
- 

 บริษัท เดม็โก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 

 บริษทั เดม็โก ้จาํกดั (มหาชน)  

 

 ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน

ของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทาง

การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบใน

การจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล

ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง

การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการ

สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ

สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่

สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ได้

แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

 

ข้อสรุป 

 ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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เร่ืองอ่ืน 

 งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและงบแสดง

ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูล

เปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 25 

กมุภาพนัธ์ 2564 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2563 ของบริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ของบริษทั 

เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยใหข้อ้สรุปวา่ไม่พบส่ิง

ท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การ

รายงานทางการเงินระหวา่งกาลในสาระสาํคญั ตามรายงานลงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 

 

 

 

 

        (นางสาวอริสา  ชุมวิสูตร) 

  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 9393 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 

 

 

 

 



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หน่วย : พนับาท
หมายเหตุ

ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 88,682            90,144            60,554            63,317            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7.1 832,421          866,054          786,413          804,759          
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญาหมุนเวียน 8 572,319          442,013          572,319          442,013          
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 9 3,360              3,075              2,760              3,075              
สินคา้คงเหลือ 10 275,321          220,114          149,042          121,502          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 31,575            56,981            28,453            52,939            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,803,678       1,678,381       1,599,541       1,487,605       
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผูกพนั 12 48,307            47,700            45,300            44,700            
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 13 2,893,496       2,882,009       2,893,496       2,882,009       
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 1,413,992       1,397,342       1,206,849       1,206,849       
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 15 -                  -                  905,603          944,507          
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 16 106,187          100,568          60,824            60,824            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน 7.2 58,963            56,350            45,036            49,532            
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว 17 -                  -                  238,772          230,625          
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 18 7,600              7,600              7,600              7,600              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 19 265,993          274,876          145,269          147,157          
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 20 37,681            36,521            24,844            23,018            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 21 749,695          745,661          26,951            23,874            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,764              6,525              -                  -                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 177,385          141,037          147,345          114,938          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,766,063       5,696,189       5,747,889       5,735,633       
รวมสินทรัพย์ 7,569,741       7,374,570       7,347,430       7,223,238       

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หน่วย : พนับาท
หมายเหตุ

ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 22 1,284,217       998,900          1,278,217       992,900          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 23 729,606          703,934          790,182          845,045          
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญาหมุนเวียน 24 152,933          259,745          147,721          254,348          
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 26 171,849          151,665          162,369          142,185          
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 27 6,246              6,311              6,196              6,263              
เงินกูย้ืมระยะสั้น 4.1 -                  -                  9,600              -                  
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,863              5,966              5,863              5,966              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 25 41,789            38,326            36,911            31,383            

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,392,503       2,164,847       2,437,059       2,278,090       
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาว 26 113,801          203,360          88,331            182,750          
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 27 6,632              6,404              6,576              6,322              
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 320,949          289,919          286,142          258,597          
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 28 95,554            89,697            71,396            67,191            
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 718                 844                 -                  -                  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 537,654          590,224          452,445          514,860          
รวมหนีสิ้น 2,930,157       2,755,071       2,889,504       2,792,950       

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
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บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



"สอบทานแล้ว"

หน่วย : พนับาท
หมายเหตุ

ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 730,344,251 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 730,344          730,344          730,344          730,344          
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,916,040       1,916,040       1,916,040       1,916,040       
ส่วนเกินทุนจากการจาํหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืน 151,947          151,947          151,947          151,947          
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์หมดอายุแลว้ 16,361            16,361            16,361            16,361            
ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย (4,000)             (4,000)             -                  -                  
กาํไรสะสม (ขาดทุนสะสม)

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 326,923          319,507          134,948          116,382          
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 1,419,161       1,407,032       1,426,018       1,416,946       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัทใหญ่ 4,639,044       4,619,499       4,457,926       4,430,288       
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 540                 -                  -                  -                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,639,584       4,619,499       4,457,926       4,430,288       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,569,741       7,374,570       7,347,430       7,223,238       

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หน่วย : พนับาท
 

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
รายได้

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 66,105              74,676              8,907                574                   
รายไดจ้ากการบริการรับเหมาก่อสร้าง 605,545            409,892            605,545            409,893            
รายไดอ่ื้น 30 10,221              5,360                53,499              68,242              

รวมรายได้ 681,871            489,928            667,951            478,709            
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายสินคา้และบริการ 71,182              70,222              7,575                1,741                
ตน้ทุนบริการรับเหมาก่อสร้าง 539,032            367,597            539,032            367,696            
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 1,655                1,671                -                    -                    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 84,569              76,565              77,330              69,095              
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,967                -                    1,273                -                    

รวมค่าใช้จ่าย 698,405            516,055            625,210            438,532            
กําไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (16,534)             (26,127)             42,741              40,177              
ตน้ทุนทางการเงิน 14,298              18,510              13,657              17,461              
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
และการร่วมคา้ 14,16 21,637              15,130              -                    -                    
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (9,195)               (29,507)             29,084              22,716              
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 31 24,995              1,645                23,616              46                     
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (34,190)             (31,152)             5,468                22,670              
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (34,190)             (31,152)             5,468                22,670              

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไรจากการวดัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน -                    -                    -                    -                    
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วม

     กาํไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรม
         ของสญัญาอนุพนัธ์-บริษทัร่วม 953                   (530)                  -                    -                    
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุน

     เบด็เสร็จอ่ืน 31 -                    -                    -                    -                    
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนรวมสาํหรับปีสุทธิจากภาษี 953                   (530)                  -                    -                    
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (33,237)             (31,682)             5,468                22,670              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หน่วย : พนับาท
 

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (34,130)             (31,152)             5,468                22,670              
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (60)                    -                    -                    -                    

รวม (34,190)             (31,152)             5,468                22,670              

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (33,177)             (31,682)             5,468                22,670              
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (60)                    -                    -                    -                    

รวม (33,237)             (31,682)             5,468                22,670              

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 32 (0.05)                 (0.04)                 0.01                  0.03                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หน่วย : พนับาท
 

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
รายได้

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 123,895            119,581            13,353              13,184              
รายไดจ้ากการบริการรับเหมาก่อสร้าง 1,194,065         895,817            1,194,065         895,817            
รายไดอ่ื้น 30 16,104              23,308              61,132              80,806              

รวมรายได้ 1,334,064         1,038,706         1,268,550         989,807            
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายสินคา้และบริการ 126,072            115,768            10,110              9,960                
ตน้ทุนบริการรับเหมาก่อสร้าง 1,043,663         754,282            1,043,663         754,410            
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 3,320                3,248                -                    -                    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 158,361            166,070            144,279            144,821            
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2,189                2,029                1,273                1,573                

รวมค่าใช้จ่าย 1,333,605         1,041,397         1,199,325         910,764            
กําไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 459                   (2,691)               69,225              79,043              
ตน้ทุนทางการเงิน 26,540              37,541              25,382              34,729              
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
และการร่วมคา้ 14,16 61,960              44,109              -                    -                    
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 35,879              3,877                43,843              44,314              
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 31 28,523              11,834              25,277              13,108              
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 7,356                (7,957)               18,566              31,206              
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 7,356                (7,957)               18,566              31,206              

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไรจากการวดัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน 11,340              -                    11,340              -                    
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วม

     กาํไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรม
         ของสญัญาอนุพนัธ์-บริษทัร่วม 3,057                (2,229)               -                    -                    
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุน

     เบด็เสร็จอ่ืน 31 (2,268)               -                    (2,268)               -                    
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนรวมสาํหรับปีสุทธิจากภาษี 12,129              (2,229)               9,072                -                    
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 19,485              (10,186)             27,638              31,206              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หน่วย : พนับาท
 

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 7,416                (7,957)               18,566              31,206              
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (60)                    -                    -                    -                    

รวม 7,356                (7,957)               18,566              31,206              

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 19,545              (10,186)             27,638              31,206              
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (60)                    -                    -                    -                    

รวม 19,485              (10,186)             27,638              31,206              

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 32 0.01                  (0.01)                 0.03                  0.04                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หน่วย : พันบาท

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ส่วนทุน ส่วนตํ่ากว่าทุน รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย รวมส่วนของ

ที่ออกและ มูลค่าหุ้นสามัญ จากการจําหน่าย จากการจ่ายโดย จากการเปลี่ยนแปลง จัดสรรแล้ว - รวม ผู้ ถือหุ้น ที่ไม่มีอํานาจ ผู้ ถือหุ้น

ชําระแล้ว หุ้นทุนซื้อคืน ใช้หุ้นเป็นเกณท์ ส่วนได้เสีย ทุนสํารองตาม ยังไม่ได้ ของบริษัทใหญ่ ควบคุม

หมายเหตุ ที่หมดอายุแล้ว ในบริษัทย่อย กฎหมาย จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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             

ลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                       -                       -                         -                            -                       -                     -                         -                         -                   -                   600                  600                      

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นรวมสาํหรับงวด -                      -                       -                       -                         -                            -                       7,416                 9,072                     3,057                     12,129              19,545              (60)                   19,485                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 730,344              1,916,040             151,947                16,361                   (4,000)                        82,268                 326,923             1,426,018              (6,857)                    1,419,161         4,639,044         540                  4,639,584             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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             

เงินปันผลจ่าย 29 -                      -                       -                       -                         -                            -                       (21,909)              -                         -                         -                   (21,909)            -                   (21,909)                

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                       -                       -                         -                            -                       (7,957)                -                         (2,229)                    (2,229)              (10,186)            -                   (10,186)                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 730,344              1,916,040             151,947                16,361                   (4,000)                        82,268                 247,867             1,416,946              (11,833)                  1,405,113         4,545,940         -                   4,545,940             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

