย่นมำเป็นรบัรูด้อกเบี้ยในอตัรำดอกเบี้ยเงนิกู้ส่วนเพิม่ผลต่ำงทีเ่กดิจำกกำรปรบัปรุง
ดอกเบีย้และมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิตน้ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 บรษิทัรบัรูใ้นบญัชกีบัเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 
จ ำนวน 181.29 ลำ้นบำท และปรบัปรุงผลกระทบจำกกำรรบัรูด้อกเบีย้รบัในปี 2562 ทีร่บัรูต้ ่ำไปจ ำนวน 10.38 
ลำ้นบำทกบัก ำไรสะสมตน้งวด 

 
18. อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 ที่ดนิของบรษิทั จ ำนวน 7.60 ล้ำนบำท และ 7.60 
ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งมูลค่ำดงักล่ำวถือตำมรำคำประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอสิระซึ่งใช้วธิีกำรประเมินแบบ
เปรยีบเทยีบกบัรำคำตลำด   

 
19. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

รำยกำรเคลื่อนไหวของที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม 2564 มี
ดงันี้ 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน  
   เฉพาะกิจการ 

มลูค่ำตำมบญัช ีณ วนัที ่1 มกรำคม 2564  274,876  147,157 
บวก ซื้อระหว่ำงงวด - รำคำทุน 2,586  2,796 

โอนเขำ้ 200  - 
หกั จ ำหน่ำยระหว่ำงงวด - มลูค่ำสุทธติำมบญัช ี (653)  (652) 

โอนออก -  - 
 ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรบังวด  (8,184)  (4,656) 

มลูค่ำตำมบญัช ีณ วนัที ่31 มนีำคม 2564 268,825  144,645 
 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2564 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งได้น ำที่ดนิ อำคำร และเครื่องจกัรบำงส่วนเป็นหลกัประกนั
ส ำหรบัวงเงนิสนิเชื่อกบัสถำบนักำรเงนิ (ดหูมำยเหตุขอ้ 22 และ 26) 
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20. สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ส ำหรบังวดสำมเดอืน สิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2564 มดีงันี้ 

 
 หน่วย : พนับาท  
 งบการเงินรวม  งบการเงิน  
   เฉพาะกิจการ 

มลูค่ำตำมบญัช ีณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 36,521  23,018 

บวก ซื้อระหว่ำงงวด - รำคำทุน 2,904  2,904 

หกั จ ำหน่ำยระหว่ำงงวด - มลูค่ำสุทธติำมบญัช ี -   - 

 โอนออก (200)  - 

 ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรบังวด  (1,272)  (1,003) 

มลูค่ำตำมบญัช ีณ วนัที ่31 มนีำคม 2564 37,953  24,919 
 

21. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2564 มดีงันี้ 

 
 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน  
   เฉพาะกิจการ 

มลูค่ำตำมบญัช ีณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 745,661  23,874 

บวก ซื้อระหว่ำงงวด - รำคำทุน 1,727  1,727 

โอนเขำ้ 2,564  - 

หกั จ ำหน่ำยระหว่ำงงวด - มลูค่ำสุทธติำมบญัช ี -  - 

           โอนออก -  - 

 ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรบังวด  (4,979)  (771) 

มลูค่ำตำมบญัช ีณ วนัที ่31 มนีำคม 2564 744,973  24,830 
 

22. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
  หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 
 ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
 ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 
 ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 

เงนิกูท้รสัตร์ซีที 437,278  379,205  437,278  379,205 

ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ 785,812  619,695  779,812  613,695 

รวม 1,223,090  998,900  1,217,090  992,900 
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รำยละเอยีดของเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิจ ำแนกไดด้งันี้ 
 

 หน่วย : พนับาท 
 อตัราดอกเบีย้

ร้อยละต่อปี 
 ครบก าหนด 

(เดือน) 
 ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
     2564  2563 

บริษทั เดม็โก้ จ ากดั (มหาชน)        
เงนิกูท้รสัตร์ซีที 2.50 - 3.60  3 - 6  437,278  379,205 
ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ 2.97 - 4.50  1 - 6  779,812  613,695 

รวม     1,217,090  992,900 
บริษทั เดม็โก้ เพาเวอร ์จ ากดั        
ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ 2.00 - 6.50  3 - 12  6,000  6,000 

