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บริษัท เดม็โก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รำยงำนกำรสอบทำนและข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 

 
 



- 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั เดม็โก ้จ ากดั (มหาชน)  
 
 ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) และบริษทั
ยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เดม็โก ้จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหาร
ของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตกำรสอบทำน 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ
สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่
สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ได้
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 
 ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
        (นางสาวอริสา  ชุมวิสูตร) 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 9393 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หน่วย : พนับาท
หมายเหตุ

ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

2565 2564 2565 2564
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 84,966          86,840          69,362          67,029          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7.1 649,460        600,706        608,576        576,859        
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญาหมุนเวียน 8 621,438        614,956        621,438        614,956        
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 9 4,860            4,860            4,860            4,860            
สินคา้คงเหลือ 10 310,749        282,738        156,965        142,052        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 24,652          66,170          23,398          61,903          

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,696,125     1,656,270     1,484,599     1,467,659     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผูกพนั 12 27,691          52,691          24,692          49,692          
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 13 2,427,707     2,405,833     2,427,707     2,405,833     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 1,491,117     1,494,478     1,206,849     1,206,849     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 15 -                -                904,941        905,098        
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 16 108,402        106,032        60,824          60,824          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 7.2 47,510          51,694          37,173          39,762          
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว 17 -                -                251,789        247,421        
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 18 7,840            7,840            7,840            7,840            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 19 297,359        281,418        186,859        167,899        
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 20 34,980          34,943          22,738          22,505          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 21 746,836        742,150        26,049          26,789          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7,144            7,078            -                -                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 79,101          108,271        46,812          79,574          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,275,687     5,292,428     5,204,273     5,220,086     
รวมสินทรัพย์ 6,971,812     6,948,698     6,688,872     6,687,745     

- 2 -
บริษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หน่วย : พนับาท
หมายเหตุ

ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

2565 2564 2565 2564
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 22 1,286,927     1,202,807     1,276,427     1,196,807     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 23 560,466        624,248        636,704        735,970        
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญาหมุนเวียน 24 248,055        167,924        246,153        166,139        
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 26 146,756        185,227        133,280        171,751        
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 27 4,938            5,324            4,887            5,273            
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8,968            7,578            8,968            7,578            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 25 26,424          28,421          21,529          23,524          

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,282,534     2,221,529     2,327,948     2,307,042     
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาว 26 56,028          54,463          22,663          17,729          
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 27 4,193            3,976            4,175            3,945            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 226,342        221,027        185,930        182,397        
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 28 105,383        101,842        79,012          76,479          
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 529               592               -                -                

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 392,475        381,900        291,780        280,550        
รวมหนีสิ้น 2,675,009     2,603,429     2,619,728     2,587,592     
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บริษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หน่วย : พนับาท
หมายเหตุ

ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

2565 2564 2565 2564
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 353,369        420,371        118,906        167,306        
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 1,049,946     1,031,406     1,053,278     1,035,887     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัทใหญ่ 4,296,275     4,344,737     4,069,144     4,100,153     
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 528               532               -                -                

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,296,803     4,345,269     4,069,144     4,100,153     
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,971,812     6,948,698     6,688,872     6,687,745     
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บริษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หน่วย : พนับาท
 

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
รายได้

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 59,264              57,790              8,427                4,446                
รายไดจ้ากการบริการรับเหมาก่อสร้าง 322,665            588,520            322,666            588,520            
รายไดอ่ื้น 29 4,146                5,883                30,001              7,633                

รวมรายได้ 386,075            652,193            361,094            600,599            
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายสินคา้และบริการ 53,783              54,890              5,702                2,535                
ตน้ทุนบริการรับเหมาก่อสร้าง 333,820            504,631            333,820            504,631            
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 1,704                1,665                -                    -                    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 66,465              73,792              59,266              66,949              
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,975                222                   243                   -                    

รวมค่าใช้จ่าย 457,747            635,200            399,031            574,115            
กําไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (71,672)             16,993              (37,937)             26,484              
ตน้ทุนทางการเงิน 11,793              12,242              11,278              11,725              
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

และการร่วมคา้ 14,16 17,360              40,323              -                    -                    
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (66,105)             45,074              (49,215)             14,759              
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 30 901                   3,528                (815)                  1,661                
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (67,006)             41,546              (48,400)             13,098              
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (67,006)             41,546              (48,400)             13,098              