กําไร(ขาดทุน)สะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ ถือหุ้น

 กําไร(ขาดทุน)จาก

การวัดมูลค่า

ยุติธรรมของตรา

สารทุน

 ส่วนแบ่งกําไร

(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ

อื่นของบริษัทร่วม

งบการเงินรวม



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ส่วนทุน  องค์ประกอบอื่น รวมส่วนของ

ที่ออกและ มูลค่าหุ้นสามัญ จากการจําหน่าย จากการจ่ายโดย จัดสรรแล้ว - ยงัไม่ได้  อื่นของส่วน ผู้ถือหุ้น

ชําระแล้ว หุ้นทุนซื้อคืน ใช้หุ้นเป็นเกณท์ ทุนสํารองตาม จัดสรร ของผู้ถือหุ้น

ที่หมดอายแุล้ว กฎหมาย  กําไร (ขาดทุน)
 จากการวดั

 มูลค่ายตุิธรรม
หมายเหตุ ของตราสารทุน

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 730,344                1,916,040             151,947                16,361                  82,268                  116,382                1,416,946                 4,430,288             
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        18,566                  9,072                        27,638                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 730,344                1,916,040             151,947                16,361                  82,268                  134,948                1,426,018                 4,457,926             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 730,344                1,916,040             151,947                16,361                  82,268                  125,337                1,416,946                 4,439,243             
เงินปันผลจ่าย 29 -                        -                        -                        -                        -                        (21,909)                 -                           (21,909)                 
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        31,206                  -                           31,206                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2563 730,344                1,916,040             151,947                16,361                  82,268                  134,634                1,416,946                 4,448,540             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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กําไร(ขาดทุน)สะสม

บริษัท เดม็โก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
หน่วย : พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หน่วย : พนับาท
 

2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายไดภ้าษีเงินได้ 35,879               3,877                 43,843               44,314               
รายการปรับปรุง 

ค่าเส่ือมราคา 18,708               20,990               11,104               13,565               
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12,493               10,451               1,633                 882                    
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต-ลูกหน้ี(โอนกลบั) 5,071                 -                     5,071                 -                     
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต-เงินใหกู้ย้ืม(โอนกลบั) (80)                     -                     (80)                     -                     
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต-เงินลงทุน(โอนกลบั) (147)                   -                     (147)                   (329)                   
กาํไรจากการโอนกลบัรายการค่าเผื่อท่ีดิน -                     (800)                   -                     (800)                   
(กาํไร)ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 858                    311                    985                    311                    
(กาํไร)ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (25)                     (7)                       (25)                     (7)                       
(กาํไร)ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                     101                    -                     101                    
กลบัรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ 823                    (552)                   1,290                 (394)                   
(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 313                    (164)                   313                    (164)                   
(กาํไร)ขาดทุนจากการจ่ายเงินชดเชยเกษียณอายุ (878)                   (6)                       (878)                   (16)                     
ส่วนแบ่ง(กาํไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ (61,960)              (44,109)              -                     -                     
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 6,067                 6,196                 4,583                 4,524                 
เงินปันผลรับ (4,210)                -                     (46,960)              (60,750)              
ดอกเบ้ียรับ (953)                   (446)                   (10,485)              (9,416)                
ตน้ทุนทางการเงิน 26,539               37,541               25,382               34,729               

เงินสดรับ(จ่าย) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 38,498               33,383               35,629               26,550               

การเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน

(เพิ่มข้ึน) ลดลงในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 20,868               (88,339)              7,259                 (82,947)              
(เพิ่มข้ึน) ลดลงในสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญาหมุนเวียน (130,306)            94,479               (130,306)            94,233               
(เพิ่มข้ึน) ลดลงในสินคา้คงเหลือ (56,030)              (656)                   (28,830)              27,882               
(เพิ่มข้ึน) ลดลงในสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 39,634               9,392                 41,891               9,400                 
(เพิ่มข้ึน) ลดลงในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,679                 16,555               9,788                 4,406                 
(เพิ่มข้ึน) ลดลงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (32,361)              149                    (32,407)              262                    
เพิ่มข้ึน (ลดลง) ในเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 28,297               (215,774)            (52,845)              (264,849)            
เพิ่มข้ึน (ลดลง) ในหน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญาหมุนเวียน (106,812)            55,659               (106,627)            49,208               
เพิ่มข้ีน (ลดลง) ในประมาณการหน้ีสินระยะสั้น (103)                   -                     (103)                   -                     
เพิ่มข้ึน (ลดลง) ในหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,463                 (3,565)                5,528                 (618)                   

เงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน (192,173)            (98,717)              (251,023)            (136,473)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
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หน่วย : พนับาท
 

2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

รับดอกเบ้ีย 953                    543                    662                    188                    
จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน (2,221)                (1,515)                (2,221)                (1,372)                
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (26,612)              (35,247)              (24,842)              (33,462)              
จ่ายภาษีเงินได้ (18,000)              (14,396)              (17,190)              (12,001)              

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (238,053)            (149,332)            (294,614)            (183,120)            
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

(เพิ่มข้ึน)ลดลงเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผูกพนั (607)                   (2,500)                (600)                   (2,500)                
เงินสดรับ (จ่าย) สาํหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 395                    1,021                 395                    1,021                 
เงินสดจ่ายสาํหรับซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                     -                     (21,096)              -                     
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษทัยอ่ย -                     -                     60,000               -                     
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 537                    1,080                 406                    1,080                 
เงินสดจ่ายสาํหรับซ้ือสินทรัพยถ์าวร (7,494)                (12,489)              (7,596)                (12,754)              
เงินสดรับในการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 25                      7                        25                      7                        
เงินสดจ่ายสาํหรับซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (17,667)              (4,460)                (5,850)                (4,327)                
เงินสดรับเงินปันผล 49,360               60,750               49,360               60,750               

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 24,549               43,409               75,044               43,277               
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับ (จ่าย) สาํหรับเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 285,467             153,599             285,467             187,599             

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                     -                     9,600                 -                     
เงินสดรับในเงินกูย้ืมระยะยาว -                     20,000               -                     20,000               
จ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะยาว (69,375)              (85,262)              (74,235)              (83,042)              
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (4,050)                (4,114)                (4,025)                (3,697)                
เงินสดจ่ายเงินปันผล -                     (21,887)              -                     (21,887)              

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 212,042             62,336               216,807             98,973               
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (1,462)                (43,587)              (2,763)                (40,870)              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 90,144               192,534             63,317               171,087             
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่30 มถุินายน 88,682               148,947             60,554               130,217             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เดม็โก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1    ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 

บริษทั เดม็โก ้จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพง่และ

พาณิชยข์องประเทศไทยเป็นบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2535 และบริษทัไดแ้ปรสภาพจากบริษทัจาํกดัเป็น

บริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2549 โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 59 หมู่ 1 ตาํบลสวนพริกไทย 

อาํเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 

ธุรกิจหลกัของบริษทัคือการให้บริการรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้าและงานบริการดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า 

และงานโทรคมนาคมทุกประเภท และจาํหน่ายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า และวสัดุก่อสร้าง รวมถึงการลงทุนใน

โครงการพลงังานทดแทนและระบบสาธารณูปโภค 

บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึง

รวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกิจการ” 

 

1.2   การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงปัจจุบนัไดก้ลบัมาแพร่

ระบาดอีกและขยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจท่ีกาํลงัจะฟ้ืนตวั และมีผลกระทบ

ต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม สถานการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานธุรกิจ อยา่งไรก็ตาม 

ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยไดติ้ดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าว และทาํการประเมินผล

กระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

2.1    งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการน้ีได้จัดทาํข้ึนในสกุลเงินบาทและ ตาม

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34  เร่ือง “การรายงานการเงินระหวา่งกาล” และวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป

ในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นแบบยอ่ และมีการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตาม

ขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

2.2    งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงนาํมาแสดง

เปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงได้

ตรวจสอบแลว้ 
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2.3   ผลการดาํเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรากฏในงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาํเนินงานเตม็ปี 

 

2.4   ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจาํปีท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินมิไดน้าํมาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การกาํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว ในงบการเงิน

ระหว่างกาล ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 จึงควรอ่าน

ประกอบกบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้  

 งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทยในกรณีท่ีมีความหมายขดัแยง้กนัหรือมี

ความแตกต่างกนัในการตีความระหวา่งสองภาษา ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

2.5    งบการเงินระหว่างกาลรวมไดร้วมรายการบญัชีของกลุ่มกิจการหลงัจากตดัรายการท่ีมีสาระสําคญัระหว่างกนั 

ซ่ึงมีสดัส่วนการถือหุน้ในอตัราร้อยละดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือบริษัท  ประเภทธุรกจิ  จัดตั้งขึน้  สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 

    ในประเทศ  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

      30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธันวาคม 

2563 

บริษัทย่อยทางตรง         

บริษทั เดม็โก ้เอน็เนอร์จี แอนด ์

        ยทิูลิต้ี จาํกดั 

 รับจา้งผลิตและติดตั้งโครงสร้างเหลก็ภาชนะ

แรงดนัสูง และระบบท่อรับแรงดนั 

 ไทย  100  100 

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั  รับจา้งผลิตและจาํหน่ายเสาโครงเหลก็ และ

เสาโทรคมนาคม 

 ไทย 

 

 100 

 

 100 

 

บริษทั เดม็โกเ้ดอลาว จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา  สปป.ลาว  100  100 