รวม     6,000  6,000 
รวม     1,223,090  998,900 

 
กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิสนิเชื่อส ำหรบัเงนิเบกิเกนิบญัชี และเงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ ซึ่งค ้ำ

ประกนัโดยเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ (ดูหมำยเหตุขอ้ 12) ทีด่นิ อำคำรและเครื่องจกัรบำงสว่น (ดูหมำยเหตุขอ้ 19) 
นอกจำกนี้ บริษัทยงัได้มอบอ ำนำจกำรรบัเงินหรือสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้ บำงโครงกำร (ดูหมำยเหตุข้อ 7.1) 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำหมุนเวยีน (ดูหมำยเหตุขอ้ 8) และผลประโยชน์จำกกำรประกนัภยัในสนิทรพัยข์อง
กลุ่มกจิกำรใหก้บัสถำบนักำรเงนิเพื่อค ้ำประกนัวงเงนิสนิเชื่อดงักล่ำว ส ำหรบัวงเงนิสนิเชื่อของบรษิทัย่อยไดม้ี
บรษิทัซึง่เป็นบรษิทัแม่เป็นผูค้ ้ำประกนัร่วมดว้ย 

 
23. เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

 
    หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2564  2563  2564  2563 

เจำ้หนี้กำรคำ้   296,114  302,714  304,984  327,394 
เจำ้หนี้งำนโครงกำร  114,364  194,806  239,185  306,247 
เจำ้หนี้เงนิประกนัผลงำน  74,994  63,964  95,785  84,754 
เจำ้หนี้ค่ำหุน้  97,924  97,924  97,924  97,924 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย  15,593  21,575  9,623  14,165 
อื่นๆ  31,433  22,951  21,244  14,561 

รวม  630,422  703,934  768,745  845,045 
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24. หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญาหมุนเวียน 
 

    หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2564  2563  2564  2563 

เงนิมดัจ ำรบัล่วงหน้ำจำกลูกคำ้  93,423  146,391  87,718  107,958 
รำยไดร้บัล่วงหน้ำ  135,150  113,354  135,150  146,390 

รวม  228,573  259,745  222,868  254,348 

 
25. หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

 
   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 

ภำษขีำยทีย่งัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 41,164  38,243  34,219  31,305 
อื่นๆ 84  83  79  78 

รวม 41,248  38,326  34,298  31,383 

 
26. เงินกู้ยืมระยะยาว 

 
   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 312,395  355,025  284,675  324,935 
หกั ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำว        
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (167,967)  (151,665)  (158,487)  (142,185) 

รวม 144,428  203,360  126,188  182,750 
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เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 มดีงันี้ 
 

    หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 วงเงิน ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2564  2563  2564  2563 

เงนิกู ้   15.00 ลำ้นบำท 13,740  15,000  -  - 
เงนิกู ้   20.00 ลำ้นบำท 20,000  20,000  20,000  20,000 
เงนิกู ้   41.73 ลำ้นบำท 13,980  15,090  -  - 
เงนิกู ้ 200.00 ลำ้นบำท -  6,860  -  6,860 
เงนิกู ้ 345.00 ลำ้นบำท 154,675  173,075  154,675  173,075 
เงนิกู ้ 300.00 ลำ้นบำท 110,000  125,000  110,000  125,000 

 รวม 312,395  355,025  284,675  324,935 
หกั  ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึก ำหนด       
ช ำระภำยในหนึ่งปี (167,967)  (151,665)  (158,487)  (142,185) 

 สุทธ ิ 144,428  203,360  126,188  182,750 

 
กำรเปลีย่นแปลงในเงนิกูย้มืระยะยำวส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม มดีงันี้ 

 
   หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม  355,025  491,988  324,935  472,458 
บวก รบัเงนิกูย้มืระหว่ำงงวด -  -  -  - 
หกั กำรจ่ำยคนืเงนิกูย้มืระหว่ำงงวด (42,630)  (41,913)  (40,260)  (40,803) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีำคม 312,395  450,075  284,675  431,655 

 
กลุ่มกิจกำรมีวงเงินสินเชื่อส ำหรบัเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินซึ่งค ้ำประกันโดยเงินฝำก