บริษัทย่อยทางอ้อม - ถือโดย         

บริษัท เด็มโก้ เอน็เนอร์จี แอนด์ ยูทิลติี ้จํากดั       

บริษทั สะบา้ยอ้ย กรีน จาํกดั  ผลิตและการส่งไฟฟ้า  ไทย  60  - 

 

 งบการเงินระหว่างกาลรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ไดจ้ดัทาํข้ึน

โดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัย่อยสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2564 ซ่ึงไดส้อบทานแลว้ 
 

2.6    ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงาน

การเงินระหว่างกาล” กลุ่มกิจการตอ้งอาศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การ

ประมาณการและการตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์หน้ีสิน

และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบการเงินระหว่างกาล รวมทั้ง

การแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผูบ้ริหารได้พิจารณาอย่าง

สมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น 
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2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด บริษทัและบริษทัย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ท่ีมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมี

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวไดป้รับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนข้ึนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติั

ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

รวมทั้งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า (การยนิยอมลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้ง

กบั COVID-19) หลงัวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 โดยการปรับปรุง

น้ี เพ่ือการผ่อนปรนในทางปฏิบัติ ผู ้เช่าไม่จําเป็นต้องประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าว่าเป็นการ

เปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ โดยเป็นการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนอนัเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และท่ีเขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้(แกไ้ขยอ่

หนา้ท่ี 46 ข.2 จากเดิมวนัท่ี 30  มิถุนายน 2564 เป็นวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565) โดยใหบ้นัทึกการยนิยอมลดค่า

เช่านั้นเสมือนวา่ “ไม่ใช่การเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า” ซ่ึงในระหวา่งงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศและลง

ในราชกิจจานุเบกษาแลว้ 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญั

ต่องบการเงินในงวดปัจจุบนั 

 

2.8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

  สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั และได้

ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน

เพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย

ให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อน

ปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ี

เร่ิมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 

3. นโยบายการบัญชีที่สําคญั 

นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใชใ้น

การจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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4. รายการและยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มกิจการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

ช่ือบริษัทและบุคคลท่ีเกีย่วข้องกนั  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เดม็โก ้เอน็เนอร์จี แอนด ์ยทิูลิต้ี จาํกดั*  เป็นบริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรงและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั  เป็นบริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรงและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เดม็โก ้เดอลาว จาํกดั  เป็นบริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรงและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั สะบา้ยอ้ย กรีน จาํกดั  บริษทัยอ่ยของบริษทั เดม็โก ้เอน็เนอร์จี แอนด ์ยทิูลิต้ี จาํกดั 

บริษทั อุดรธานีโซล่าร์พาวเวอร์ จาํกดั   เป็นการร่วมคา้  

บริษทั อินโดไชน่า กรีนเอน็เนอร์ยี ่จาํกดั   เป็นการร่วมคา้  

บริษทั แม่โขงกรีนพาวเวอร์ จาํกดั   เป็นการร่วมคา้  

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้เพาเวอร์ 6 จาํกดั  เป็นการร่วมคา้  

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้เพาเวอร์ 11 จาํกดั  เป็นการร่วมคา้  

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 15 จาํกดั  เป็นการร่วมคา้  

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 16 จาํกดั  เป็นการร่วมคา้  

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 17 จาํกดั  เป็นการร่วมคา้  

บริษทั อีโอลสั พาวเวอร์ จาํกดั  เป็นบริษทัร่วมโดยการถือหุน้ทางตรงและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เค.อาร์.ทู จาํกดั  บริษทัยอ่ยของบริษทั อีโอลสั พาวเวอร์ จาํกดั 

บริษทั เฟิร์ส โคราช วินด ์จาํกดั  บริษทัยอ่ยของบริษทั อีโอลสั พาวเวอร์ จาํกดั 

บริษทั ซีไอเอน็ (ไทยแลนด)์ จาํกดั**  เป็นบริษทัร่วมโดยการถือหุน้ทางตรงและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ซินแก๊ส ลพบุรี จาํกดั  บริษทัยอ่ยของบริษทั ซีไอเอน็ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

บริษทั ซินแก๊ส มหาสารคาม จาํกดั  บริษทัยอ่ยของบริษทั ซีไอเอน็ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

บริษทั เขาคอ้ วินด ์พาวเวอร์ จาํกดั  บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทั เขาคอ้ วนิด ์พาวเวอร์ จาํกดั 

บริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอยี ่คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอยี ่คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

คุณสวาสด์ิ ปุ้ยพนัธวงศ ์  ผูถื้อหุน้บริษทั 

 

* ในระหว่างปี 2564 บริษทัย่อย ไดมี้การเปล่ียนช่ือบริษทัใหม่ ดงัน้ี บริษทั เด็มโก ้อินดสัตร่ี จาํกดั เปล่ียนเป็น 

บริษทั เดม็โก ้เอน็เนอร์จี แอนด ์ยทิูลิต้ี จาํกดั 

**  บริษทั ซีไอเอน็ (ไทยแลนด)์ จาํกดั เสร็จการชาํระบญัชีเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2564 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา 

รายไดจ้ากการขาย  ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเกิน 

รายไดจ้ากการบริการ  ตามสญัญา 

ดอกเบ้ียรับ  อตัราคงท่ีตามสัญญา 

รายไดอ่ื้น  ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ซ้ือสินคา้  ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเกิน 

ตน้ทุนบริการ  ราคาตามสญัญา 

ค่าเช่า  ราคาตามสญัญา 

ค่าท่ีปรึกษา  ราคาตามสญัญา 

ค่าสูญเสียโอกาสในการผลิต  ราคาตามบนัทึกเพ่ิมเติมแนบทา้ยสญัญา 

 

4.1 ยอดคงเหลือท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 

มีดงัน้ี  
 

  หน่วย: พนับาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัที ่

  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

  2564  2563  2564  2563 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั         

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้เพาเวอร์ 6 จาํกดั  923  985  923  985 

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้เพาเวอร์ 11 จาํกดั  1,497  1,601  1,497  1,601 

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 15 จาํกดั  1,312  1,312  1,312  1,312 

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 16 จาํกดั  1,019  1,083  1,019  1,083 

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 17 จาํกดั  495  580  495  580 

บริษทั เค.อาร์.ทู จาํกดั  56,710  56,710  56,710  56,710 

บริษทั เฟิร์ส โคราช วินด ์จาํกดั  50,290  50,290  50,290  50,290 

รวม  112,246  112,561  112,246  112,561 

         

ลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั         

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั  -  -  74  144 

รวม  -  -  74  144 
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  หน่วย: พนับาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  ณ วนัท่ี  ณ วนัที ่  ณ วนัท่ี  ณ วนัที ่

  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

  2564  2563  2564  2563 

เงินปันผลค้างรับ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั         

บริษทั อุดรธานีโซล่าร์พาวเวอร์ จาํกดั  -  800  -  800 

บริษทั อินโดไชน่า กรีนเอน็เนอร์ยี ่จาํกดั  -  800  -  800 

บริษทั แม่โขงกรีนพาวเวอร์ จาํกดั  800  1,600  800  1,600 

รวม  800  3,200  800  3,200 

         

เงินทดรองจ่าย - กจิการที่เกีย่วข้องกนั         

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้เพาเวอร์ 6 จาํกดั  340  130  340  130 

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 15 จาํกดั  1,710  1,560  1,710  1,560 

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 16 จาํกดั  100  100  100  100 

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 17 จาํกดั  150  150  150  150 

บริษทั อุดรธานีโซล่าร์พาวเวอร์ จาํกดั  -  12  -  12 

รวม  2,300  1,952  2,300  1,952 

         

ลูกหนีเ้งินวางประกนั - กจิการที่ เกีย่วข้องกนั         

บริษทั แม่โขงกรีนพาวเวอร์ จาํกดั  -  600  -  600 

รวม  -  600  -  600 

 

ดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั         

บริษทั เดม็โก ้เดอลาว จาํกดั  -  -  8,207  6,300 

รวม  -  -  8,207  6,300 
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  หน่วย: พนับาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัที ่

  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

  2564  2563  2564  2563 

         

เงินให้กู้ยืม - กจิการที่เกีย่วข้องกนั         

บริษทั เดม็โกเ้ดอลาว จาํกดั         

ยอดคงเหลือตน้ปี  -  -  230,625  386,094 

หกั รายการปรับปรุงจากการนาํมาตรฐานการ 

รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

  

- 

  

- 

  

- 

 

(167,199) 

เพิ่มข้ึน  -  -  8,147  11,730 

ลดลง  -  -  -  - 

ยอดคงเหลือปลายงวด  -  -  238,772    230,625 

         

บริษทั แม่โขงกรีนพาวเวอร์ จาํกดั         

ยอดคงเหลือตน้ปี  -  1,000  -  1,000 

ลดลง  -  (1,000)  -  (1,000) 

ยอดคงเหลือปลายงวด  -  -  -  - 

         

บริษทั ซินแก๊ส ลพบุรี จาํกดั         

ยอดคงเหลือตน้ปี  -  80  -  80 

ลดลง  -  -  -  - 

รวม  -  80  -  80 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต - เงินใหกู้ย้มื  -  (80)  -  (80) 

ยอดคงเหลือปลายงวด  -  -  -  - 

รวมเงินให้กู้ยืม-กจิการที่เกีย่วข้องกนั  -  -  238,772  230,625 

         

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั         

บริษทั เดม็โก ้เอน็เนอร์จี แอนด ์ยทิูลิต้ี จาํกดั  -  -  -  35,000 

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั  -  -  37  30 

รวม  -  -  37  35,030 

         

เจ้าหนีง้านโครงการ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั         

บริษทั เดม็โก ้เอน็เนอร์จี แอนด ์ยทิูลิต้ี จาํกดั  -  -  74,115  105,418 

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั  -  -  10,651  6,023 

รวม  -  -  84,766  111,441 
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 หน่วย: พนับาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัที ่

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

  2564  2563  2564  2563 

เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        

บริษทั เดม็โก ้เอน็เนอร์จี แอนด ์ยทิูลิต้ี จาํกดั -  -  23,773  20,848 

รวม - - -  23,773  20,848 

        

เจ้าหนีค่้าหุ้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั ซลัเทนเอเบิล เอนเนอย ีคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 97,924  97,924  97,924  97,924 

รวม 97,924  97,924  97,924  97,924 

        

เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั -  -  9  12 

รวม -  -  9  12 

        

ดอกเบีย้ค้างจ่าย -กจิการที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอย ีคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 4,364  4,282  4,364  4,282 

รวม 4,364  4,282  4,364  4,282 

        

เงินกู้ยืม - กจิการที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั เดม็โก ้พาวเวอร์ จาํกดั        

ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  -  - 

เพิ่มข้ึน -  -  9,600  - 

ลดลง -  -  -  - 

ยอดคงเหลือปลายงวด -  -  9,600  - 
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4.2 ในระหวา่งงวด กลุ่มกิจการมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 
 

  หน่วย: พนับาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2564  2563  2564  2563 

รายได้จากการขาย         

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั  -  -  4  32 

รวม  -  -  4  32 

         

รายได้อ่ืน         

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั  -  -  532  448 

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้  เพาเวอร์ 6 จาํกดั  -  5  -  5 

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้เพาเวอร์ 11 จาํกดั  -  5  -  5 

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 15 จาํกดั  -  5  -  5 

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 16 จาํกดั  -  5  -  5 

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 17 จาํกดั  -  5  -  5 

บริษทั แม่โขงกรีนพาวเวอร์ จาํกดั  -  20  -  20 

บริษทั อุดรธานีโซล่าร์พาวเวอร์ จาํกดั  -  20  -  20 

บริษทั อินโดไชน่า กรีนเอน็เนอร์ยี ่จาํกดั  -  20  -  20 

รวม  -  85  532  533 

         

รายได้เงินปันผล         

บริษทั อีโอลสั พาวเวอร์ จาํกดั  -  -  42,750  60,750 

รวม  -  -  42,750  60,750 

         

ดอกเบีย้รับ         

บริษทั เดม็โกเ้ดอลาว จาํกดั  -  -  5,099  4,756 

รวม  -  -  5,099  4,756 

         

ซ้ือทรัพย์สินถาวร         

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั  -  -  -  500 

รวม  -  -  -  500 
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  หน่วย: พนับาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2564  2563  2564  2563 

ต้นทุนขาย         

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั  -  -  1,091  1,064 

รวม  -  -  1,091  1,064 

         

ต้นทุนบริการ         

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั  -  -  2,609  1,947 

รวม  -  -  2,609  1,947 

         

ค่าใช้จ่ายอ่ืน         

บริษทั เค.อาร์.ทู จาํกดั  880  221  880  221 

รวม  880  221  880  221 

         

ดอกเบีย้จ่าย         

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั  -  -  9  - 

บริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอร์ยี ่คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  36  63  36  63 

รวม  36  63  45  63 

         

ค่าสูญเสียโอกาสในการผลติ         

บริษทั เค.อาร์.ทู จาํกดั  -  107  -  107 

รวม  -  107  -  107 

         

ค่าที่ปรึกษา         

คุณสวาสด์ิ ปุ้ยพนัธวงศ ์  120  120  120  120 

รวม  120  120  120  120 
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  หน่วย: พนับาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2564  2563  2564  2563 

รายได้จากการขาย         

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั  -  -  4  102 

รวม  -  -  4  102 

         

รายได้อ่ืน         

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั  -  -  748  662 

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้  เพาเวอร์ 6 จาํกดั  -  5  -  5 

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้เพาเวอร์ 11 จาํกดั  -  5  -  5 

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 15 จาํกดั  -  5  -  5 

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 16 จาํกดั  -  5  -  5 

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 17 จาํกดั  -  5  -  5 

บริษทั แม่โขงกรีนพาวเวอร์ จาํกดั  -  20  -  20 

บริษทั อุดรธานีโซล่าร์พาวเวอร์ จาํกดั  -  20  -  20 

บริษทั อินโดไชน่า กรีนเอน็เนอร์ยี ่จาํกดั  -  20  -  20 

รวม  -  85  748  747 

         

รายได้เงินปันผล         

บริษทั อีโอลสั พาวเวอร์ จาํกดั  -  -  42,750  60,750 

รวม  -  -  42,750  60,750 

         

ดอกเบีย้รับ         

บริษทั เดม็โกเ้ดอลาว จาํกดั  -  -  10,055  9,432 

บริษทั แม่โขงกรีนพาวเวอร์ จาํกดั  -  19  -  19 

รวม  -  19  10,055  9,451 

         

ซ้ือทรัพย์สินถาวร         

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั  -  -  257  500 

รวม  -  -  257  500 

         

ต้นทุนขาย         

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั  -  -  1,091  1,452 

รวม  -  -  1,091  1,452 
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  หน่วย: พนับาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2564  2563  2564  2563 

ต้นทุนบริการ         

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั  -  -  15,162  5,236 

รวม  -  -  15,162  5,236 

         

ค่าใช้จ่ายอ่ืน         

บริษทั เค.อาร์.ทู จาํกดั  1,152  850  1,152  850 

บริษทั เฟิร์ส โคราช วินด ์จาํกดั  272  28  272  28 

รวม  1,424  878  1,424  878 

         

ดอกเบีย้จ่าย         

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั  -  -  9  - 

บริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอร์ยี ่คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  81  217  81  217 

รวม  81  217  90  217 

         

ค่าสูญเสียโอกาสในการผลติ         

บริษทั เค.อาร์.ทู จาํกดั  -  107  -  107 

รวม  -  107  -  107 

         

ค่าที่ปรึกษา         

คุณสวาสด์ิ ปุ้ยพนัธวงศ ์  240  240  240  240 

รวม  240  240  240  240 

 

4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

กลุ่มกิจการมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร สาํหรับงวดสามเดือนและ

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

 หน่วย: พนับาท 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 9,033  8,205  9,033  7,530 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 272  274  272  177 

รวม 9,305  8,479  9,305  7,707 
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 หน่วย: พนับาท 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 17,943  17,356  17,943  15,845 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 543  548  543  353 

รวม 18,486  17,904  18,486  16,198 

        

 

5. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด 

รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสดท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มี

ดงัน้ี 

 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

        

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1.34  5.19  1.29  1.78 

การเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  -  181.29 

การเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน 11.34  1,771.18  11.34  1,771.18 

การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 4.00  2.47  4.00  2.47 

 

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

เงินสดในมือ 1,274  2,099  1,093  1,960 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 29,451  37,971  12,136  13,565 

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 57,556  49,720  46,924  47,438 

เงินฝากประจาํท่ีถึงกาํหนดจ่ายคืนภายใน 3 เดือน 401  354  401  354 

รวม 88,682  90,144  60,554  63,317 
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7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

7.1 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

  หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

ลูกหนีก้ารค้า  2564  2563  2564  2563 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน  480,511  544,022  434,890  483,646 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  112,246  112,561  112,246  112,561 

รวม  592,757  656,583  547,136  596,207 

หกั  ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต-ลูกหน้ี  (8,097)  (3,026)  (8,097)  (3,026) 

 รวมลูกหน้ีการคา้  584,660  653,557  539,039  593,181 

ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน         

ดอกเบ้ียคา้งรับ-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  -  8,207  6,300 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ  47,161  63,931  47,161  63,925 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  23,249  20,138  22,160  19,610 

เงินปันผลคา้งรับ  800  3,200  800  3,200 

เงินทดรองจ่าย  2,958  2,181  2,444  2,029 

ลูกหน้ีเงินประกนั   123,215  89,560  123,215  89,560 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร  27,084  5,482  21,904  - 

ลูกหน้ีอ่ืน   23,294  28,001  21,483  26,950 

อ่ืนๆ  -  4  -  4 

 รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  247,761  212,497  247,374  211,578 

 รวม  832,421  866,054  786,413  804,759 
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ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

ลูกหนีก้ารค้า - บริษัทอ่ืน        

ยงัไม่ถึงกาํหนด 237,637  460,911  216,349  411,607 

เกินกาํหนดชาํระ        

นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 เดือน 185,085  44,455  161,779  36,560 

มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 19,202  22,628  18,909  19,451 

มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 23,995  6,939  23,261  6,939 

มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 14,592  9,089  14,592  9,089 

รวมลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 480,511  544,022  434,890  483,646 

หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต-ลูกหน้ี (8,097)  (3,026)  (8,097)  (3,026) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน, สุทธิ  472,414  540,996  426,793  480,620 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกีย่วข้องกนั        

ยงัไม่ถึงกาํหนด -  -  -  - 

เกินกาํหนดชาํระ -  -  -  - 

นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 เดือน -  -  -  - 

มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 112,246  112,561  112,246  112,561 

รวมลูกหน้ีการคา้ -กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 112,246  112,561  112,246  112,561 

รวม 584,660  653,557  539,039  593,181 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินจาก

ลูกหน้ีตามสัญญาการใหบ้ริการบางโครงการจาํนวน 327.95 ลา้นบาท และ 217.90 ลา้นบาท ตามลาํดบั ใหแ้ก่