สถำบนักำรเงนิ (ดูหมำยเหตุข้อ 12) ที่ดิน อำคำรและเครื่องจกัรบำงส่วน (ดูหมำยเหตุข้อ 19) นอกจำกนี้ 
บรษิทัยงัไดม้อบอ ำนำจกำรรบัเงนิหรอืสทิธเิรยีกร้องในลูกหนี้บำงโครงกำร (ดูหมำยเหตุขอ้ 7.1) สนิทรพัย์ที่
เกดิจำกสญัญำหมุนเวยีน (ดูหมำยเหตุขอ้ 8) และผลประโยชน์จำกกำรประกนัภยัในสนิทรพัยข์องกลุ่มกจิกำร
ใหก้บัสถำบนักำรเงนิเพื่อค ้ำประกนัวงเงนิสนิเชื่อดงักล่ำว ส ำหรบัวงเงนิสนิเชื่อของบรษิทัย่อยได้มบีรษิัทซึ่ง
เป็นบรษิทัแม่เป็นผูค้ ้ำประกนัร่วมดว้ย 
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27. หน้ีสินตามสญัญาเช่า  
หนี้สินภำยใต้สญัญำเช่ำเป็นหนี้สนิจำกกำรเช่ำยำนพำหนะและทรพัย์สนิอื่น จ ำนวนที่ต้องจ่ำยใน

อนำคต สรุปไดด้งันี้ 
 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 จ านวนเงิน  มูลค่าปัจจบุนัของจ านวนเงิน 
 ขัน้ต า่ท่ีต้องจา่ย  ขัน้ต า่ท่ีต้องจา่ย 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 

ระยะเวลาการช าระ        
ไม่เกนิหนึ่งปี 7,498  6,647  7,085  6,311 
เกนิหนึ่งปีและไม่เกนิหำ้ปี 7,020  6,586  6,889  6,404 

รวม 14,518  13,233  13,974  12,715 
หกั  ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิในอนำคต (544)  (518)  -  - 
มลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิ        
    ขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำย 13,974  12,715  13,974  12,715 
หกั   ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  
             ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (7,085) 

 
(6,311) 

 
(7,085) 

 
(6,311) 

รวม 6,889  6,404  6,889  6,404 
 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จ านวนเงิน  มูลค่าปัจจบุนัของจ านวนเงิน 
 ขัน้ต า่ท่ีต้องจา่ย  ขัน้ต า่ท่ีต้องจา่ย 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 

ระยะเวลาการช าระ        
ไม่เกนิหนึ่งปี 7,444  6,593  7,036  6,263 
เกนิหนึ่งปีและไม่เกนิหำ้ปี 6,948  6,500  6,820  6,322 

รวม 14,392  13,093  13,856  12,585 
หกั  ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิในอนำคต (536)  (508)  -  - 
มลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิ        
    ขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำย 13,856  12,585  13,856  12,585 
หกั   ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  
             ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (7,036) 

  
(6,263) 

 
(7,036) 

 
(6,263) 

รวม 6,820  6,322  6,820  6,322 
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28. ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนส ำหรบังวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม 

2564 มดีงันี้ 
 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 89,697  67,191 

ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนัระหว่ำงงวด 3,042  2,292 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิระหว่ำงงวด 334  250 

จ่ำยเงนิเกษยีณพนักงำนระหว่ำงงวด -  - 

(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์พนักงำน (878)  (878) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีำคม 2564 92,195  68,855 

 
29. การจ่ายเงินปันผลและส ารองตามกฏหมาย 

บรษิทัใหญ่                                                                                                                     
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2563 วำระพเิศษ เมื่อวนัที ่3 เมษำยน 2563 มี

มตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตักิำรจดัสรรเงนิก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 และอนุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล
ในอตัรำหุน้ละ 0.03 บำท ก ำหนดจ่ำยเงนิปันผลในวนัที ่30 เมษำยน 2563 รวมเป็นเงนิทีจ่่ำยปันผลระหว่ำง
กำลจ ำนวน 21.91 ลำ้นบำท 

 
30. รายได้อ่ืน 

รำยไดอ้ื่น ประกอบดว้ย 
 

 หน่วย : พนับาท 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

ดอกเบีย้รบั 400  299  5,157  4,736 
รำยไดอ้ื่น 5,483  8,924  2,476  8,490 
     รวม 5,883  9,223  7,633  13,226 
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31. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 
ภำษีเงนิได้นิติบุคคลระหว่ำงกำลค ำนวณขึ้นจำกก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ส ำหรบังวดคูณด้วยอตัรำภำษี