สถาบนัการเงินเพื่อคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินนั้น (ดูหมายเหตุขอ้ 22) 

 

7.2  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 

กลุ่มกิจการมีลูกหน้ีการคา้ส่วนหน่ึงท่ีไดท้าํแผนขอผ่อนชาํระหน้ีกบับริษทัมีระยะเวลาในการผ่อน

ชาํระประมาณ 8 ปี ดงันั้น บริษทัจึงจดัประเภทรายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนมูลค่าดงักล่าวได้

ทาํการคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูส่้วนเพิ่ม  
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8. สินทรัพย์ที่เกดิจากสัญญาหมุนเวยีน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัได้มอบอาํนาจการรับเงินหรือโอนสิทธิ

เรียกร้องในการชาํระหน้ีจากราย ไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระจากสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา จาํนวน 220.28 ลา้นบาท 

และจาํนวน 301.67 ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นหลกัประกนัสาํหรับวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากจากสถาบนัการเงิน  

 

9. เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 

  หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

  2564  2563  2564  2563 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันอ่ืน         

- บุคคลหรือกิจการอ่ืน  3,360  3,075  2,760  3,075 

- บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  80  -  80 

หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต-เงินให้กูย้มื  -  (80)  -  (80) 

                   รวม  3,360  3,075  2,760  3,075 

 

10. สินค้าคงเหลือ 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

สินคา้สาํเร็จรูป 183,129  138,928  154,135  125,407 

งานระหว่างทาํ 21,480  17,180  -  21 

สินคา้ระหว่างทาง 113  -  113  - 

สินคา้สาํนกังาน 18  -  18  - 

วตัถุดิบ 83,631  76,232  -  8 

วสัดุใชส้ิ้นเปลือง 1,277  1,277  -  - 

รวมสินคา้คงเหลือ 289,648  233,617  154,266  125,436 

หกั ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้ (14,327)  (13,503)  (5,224)  (3,934) 

รวม 275,321  220,114  149,042  121,502 
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11. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 18,877  35,977  17,190  31,990 

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 11,137  20,783  11,107  20,735 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 156  -  156  - 

อ่ืนๆ 1,405  221  -  214 

            รวม 31,575  56,981  28,453  52,939 

 

12. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มกิจการมีเงินฝากสถาบนัการเงิน จาํนวน 48.30 

ลา้นบาท และ 47.70 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน (ดูหมาย

เหตุขอ้ 22 และ 26) 

 

13. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
    หน่วย : พนับาท 

      งบการเงนิรวมและงบเฉพาะกจิการ 

ช่ือบริษัท ทุนเรียกชําระแล้ว  สัดส่วน  ราคาตามบัญชี  เงินปันผลรับ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  เงินลงทุน  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  สําหรับงวด 6 เดือน 

 

30 มิถนุายน 

2564 

 31 ธันวาคม 

2563 

 ร้อยละ  30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธันวาคม 

2563 

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2564  2563 

บริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอย ี              

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 712,500  712,500  12.87  114,114  114,114  -  - 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิต-เงินลงทุน      (21,711)  (21,858)  -  - 

สุทธิ       92,403  92,256  -  - 

บริษทั วินด ์เอนเนอยี ่โฮลด้ิง จาํกดั 1,088,373  1,088,373  3.87  800,000  800,000  4,210  4,210 

บริษทั เขาคอ้ วินด ์พาวเวอร์ จาํกดั 1,530,000  1,530,000  14.28  218,571  218,571  -  - 

รวม       1,110,974  1,110,827  4,210  4,210 

บวก ผลกระทบจากการวดัมูลค่ายติุธรรม      1,782,522  1,771,182  -  - 

รวม       2,893,496  2,882,009  4,210  4,210 
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บริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอย ีคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

เน่ืองจาก ปัจจุบนับริษทัดาํเนินธุรกิจโดยมีรายไดห้ลกัจากการให้บริการและเป็นท่ีปรึกษาดา้นการบริหาร

จดัการ ทั้งน้ีผลการการดาํเนินงานในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา ยงัคงทรงตวัและมีกาํไรจากการดาํเนินธุรกิจท่ีผา่นมาเลก็นอ้ย

อยา่งสมํ่าเสมอ ดงันั้นผูบ้ริหารของบริษทั จึงมีความเห็นว่า มูลค่าตามบญัชีของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็น

มูลค่าท่ีสะทอ้นมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 แลว้ และเน่ืองจากมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้ ไม่มีการซ้ือขายใน

ตลาดท่ีมีสภาพคล่อง และเทคนิคในการประเมินมูลค่าเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ดงันั้น

เคร่ืองมือทางการเงินน้ีจึงจดัอยูใ่นระดบั 3 

 

บริษทั วินด ์เอนเนอยี ่โฮลด้ิง จาํกดั 

บริษทัประมาณมูลค่ายติุธรรมของบริษทั วินด ์เอนเนอยี ่โฮลด้ิง จาํกดั โดยอา้งอิงราคาซ้ือขายล่าสุดท่ีสังเกตได้

จากงบการเงินและขอ้มูลท่ีเปิดเผยในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ของบริษทัมหาชนแห่งหน่ึงท่ีซ้ือหุน้ของบริษทั 

วินด์ เอนเนอยี่ โฮลด้ิง จาํกดัจากบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในราคา 600 บาทต่อหุ้น บริษทัไดรั้บโอนหุ้น ดงักล่าวใน

ปลายปี 2561 ฝ่ายบริหารมีความเห็นวา่ราคาดงักล่าวเป็นราคาท่ีสะทอ้นมูลค่ายติุธรรมท่ีดีท่ีสุดแลว้เน่ืองจากเป็นราคาท่ี

ผูซ้ื้อผูข้ายอย่างเต็มใจและเป็นอิสระ มีปริมาณซ้ือขายท่ีมากเพียงพอ และในระหว่างปี 2563 บริษทัดงักล่าวไดท้าํการ

วา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญเพื่อประเมินมูลค่ายติุธรรมหุน้ของบริษทั วินด ์เอนเนอยี ่โฮลด้ิง จาํกดั โดยพบวา่มูลค่ายติุธรรมท่ีไดมี้

ความใกลเ้คียงเดิม มีความเหมาะสมท่ีจะเป็นตวัแทนของมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เน่ืองจากมูลค่า

ยติุธรรมขา้งตน้ ไม่มีการซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง และเทคนิคในการประเมินมูลค่าเป็นขอ้มูลในตลาดท่ีสังเกต

ไดท่ี้มีอยูต่ามท่ีกล่าว ขา้งตน้ ดงันั้นเคร่ืองมือทางการเงินน้ีจึงจดัอยูใ่นระดบั 3  

 

บริษทั เขาคอ้ วินด ์พาวเวอร์ จาํกดั 

บริษทัประมาณมูลค่ายติุธรรมของบริษทั เขาคอ้ วินด ์พาวเวอร์ จาํกดั โดยอา้งอิงจากราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 เน่ืองจากราคาตามบญัชีขา้งตน้ เป็นขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดในปัจจุบนัท่ีบริษทัมีอยู ่ดงันั้นบริษทัจึงอา้งอิงราคา

ดงักล่าวเป็นมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และเน่ืองจากมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้ ไม่มีการซ้ือขายในตลาดท่ีมี

สภาพคล่อง และเทคนิคในการประเมินมูลค่าเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ดงันั้นเคร่ืองมือ

ทางการเงินน้ีจึงจดัอยูใ่นระดบั 3 
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14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 

     หน่วย : พนับาท 

  งบการเงนิรวม 

ช่ือบริษัท ประเภทกจิการ ทุนท่ีชําระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน  ราคาทุน  มูลค่าเงินลงทุน 

        ตามวธีิส่วนได้เสีย 

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

  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

      ร้อยละ  ร้อยละ         

บริษทั อีโอลสัพาวเวอร์ จาํกดั ดา้นการลงทุน 1,301,301  1,301,301  25.00  25.00  1,206,849  1,206,849  1,413,992  1,397,342 

บริษทั ซีไอเอน็ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

 

ผลิตและจาํหน่าย 

กระแสไฟฟ้าจากขยะ 

 

-  

 

6,000  

 

- 

  

26.00  

 

-  

 

 1,560  -  

 

 568 

หกั  ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิต-เงินลงทุน          -   (1,560)  -   (568) 

   รวม  1,301,301  1,307,301      1,206,849  1,206,849  1,413,992  1,397,342 

 

  บริษทั ซีไอเอน็ (ไทยแลนด)์ จาํกดั เสร็จการชาํระบญัชีเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2564 
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หน่วย : พนับาท 

     งบการเงนิรวม 

ช่ือบริษัท   ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากบริษัทร่วม  ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน 

     สําหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  สําหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

     2564  2563  2564  2563 

บริษทั อีโอลสัพาวเวอร์ จาํกดั   18,627  12,107  954  (530)  

 รวม    18,627  12,107  954  (530)  

 

     
หน่วย : พนับาท 

     งบการเงนิรวม 

ช่ือบริษัท   ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากบริษัทร่วม  ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน 

     สําหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  สําหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

     2564  2563  2564  2563 

บริษทั อีโอลสัพาวเวอร์ จาํกดั   56,341  38,046  3,058  (2,229)  

 รวม    56,341  38,046  3,058  (2,229)  
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  หน่วย : พนับาท 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ช่ือบริษัท ประเภทกจิการ ทุนท่ีชําระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน  ราคาทุน  เงินปันผลรับ 

  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  สําหรับงวด 6 เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  