เฉลีย่ทัง้ปีทีป่ระมำณกำรไว ้ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิไดส้รุปไดด้งันี้ 
ค่ำใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษเีงนิได ้มดีงันี้ 

 หน่วย : พนับาท 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

ค่ำใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษเีงนิไดท้ีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน :       
ภาษีเงินได้ปัจจบุนั :        
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ -  -  -  - 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :        
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กดิจำกผลแตกต่ำง        
ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำง 3,528  10,189  1,661  13,062 

รวม 3,528  10,189  1,661  13,062 

ภำษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนประกอบของก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น : 
ภำษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบักำรวดัมลูค่ำ 
ยุตธิรรมของตรำสำรทุน (2,268)  -  (2,268)  - 
รวม (2,268)  -  (2,268)  - 

 
32. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน มดีงันี้ 
   
  ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563  2564  2563 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน         
     ก ำไรสุทธส่ิวนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้         
    บรษิทัใหญ่ พนับำท 41,546  23,195  13,098  8,536 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถว่งน ้ำหนัก พนัหุน้ 730,344  730,344  730,344  730,344 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน  บำท/หุน้ 0.06  0.03  0.02  0.01 
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33. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
33.1 ภำระผกูพนัเกีย่วกบัเลตเตอรอ์อฟเครดติ เลตเตอรอ์อฟเครดติในประเทศ และหนังสอืค ้ำประกนั มดีงันี้ 

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สกลุเงิน ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 (ล้าน) 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2564  2563  2564  2563 

เลตเตอรอ์อฟเครดติ ยโูร 0.13  -  0.13  - 
 ดอลลำรส์หรฐั -  -  -  -             

เลตเตอรอ์อฟเครดติในประเทศ บำท 86.05  7.94  86.05  7.94 
หนังสอืค ้ำประกนั ยโูร 0.21  0.21  0.21  0.21 

 ดอลลำรส์หรฐั 1.82   2.85  1.82  2.85 
 บำท 3,180.48  3,070.52  3,150.10  3,058.76 

 
33.2 ภำระผกูพนัตำมสญัญำ 

สญัญำงำนจำ้งเหมำ 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีภำระผูกพันตำมสัญญำว่ำจ้ำง

ผูร้บัเหมำช่วงทีจ่ะตอ้งจ่ำยในอนำคตเป็นจ ำนวนเงนิ 375.99 ลำ้นบำท และ 292.68 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 

สญัญำซื้อขำยกระแสไฟฟ้ำ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วมและกจิกำรร่วมค้ำหลำยแห่งของบรษิทัได้ท ำสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำกบักำร

ไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค (“กฟภ.”) และกำรไฟฟ้ำนครหลวง (“กฟน.”) เป็นเวลำ 25 ปี ปรมิำณขำยและรำคำ
ขำยเป็นไปตำมที่ตกลงกนัในสญัญำ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วมและกจิกำรร่วมค้ำเหล่ำนัน้ต้องปฏบิตัติำม
เงือ่นไขและขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ตำมทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ 

 
34. สญัญางานระหว่างก่อสร้าง 

ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัมตี้นทุนกำรก่อสรำ้งที่เกดิขึน้และก ำไรหรอื
ขำดทุนทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนัส ำหรบังำนก่อสรำ้งเป็นจ ำนวนเงนิ 5,651.30 ลำ้นบำท และจ ำนวน 5,062.98 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั 
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35. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
35.1 สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ 

กลุ่มกจิกำรมสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ภำยใตส้ญัญำซื้อ
ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อบรหิำรควำมเสี่ยงเกี่ยวกบัสนิทรพัย์และหนี้สนิที่เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ 
ดงัต่อไปนี้ 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สกลุเงิน ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 (ล้าน) 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2564  2563  2564  2563 

หน้ีสินทางการเงิน         
   เจำ้หนี้กำรคำ้ต่ำงประเทศ ยโูร 0.064   0.002  0.064  0.002 

 ดอลลำรส์หรฐั -  0.185  -  0.185 
   เงนิกูท้รสัตรร์ซีที ยโูร -  -  -  - 

 ดอลลำรส์หรฐั -  -  -  - 
ภาระผกูพนั         
   เลตเตอรอ์อฟเครดติ ยโูร 0.128  -  0.128  - 

 ดอลลำรส์หรฐั -  -  -  - 
   หนังสอืค ้ำประกนั ยโูร 0.215  0.215  0.215  0.215 

 ดอลลำรส์หรฐั 1.820  2.848  1.820  2.848 
 

35.2 มลูค่ำยุตธิรรม 
เนื่องจำกสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิส่วนใหญ่ของบรษิทัอยู่ในประเภทระยะสัน้ 

และมอีตัรำดอกเบี้ยใกลเ้คยีงกบัอตัรำดอกเบี้ยในตลำด บรษิทัจงึประมำณมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์
และหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ใกลเ้คยีงกบัมูลค่ำตำมบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2564 บรษิทัมสีนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีเ่กี่ยวกบักำรลงทุนในตรำสำรทุน โดย
มรีำยละเอยีดตำมทีร่ะบุใน(หมำยเหตุ 13) 
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36. การน าเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน  
ผูม้อี ำนำจในกำรตดัสนิใจดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำร ไดแ้ก่ กรรมกำรผูจ้ดักำรซึ่งมหีน้ำทีใ่นกำร

สอบทำนรำยงำนของกลุ่มกจิกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อประเมนิผลกำรด ำเนินงำนและจดัสรรทรพัยำกรใหแ้ต่ละ
สว่นด ำเนินงำนอย่ำงเหมำะสม  

กลุ่มกจิกำรจ ำแนกสว่นทีร่ำยงำนออกเป็น 6 สว่น ดงันี้ 
 

ส่วนงานท่ีรายงาน  ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
ขำยสนิคำ้ 
  

 ผลิตและจ ำหน่ำยเสำโครงเหล็กเพื่อใช้ในงำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ อุปกรณ์
ประกอบกำรติดตัง้เสำโทรคมนำคม อุปกรณ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์วสัดุก่อสร้ำงที่
เกีย่วเน่ือง และผลติและจ ำหน่ำยน ้ำประปำ 

ผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย ์  กำรผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย์ 
บรกิำรงำนวศิวกรรมไฟฟ้ำ   ใหบ้รกิำรออกแบบจดัหำก่อสรำ้งและตดิตัง้งำนวศิวกรรมไฟฟ้ำแบบครบวงจร 
บรกิำรงำนระบบไฟฟ้ำและ
เครื่องกล 
 
  

 ใหบ้รกิำรออกแบบจดัหำก่อสรำ้งตดิตัง้ บ ำรุงรกัษำ งำนระบบสำธำรณูปโภค
ซึง่ประกอบดว้ยระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำสุขำภบิำล ระบบปรบัอำกำศ ระบบ
ระบำยอำกำศ และระบบผลติไอน ้ำและน ้ำรอ้น รวมถงึระบบท่อรบัแรงดนัแบบ
ครบวงจร 

บรกิำรงำนจำ้งเหมำ  รบัจำ้งผลติและตดิตัง้โครงเหลก็และภำชนะแรงดนัสงู 

บรกิำรอื่น ๆ  ไดแ้ก่ งำนดำ้นโยธำ งำนดำ้นสื่อสำรโทรคมนำคม และบรกิำรอื่น ๆ 
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ขอ้มลูสว่นงำนด ำเนินงำนจ ำแนกตำมประเภทธุรกจิส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2564 และ 2563 มดีงันี้ 
 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรบังวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม 2564 

 
ขาย 

 
บริการ รวม 

รายการตดับญัชี
ระหว่างส่วนงาน 

 ยอดรวม 

 สินค้า  

ผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังาน

แสงอาทิตย ์

 งานวิศวกรรม 
ไฟฟ้า 

 งานจ้างเหมา  อ่ืนๆ       
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรบรกิำร                
รำยไดจ้ำกบุคคลภำยนอก 55,865  1,925  571,099  -  17,421  646,310  -  646,310 
รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำนธุรกจิ 12,305  -  -  -  -  12,305  (12,305)  - 

รำยไดอ้ื่น 3,663  118  7,352  -  224  11,357  (5,474)  5,883 
รวมรำยได ้ 71,833  2,043  578,451  -  17,645  669,972  (17,779)  652,193 
                
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (7,711)  (531)  (3,252)  (12)  (264)  (11,770)  245  (11,525) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (5,404)  (189)  (11,328)  -  (337)  (17,258)  5,016  (12,242) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน (9,766)  1,316  17,397  (36)  (4,239)  4,672  80  4,752 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและ
กำรร่วมคำ้  