  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

      ร้อยละ  ร้อยละ         

บริษทั อีโอลสัพาวเวอร์ จาํกดั ดา้นการลงทุน 1,301,301  1,301,301  25.00  25.00  1,206,849  1,206,849  42,750  60,750 

บริษทั ซีไอเอน็ (ไทยแลนด)์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย 

กระแสไฟฟ้าจากขยะ -  6,000  

 

- 

  

26.00  

 

- 

  

1,560 

  

- 

  

- 

หกั  ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิต - เงินลงทุน          -  (1,560)  -  - 

 รวม  1,301,301  1,307,301      1,206,849  1,206,849  42,750  60,750 

 

บริษทั ซีไอเอน็ (ไทยแลนด)์ จาํกดั เสร็จการชาํระบญัชีเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2564 
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15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
  

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  ทุนเรียกชําระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน  ราคาทุน  เงินปันผลรับ 

  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  สําหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน 

ช่ือบริษัท ทุนจดทะเบียน 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  ส้ินสุดวนัที่   30 มิถุนายน 

  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

      ร้อยละ  ร้อยละ         

บริษทั เดม็โก ้เอน็เนอร์จี แอนด ์ยทิูลิต้ี จาํกดั 138,000 100,846  190,000  100.00  100.00  167,600  167,600  -  - 

หกั รับคืนเงินลงทุน          (60,000)  -  -   - 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต - เงินลงทุน          (6,065)  (6,065)  -  - 

                   สุทธิ          101,535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 161,535  -  - 

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั 200,000 200,000  200,000  100.00  100.00  200,000  200,000  -  - 

บริษทั เดม็โก ้เดอ ลาว จาํกดั 639,600 422,776  401,680  100.00  100.00  604,068  582,972  -  - 

รวม  723,622  791,680      905,603  944,507  -  - 

  ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 ไดมี้มติพิเศษอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั เด็มโก ้เอน็เนอร์จี แอนด ์ยทิูลิต้ี จาํกดั 

จากจาํนวน 260,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 138,000,000 บาท และลดทุนจดทะเบียนชาํระแลว้จาํนวน 190,000,000 บาทเป็นทุนชาํระแลว้ใหม่จาํนวน 100,846,150 

บาท โดยมีมูลค่าหุน้ละ 100 บาท เพื่อลา้งขาดทุนสะสมจาํนวน 28.46 ลา้นบาท และคืนทุนใหผู้ถื้อหุน้ 60 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทั เดม็โก ้เอน็เนอร์จี แอนด ์ยทิูลิต้ี จาํกดัไดจ้ดทะเบียนลด

ทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 
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16. เงินลงทุนในการร่วมค้า 
 

    หน่วย : พนับาท 

  งบการเงนิรวม 

ช่ือบริษัท ประเภทกจิการ ทุนท่ีชําระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน  ราคาทุน  มูลค่าเงินลงทุน  

        ตามวธีิส่วนได้เสีย  

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

  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  

  2564  2563  2564 2563  2564  2563  2564  2563  

      ร้อยละ ร้อยละ          

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้ 

เพาเวอร์ 6 จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 5,000 

 

5,000  49.00 49.00  2,450  2,450  3,514  3,374  

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้

เพาเวอร์ 11 จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 4,000  4,000  49.00 49.00  1,959  1,959  2,740  2,646  

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 15 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 5,500  5,500  51.00 51.00  2,805  2,805  3,491  3,370  

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 16 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 5,500  5,500  51.00 51.00  2,805  2,805  4,674  4,467  

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 17 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 5,500  5,500  51.00 51.00  2,805  2,805  4,691  4,514  

บริษทั อุดรธานีโซล่าร์ พาวเวอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 35,000  35,000  45.71 45.71  16,000  16,000  29,988  28,371  

บริษทั อินโดไชน่า กรีนเอน็เนอร์ยี ่จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 35,000  35,000  45.71 45.71  16,000  16,000  29,341  27,461  

บริษทั แม่โขงกรีนพาวเวอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 35,000  35,000  45.71 45.71  16,000  16,000  27,748  26,365  

รวม         60,824  60,824  106,187  100,568  
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    หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินรวม 

ช่ือบริษัท  ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากการร่วมค้า  ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากการร่วมค้า 

  สําหรับสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี  สําหรับหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 

  2564  2563  2564  2563 

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้เพาเวอร์ 6 จาํกดั  57  84  140  146 

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้เพาเวอร์ 11 จาํกดั  37  72  94  121 

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 15 จาํกดั  72  88  121  118 

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 16 จาํกดั  112  144  207  236 

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 17 จาํกดั  97  135  177  228 

บริษทั อุดรธานีโซล่าร์พาวเวอร์ จาํกดั   730  772  1,617  1,713 

บริษทั อินโดไชน่า กรีนเอน็เนอร์ยี ่จาํกดั   1,102  866  1,880  1,772 

บริษทั แม่โขงกรีนพาวเวอร์ จาํกดั   803  863  1,383  1,728 

รวม  3,010  3,024  5,619  6,062 
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      หน่วย : พนับาท 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ช่ือบริษัท ประเภทกจิการ  ทุนท่ีชําระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน  ราคาทุน  เงินปันผลรับ 

   ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน  

   30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

       ร้อยละ  ร้อยละ         

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้เพาเวอร์ 6 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า  5,000  5,000  49.00  49.00  2,450  2,450  -  - 

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้เพาเวอร์ 11 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า  4,000  4,000  49.00  49.00  1,959  1,959  -  - 

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 15 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า  5,500  5,500  51.00  51.00  2,805  2,805  -  - 

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 16 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า  5,500  5,500  51.00  51.00  2,805  2,805  -  - 

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 17 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า  5,500  5,500  51.00  51.00  2,805  2,805  -  - 

บริษทั อุดรธานีโซล่าร์ พาวเวอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า  35,000  35,000  45.71  45.71  16,000  16,000  -  - 

บริษทั อินโดไชน่า กรีนเอน็เนอร์ยี ่จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า  35,000  35,000  45.71  45.71  16,000  16,000  -  - 

บริษทั แม่โขงกรีนพาวเวอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า  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  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

  2564  2563  2564  2563 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว         

- บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   -  -  238,772  230,625 

        รวม  -  -  238,772  230,625 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัไดมี้การวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินให้กูย้ืมระยะยาวใหม่ตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 จากเดิมบริษทัรับรู้เงินให้กูย้ืมระยะยาวในอตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปีตามอตัราท่ีตก

ลงกนัเปล่ียนมาเป็นรับรู้ดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกูส่้วนเพิ่มผลต่างท่ีเกิดจากการปรับปรุงดอกเบ้ียและมูลค่า

ยติุธรรมของเงินตน้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัรับรู้ในบญัชีกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย จาํนวน 181.29 ลา้น

บาท และปรับปรุงผลกระทบจากการรับรู้ดอกเบ้ียรับในปี 2562 ท่ีรับรู้ตํ่าไปจาํนวน 10.38 ลา้นบาทกบักาํไรสะสม

ตน้งวด 
 

18. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ท่ีดินของบริษทั จาํนวน 7.60 ลา้นบาท และ 7.60 ลา้น

บาท ตามลาํดบั ซ่ึงมูลค่าดงักล่าวถือตามราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระซ่ึงใชว้ิธีการประเมินแบบเปรียบเทียบ

กบัราคาตลาด   
 

19. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน  

   เฉพาะกจิการ 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  274,876  147,157 

บวก ซ้ือระหวา่งงวด - ราคาทุน 8,382  8,435 

โอนเขา้ 200  - 

หกั จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  (1,395)  (1,391) 

โอนออก -  - 

 ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด  (16,070)  (8,932) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 265,993  145,269 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้นาํท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองจกัรบางส่วนเป็นหลกัประกนั

สาํหรับวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 22 และ 26) 
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20. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท  

 งบการเงินรวม  งบการเงิน  

   เฉพาะกจิการ 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 36,521  23,018 

บวก ซ้ือระหวา่งงวด - ราคาทุน 3,998  3,998 

หกั จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี -  - 

 โอนออก (200)  - 

 ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด  (2,638)  (2,172) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 37,681  24,844 

 
21. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน  

   เฉพาะกจิการ 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 745,661  23,874 

บวก ซ้ือระหวา่งงวด - ราคาทุน 4,710  4,710 

โอนเขา้ 11,817  - 

หกั จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี -  - 

           โอนออก -  - 

 ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด  (12,493)  (1,633) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 749,695  26,951 

 
22. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

  หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 

 ณ วนัท่ี  

31 ธันวาคม 

 ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 

 ณ วนัท่ี  

31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

เงินกูท้รัสตรี์ซีท 429,903  379,205  429,903  379,205 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 854,314  619,695  848,314  613,695 

รวม 1,284,217  998,900  1,278,217  992,900 
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รายละเอียดของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจาํแนกไดด้งัน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

 อตัราดอกเบีย้

ร้อยละต่อปี 

 ครบกาํหนด 

(เดือน) 

 ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 

 ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 

     2564  2563 

บริษัท เด็มโก้ จํากดั (มหาชน)        

เงินกูท้รัสตรี์ซีท 3.00 - 5.25  3 - 6  429,903  379,205 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 2.95 - 5.75  1 - 6  848,314  613,695 

รวม     1,278,217  992,900 

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จํากดั        

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 2.00  12  6,000  6,000 

รวม     6,000  6,000 

รวม     1,284,217  998,900 
 

กลุ่มกิจการมีวงเงินสินเช่ือสาํหรับเงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ซ่ึงคํ้าประกนั

โดยเงินฝากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุข้อ 12) ท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจักรบางส่วน (ดูหมายเหตุข้อ 19) 