 
             40,323 

ก ำไรก่อนรำยไดภ้ำษเีงนิได้               45,075 
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 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรบังวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
 ขาย  บริการ  รวม  รายการตดับญัชี  ยอดรวม 
  

 
สินค้า 

 ผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังาน

แสงอาทิตย ์  
งาน

วิศวกรรมไฟฟ้า 

  
 

งานจ้างเหมา 

  
 

อ่ืนๆ 

   ระหว่างส่วนงาน   

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรบรกิำร                
รำยไดจ้ำกบุคคลภำยนอก 42,962  1,944  472,013  -  22,911  539,830  -  539,830 
รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำนธุรกจิ 3,712  -  -  -  -  3,712  (3,712)  - 

รำยไดอ้ื่น 1,057  35  12,522  -  531  14,145  (4,923)  9,222 
รวมรำยได ้ 47,731  1,979  484,535  -  23,442  557,687  (8,635)  549,052 
                
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (8,328)  (537)  (3,050)  (11)  (205)  (12,131)  -  (12,131) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (3,323)  (286)  (16,385)  -  (521)  (20,515)  1,485  (19,030) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน (21,003)  1,086  28,768  (60)  (1,332)  7,459  (3,054)  4,405 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและ

กำรร่วมคำ้               28,979 
ก ำไรก่อนรำยไดภ้ำษเีงนิได้               33,384 
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สนิทรพัยข์องสว่นงำน ณ วนัที ่31 มนีำคม 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 
 

 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

ขาย 
 

บริการ  รวม  
รายการตดับญัชี
ระหว่างส่วนงาน 

 ยอดรวม 

 สินค้า  ผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังาน

แสงอาทิตย ์

 งานวิศวกรรม 
ไฟฟ้า 

 งานระบบไฟฟ้า
และเครื่องกล 

 งานจ้างเหมา  อ่ืนๆ       

สนิทรพัยส์่วนงำน 1,143  41  1,161  8  168  99  2,621  -  2,621 

 
 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

ขาย 
 

บริการ  รวม  
รายการตดับญัชี
ระหว่างส่วนงาน 

 ยอดรวม 

 สินค้า  ผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังาน

แสงอาทิตย ์

  งานวิศวกรรม 
ไฟฟ้า 

 งานระบบไฟฟ้า
และเครื่องกล 

 งานจ้างเหมา  อ่ืนๆ       

สนิทรพัยส์่วนงำน 1,071  42   1,388  8  168  70  2,747  -  2,747 
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กำรกระทบยอดผลรวมของสนิทรพัยข์องสว่นงำนทีร่ำยงำนกบัสนิทรพัยร์วม มดีงันี้ 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2564 
 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 

สนิทรพัย ์    
ผลรวมของสนิทรพัยข์องทุกส่วนงำนทีร่ำยงำน 2,621  2,747 
รำยกำรทีไ่ม่ไดปั้นสว่นอื่น 4,895  4,627 
สนิทรพัยร์วมของกจิกำร 7,516  7,374 

 
ขอ้มลูเกีย่วกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

รำยได้ของกลุ่มกจิกำรมำจำกลูกค้ำรำยใหญ่ส ำหรบังวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2564 และ 
2563 มดีงันี้ 

 งบการเงินรวม 

 2564  2563 
 จ านวน  จ านวนเงิน  อตัราร้อยละ  จ านวน  จ านวนเงิน  อตัราร้อยละ 
 (ราย)  (ล้านบาท)  ของรายได้

สุทธิ 
 (ราย)  (ล้านบาท)  ของรายได้สุทธิ 

            
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรบรกิำร 5  480.82  74.39  6  368.28  68.22 
 

กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำประปำตำมปรมิำณน ้ำทีเ่กดิจำกกำรขำยจรงิ ปัจจุบนัสญัญำซื้อ
ขำยน ้ำประปำให้กบัเทศบำลเมอืงหลวงพระบำง (สปป.ลำว) อยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำ เพื่อทบทวนขอ้ตกลง
ระหว่ำงกนัเพิม่เตมิ 

 
37. การอนุมติังบการเงินระหว่างกาล 

งบกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ได้รบักำรอนุมตัิให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบรษิทัเมื่อวนัที่ 14 พฤษภำคม 
2564 
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