นอกจากน้ี บริษทัยงัได้มอบอาํนาจการรับเงินหรือสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีบางโครงการ (ดูหมายเหตุขอ้ 7.1) 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาหมุนเวียน (ดูหมายเหตุขอ้ 8) และผลประโยชน์จากการประกนัภยัในสินทรัพยข์องกลุ่ม

กิจการให้กบัสถาบนัการเงินเพื่อคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือดงักล่าว สาํหรับวงเงินสินเช่ือของบริษทัยอ่ยไดมี้บริษทั

ซ่ึงเป็นบริษทัแม่เป็นผูค้ ํ้าประกนัร่วมดว้ย 
 

23. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

    หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

  2564  2563  2564  2563 

เจา้หน้ีการคา้   383,349  302,714  342,156  327,394 

เจา้หน้ีงานโครงการ  117,401  194,806  202,166  306,247 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน  75,139  63,964  98,772  84,754 

เจา้หน้ีค่าหุน้  97,924  97,924  97,924  97,924 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  19,306  21,575  17,886  14,165 

อ่ืนๆ  36,487  22,951  31,278  14,561 

รวม  729,606  703,934  790,182  845,045 
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24. หนีสิ้นที่เกดิจากสัญญาหมุนเวยีน 
 

    หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

  2564  2563  2564  2563 

เงินมดัจาํรับล่วงหนา้จากลูกคา้  79,341  146,391  74,069  107,958 

รายไดรั้บล่วงหนา้  73,652  113,354  73,652  146,390 

รวม  152,993  259,745  147,721  254,348 

 

25. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 

   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 41,708  38,243  36,835  31,305 

อ่ืนๆ 81  83  76  78 

รวม 41,789  38,326  36,911  31,383 

 

26. เงินกู้ยืมระยะยาว 
 

   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 285,650  355,025  250,700  324,935 

หกั ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาว        

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (171,849)  (151,665)  (162,369)  (142,185) 

รวม 113,801  203,360  88,331  182,750 
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เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

    หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 วงเงิน ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน   31 ธันวาคม 

  2564  2563  2564  2563 

เงินกู ้     9.60 ลา้นบาท 9,600  -  -  - 

เงินกู ้   15.00 ลา้นบาท 12,480  15,000  -  - 

เงินกู ้   20.00 ลา้นบาท 20,000  20,000  20,000  20,000 

เงินกู ้   41.73 ลา้นบาท 12,870  15,090  -  - 

เงินกู ้ 200.00 ลา้นบาท -  6,860  -  6,860 

เงินกู ้ 345.00 ลา้นบาท 135,700  173,075  135,700  173,075 

เงินกู ้ 300.00 ลา้นบาท 95,000  125,000  95,000  125,000 

 รวม 285,650  355,025  250,700  324,935 

หกั  ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด       

ชาํระภายในหน่ึงปี (171,849)  (151,665)  (162,369)  (142,185) 

 สุทธิ 113,801  203,360  88,331  182,750 

 

การเปล่ียนแปลงในเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

   หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  355,025  491,987  324,935  472,457 

บวก รับเงินกูย้มืระหวา่งงวด -  20,000  -  20,000 

หกั การจ่ายคืนเงินกูย้มืระหวา่งงวด (69,375)  (85,262)  (74,235)  (83,042) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 285,650  426,725  250,700  409,415 

 

กลุ่มกิจการมีวงเงินสินเช่ือสําหรับเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินซ่ึงคํ้าประกนัโดยเงินฝากสถาบนั

การเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 12) ท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรบางส่วน (ดูหมายเหตุขอ้ 19) นอกจากน้ี บริษทัยงัไดม้อบ

อาํนาจการรับเงินหรือสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีบางโครงการ (ดูหมายเหตุข้อ 7.1) สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา

หมุนเวียน (ดูหมายเหตุขอ้ 8) และผลประโยชน์จากการประกนัภยัในสินทรัพยข์องกลุ่มกิจการให้กบัสถาบนั

การเงินเพื่อคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือดงักล่าว สาํหรับวงเงินสินเช่ือของบริษทัยอ่ยไดมี้บริษทัซ่ึงเป็นบริษทัแม่เป็นผู ้

ค ํ้าประกนัร่วมดว้ย 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

- 44 - 

 

 

27. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า  

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าเป็นหน้ีสินจากการเช่ายานพาหนะและทรัพยสิ์นอ่ืน จาํนวนท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต 

สรุปไดด้งัน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 จํานวนเงิน  มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงิน 

 ขั้นต่ําท่ีต้องจ่าย  ขั้นต่ําท่ีต้องจ่าย 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

ระยะเวลาการชําระ        

ไม่เกินหน่ึงปี 6,547  6,647  6,246  6,311 

เกินหน่ึงปีและไม่เกินหา้ปี 6,797  6,586  6,632  6,404 

รวม 13,344  13,233  12,878  12,715 

หกั  ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคต (466)  (518)  -  - 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงิน        

    ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 12,878  12,715  12,878  12,715 

หกั   ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า  

             ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (6,246) 

 

(6,311) 

 

(6,246) 

 

(6,311) 

รวม 6,632  6,404  6,632  6,404 
 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 จํานวนเงิน  มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงิน 

 ขั้นต่ําท่ีต้องจ่าย  ขั้นต่ําท่ีต้องจ่าย 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

ระยะเวลาการชําระ        

ไม่เกินหน่ึงปี 6,493  6,593  6,196  6,263 

เกินหน่ึงปีและไม่เกินหา้ปี 6,739  6,500  6,576  6,322 

รวม 13,232  13,093  12,772  12,585 

หกั  ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคต (460)  (508)  -  - 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงิน        

    ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 12,772  12,585  12,772  12,585 

หกั   ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า  

             ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (6,196) 

  

(6,263) 

 

(6,196) 

 

(6,263) 

รวม 6,576  6,322  6,576  6,322 
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28. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

รายการเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มี

ดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 89,697  67,191 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัระหวา่งงวด 6,067  4,583 

ตน้ทุนทางการเงินระหว่างงวด 668  500 

จ่ายเงินเกษียณพนกังานระหวา่งงวด -  - 

(กาํไร)ขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังาน (878)  (878) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 95,554  71,396 

 

29. การจ่ายเงินปันผลและสํารองตามกฏหมาย 

บริษทัใหญ่                                                                                                                     

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 วาระพิเศษ เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2563 มีมติเป็น

เอกฉนัทอ์นุมติัการจดัสรรเงินกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี 2562 และอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้

ละ 0.03 บาท กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 30 เมษายน 2563 รวมเป็นเงินท่ีจ่ายปันผลระหว่างกาลจาํนวน 21.91 

ลา้นบาท 

 

30. รายได้อ่ืน 

รายไดอ่ื้น ประกอบดว้ย 

 หน่วย : พนับาท 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

ดอกเบ้ียรับ 553  150  5,328  4,680 

เงินปันผลรับ 4,210  -  46,960  60,750 

รายไดอ่ื้น 5,458  5,210  1,211  2,812 

     รวม 10,221  5,360  53,499  68,242 
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 หน่วย : พนับาท 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

ดอกเบ้ียรับ 953  447  10,485  9,416 

เงินปันผลรับ 4,210  -  46,960  60,750 

รายไดอ่ื้น 10,941  22,861  3,687  10,640 

     รวม 16,104  23,308  61,132  80,806 

 

31. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้ง

ปีท่ีประมาณการไว ้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้รุปไดด้งัน้ี 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้มีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน :       

ภาษีเงินได้ปัจจุบนั :        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ -  -  -  - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :        

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่าง        

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่าง 24,995  1,645  23,616  46 

รวม 24,995  1,645  23,616  46 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน : 

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัมูลค่า 

ยติุธรรมของตราสารทุน -  -  -  - 

รวม -  -  -  - 
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 หน่วย : พนับาท 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน :       

ภาษีเงินได้ปัจจุบนั :        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ -  -  -  - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :        

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่าง        

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่าง 28,523  11,834  25,277  13,108 

รวม 28,523  11,834  25,277  13,108 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน : 

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัมูลค่า 

ยติุธรรมของตราสารทุน (2,268)  -  (2,268)  - 

รวม (2,268)  -  (2,268)  - 

 

32. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน มีดงัน้ี 

  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2564  2563  2564  2563 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน         

     กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้         

    บริษทัใหญ ่ พนับาท (34,130)  (31,152)  5,468  22,670 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั พนัหุน้ 730,344  730,344  730,344  730,344 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน  บาท/หุน้ (0.05)  (0.04)  0.01  0.03 

 

  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2564  2563  2564  2563 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน         

     กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้         

    บริษทัใหญ ่ พนับาท 7,416  (7,957)  18,566  31,206 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั พนัหุน้ 730,344  730,344  730,344  730,344 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน  บาท/หุน้ 0.01  (0.01)  0.03  0.04 
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33. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 

33.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัเลตเตอร์ออฟเครดิต เลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ และหนงัสือคํ้าประกนั มีดงัน้ี 
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 สกลุเงิน ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 (ล้าน) 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

  2564  2563  2564  2563 

เลตเตอร์ออฟเครดิต ยโูร -  -  -  - 

 ดอลลาร์สหรัฐ 0.10  -  0.10  -             

เลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ บาท 28.72  7.94  28.72  7.94 

หนงัสือคํ้าประกนั ยโูร 0.16  0.21  0.16  0.21 

 ดอลลาร์สหรัฐ 1.22   2.85  1.22  2.85 

 บาท 2,912.69  3,070.52  2,881.74  3,058.76 

33.2 ภาระผกูพนัตามสญัญา 

สญัญางานจา้งเหมา 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาว่าจา้งผูรั้บเหมา

ช่วงท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตเป็นจาํนวนเงิน 400.10 ลา้นบาท และ 315.48 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

สญัญาซ้ือขายกระแสไฟฟ้า 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้หลายแห่งของบริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) และการไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) เป็นเวลา 25 ปี ปริมาณขายและราคาขายเป็นไป

ตามท่ีตกลงกนัในสัญญา บริษทัย่อย บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้เหล่านั้นตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและ

ขอ้กาํหนดต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 

33.3 คดีความฟ้องร้อง 

ในระหว่างปี 2564 บริษทัถูกบริษทัแห่งหน่ึงยืน่ฟ้องคดีแพ่ง 1 คดี ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งเตรียมเอกสาร

และร่างคาํใหก้าร โดยศาลนดัยืน่คาํใหก้ารในวนัท่ี 11 กนัยายน 2564 
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34. สัญญางานระหว่างก่อสร้าง 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีต้นทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนและกาํไรหรือ

ขาดทุนท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนัสาํหรับงานก่อสร้างเป็นจาํนวนเงิน 4,767.25 ลา้นบาท และจาํนวน 5,062.98 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 

 

35. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

35.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

กลุ่มกิจการมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงส่วนหน่ึงอยูภ่ายใตส้ญัญาซ้ือขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือบริหารความเส่ียงเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 สกลุเงิน ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 (ล้าน) 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

  2564  2563  2564  2563 

หนีสิ้นทางการเงิน         

   เจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศ ยโูร -   0.002  -  0.002 

 ดอลลาร์สหรัฐ 0.11  0.185  0.11  0.185 

   เงินกูท้รัสตร์รีซีท ยโูร 0.19  -  0.19  - 

 ดอลลาร์สหรัฐ -  -  -  - 

ภาระผูกพนั         

   เลตเตอร์ออฟเครดิต ยโูร -  -  -  - 

 ดอลลาร์สหรัฐ 0.10  -  0.10  - 

   หนงัสือคํ้าประกนั ยโูร 0.16  0.215  0.16  0.215 

 ดอลลาร์สหรัฐ 1.22  2.848  1.22  2.848 

 

35.2 มูลค่ายติุธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัอยูใ่นประเภทระยะสั้น 

และมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินทางการเงินนั้นใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินท่ีเก่ียวกบัการลงทุนในตราสารทุน โดยมี

รายละเอียดตามท่ีระบุใน(หมายเหตุ 13) 
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36. การนําเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน  

ผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการ ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการซ่ึงมีหนา้ท่ีในการสอบ

ทานรายงานของกลุ่มกิจการอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อประเมินผลการดาํเนินงานและจดัสรรทรัพยากรให้แต่ละส่วน

ดาํเนินงานอยา่งเหมาะสม  

กลุ่มกิจการจาํแนกส่วนท่ีรายงานออกเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 

 

ส่วนงานท่ีรายงาน  ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ 

ขายสินคา้ 

  

 ผลิตและจําหน่ายเสาโครงเหล็กเพ่ือใช้ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า อุปกรณ์

ประกอบการติดตั้ งเสาโทรคมนาคม อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์วสัดุก่อสร้างท่ี

เก่ียวเน่ือง และผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา 

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์  การผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

บริการงานวิศวกรรมไฟฟ้า  ใหบ้ริการออกแบบจดัหาก่อสร้างและติดตั้งงานวิศวกรรมไฟฟ้าแบบครบวงจร 

บริการงานระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล 

 

  

 ให้บริการออกแบบจดัหาก่อสร้างติดตั้ง บาํรุงรักษา งานระบบสาธารณูปโภคซ่ึง

ประกอบดว้ยระบบไฟฟ้า ระบบประปาสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบ

ระบายอากาศ และระบบผลิตไอนํ้าและนํ้าร้อน รวมถึงระบบท่อรับแรงดนัแบบ

ครบวงจร 

บริการงานจา้งเหมา  รับจา้งผลิตและติดตั้งโครงเหลก็และภาชนะแรงดนัสูง 

บริการอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ งานดา้นโยธา งานดา้นส่ือสารโทรคมนาคม และบริการอ่ืน ๆ 
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ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามประเภทธุรกิจสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัที ่ 30 มิถุนายน 2564 

 
ขาย 

 
บริการ รวม 

รายการตัดบัญชี

ระหว่างส่วนงาน 
 ยอดรวม 

 

สินค้า 

 

  

ผลติไฟฟ้าจาก

พลงังาน

แสงอาทิตย์ 

 งานวศิวกรรม 

ไฟฟ้า 

 

งานจ้างเหมา 

 

  

อ่ืนๆ 

 

       

รายไดจ้ากการขายและการบริการ                

รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 120,344  3,550  1,087,785  -  106,281  1,317,960  -  1,317,960 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ 15,744  -  -  -  -  15,744  (15,744)  - 

รายไดอ่ื้น 9,429  332  53,954  -  6,519  70,234  (54,130)  16,104 

รวมรายได ้ 145,517  3,882  1,141,739  -  112,800  1,403,938  (69,874)  1,334,064 

                

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (17,873)  (1,067)  (5,226)  (24)  (928)  (25,118)  597  (24,521) 

ตน้ทุนทางการเงิน (11,075)  (366)  (22,970)  -  (2,311)  (36,722)  10,182  (26,540) 

กาํไร (ขาดทุน) จาการดาํเนินงานตามส่วนงาน (26,664)  2,220  47,393  (91)  (6,404)  16,454  (42,535)  (26,081) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ

การร่วมคา้  

 

            61,960 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้               35,879 
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 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2563 

 ขาย  บริการ  รวม  รายการตัดบัญชี  ยอดรวม 

  

 

สินค้า 

 ผลติไฟฟ้าจาก

พลงังาน

แสงอาทิตย์  

งาน

วศิวกรรมไฟฟ้า 

  

 

งานจ้างเหมา 

  

 

อ่ืนๆ 

   ระหว่างส่วนงาน   

รายไดจ้ากการขายและการบริการ                

รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 115,533  4,048  847,002  -  48,815  1,015,398  -  1,015,398 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ 6,638  -  -  -  -  6,638  (6,638)  - 

รายไดอ่ื้น 14,141  528  75,294  467  4,340  94,770  (71,462)  23,308 

รวมรายได ้ 136,312  4,576  922,296  467  53,155  1,116,806  (78,100)  1,038,706 

                

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (16,855)  (1,074)  (6,084)  (24)  (414)  (24,451)  959  (23,492) 

ตน้ทุนทางการเงิน (5,719)  (528)  (32,328)  -  (1,936)  (40,511)  2,970  (37,541) 

กาํไร (ขาดทุน) จาการดาํเนินงานตามส่วนงาน (17,456)  2,844  55,325  329  (13,767)  27,275  (67,508)  (40,232) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ

การร่วมคา้               44,109 

กาํไรก่อนรายไดภ้าษีเงินได ้               3,877 
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สินทรัพยข์องส่วนงาน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 
 

 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 

 
ขาย 

 
บริการ  รวม  

รายการตัดบัญชี

ระหว่างส่วนงาน 
 ยอดรวม 

 สินค้า  ผลติไฟฟ้าจาก

พลงังาน

แสงอาทิตย์ 

 งานวศิวกรรม 

ไฟฟ้า 

 งานระบบไฟฟ้า

และเคร่ืองกล 

 งานจ้างเหมา  อ่ืนๆ       

สินทรัพยส่์วนงาน 1,103  41  1,335  8  106  70  2,663  -  2,663 

 

 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
ขาย 

 
บริการ  รวม  

รายการตัดบัญชี

ระหว่างส่วนงาน 
 ยอดรวม 

 สินค้า  ผลติไฟฟ้าจาก

พลงังาน

แสงอาทิตย์ 

  งานวศิวกรรม 

ไฟฟ้า 

 งานระบบไฟฟ้า

และเคร่ืองกล 

 งานจ้างเหมา  อ่ืนๆ       

สินทรัพยส่์วนงาน 1,071  42   1,388  8  168  70  2,747  -  2,747 
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การกระทบยอดผลรวมของสินทรัพยข์องส่วนงานท่ีรายงานกบัสินทรัพยร์วม มีดงัน้ี 
 

 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที่ 

30 มิถุนายน 2564 

 ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 2563 

สินทรัพย ์    

ผลรวมของสินทรัพยข์องทุกส่วนงานท่ีรายงาน 2,663  2,747 

รายการท่ีไม่ไดปั้นส่วนอ่ืน 4,907  4,627 

สินทรัพยร์วมของกิจการ 7,570  7,374 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

รายไดข้องกลุ่มกิจการมาจากลูกคา้รายใหญ่สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มี

ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 2564  2563 

 จํานวน  จํานวนเงิน  อตัราร้อยละ  จํานวน  จํานวนเงิน  อตัราร้อยละ 

 (ราย)  (ล้านบาท)  ของรายได้

สุทธิ 

 (ราย)  (ล้านบาท)  ของรายได้สุทธิ 

            

รายไดจ้ากการขายและการบริการ 5  922  69.96  5  687  67.66 

 

กลุ่มกิจการรับรู้รายไดจ้ากการขายนํ้ าประปาตามปริมาณนํ้ าท่ีเกิดจากการขายจริง ปัจจุบนัสัญญาซ้ือขาย

นํ้าประปาใหก้บัเทศบาลเมืองหลวงพระบาง (สปป.ลาว) อยูร่ะหวา่งการพิจารณา เพื่อทบทวนขอ้ตกลงระหวา่งกนั

เพิ่มเติม 

 

37. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 
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