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไร
หรือขาดทุนในภายหลงั
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน 21,739              11,340              21,739              11,340              
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วม
     กาํไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรม
         ของสญัญาอนุพนัธ์-บริษทัร่วม 1,436                2,104                -                    -                    
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุน
     เบด็เสร็จอ่ืน 30 (4,635)               (2,268)               (4,348)               (2,268)               

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนรวมสาํหรับงวดสุทธิจากภาษี 18,540              11,176              17,391              9,072                
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (48,466)             52,722              (31,009)             22,170              

- 5 -
บริษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หน่วย : พนับาท
 

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (67,002)             41,546              (48,400)             13,098              
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (4)                      -                    -                    -                    

รวม (67,006)             41,546              (48,400)             13,098              
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (48,462)             52,722              (31,009)             22,170              
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (4)                      -                    -                    -                    

รวม (48,466)             52,722              (31,009)             22,170              

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 31 (0.09)                 0.06                  (0.07)                 0.02                  
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บริษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หน่วย : พนับาท

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกนิ ส่วนเกนิทุน ส่วนทุน ส่วนตํา่กว่าทุน รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย รวมส่วนของ

ทีอ่อกและ มูลค่าหุ้นสามญั จากการจําหน่าย จากการจ่ายโดย จากการเปลีย่นแปลง จัดสรรแล้ว - ยงัไม่ได้  กาํไร (ขาดทุน) จาก ส่วนแบ่งกาํไร รวม ผู้ถือหุ้น ทีไ่ม่มอีาํนาจ ผู้ถือหุ้น

ชําระแล้ว หุ้นทุนซื้อคืน ใช้หุ้นเป็นเกณท์ ส่วนได้เสีย ทุนสํารองตาม จัดสรร
 การวดมูลคา

ยตธิรรม
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ ของบริษัทใหญ่ ควบคุม

หมายเหตุ ทีห่มดอายุแล้ว ในบริษัทย่อย กฎหมาย  ของตราสารทุน อื่นของบริษัทร่วม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 730,344              1,916,040           151,947              16,361                    (4,000)                        82,268                  420,371              1,035,887               (4,481)                     1,031,406         4,344,737         532                 4,345,269         

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด -                     -                     -                     -                         -                             -                       (67,002)               -                         -                         -                   (67,002)            (4)                   (67,006)            

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นสําหรับงวดสุทธิจากภาษี -                     -                     -                     -                         -                             -                       -                     17,391                    1,149                      18,540              18,540              -                  18,540              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 730,344              1,916,040           151,947              16,361                    (4,000)                        82,268                  353,369              1,053,278               (3,332)                     1,049,946         4,296,275         528                 4,296,803         

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         

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด -                     -                     -                     -                         -                             -                       41,546                -                         -                         -                   41,546              -                  41,546              

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นสําหรับงวดสุทธิจากภาษี -                     -                     -                     -                         -                             -                       -                     9,072                      2,104                      11,176              11,176              -                  11,176              

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         

งบการเงนิรวม

กาํไร (ขาดทุน) สะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
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บริษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ส่วนทุน รวมส่วนของ

ที่ออกและ มูลค่าหุ้นสามัญ จากการจําหน่าย จากการจ่ายโดย จัดสรรแล้ว - ยังไม่ได้  กําไร (ขาดทุน) ผู้ถือหุ้น
ชําระแล้ว หุ้นทุนซื้อคืน ใช้หุ้นเป็นเกณท์ ทุนสํารองตาม จัดสรร  จากการวัด

ที่หมดอายุแล้ว กฎหมาย  มูลค่ายุติธรรม
หมายเหตุ ของตราสารทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 730,344             1,916,040          151,947             16,361               82,268               167,306             1,035,887          4,100,153          
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -                     -                     -                     -                     -                     (48,400)              -                     (48,400)              
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวดสุทธิจากภาษี -                     -                     -                     -                     -                     -                     17,391               17,391               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 730,344             1,916,040          151,947             16,361               82,268               118,906             1,053,278          4,069,144          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 730,344             1,916,040          151,947             16,361               82,268               116,382             1,416,946          4,430,288          
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -                     -                     -                     -                     -                     13,098               -                     13,098               
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวดสุทธิจากภาษี -                     -                     -                     -                     -                     9,072                 -                     9,072                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 730,344             1,916,040          151,947             16,361               82,268               138,552             1,416,946          4,452,458          

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไร (ขาดทุน) สะสม

ของส่วนของผู้

ถือหุ้น
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บริษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565
หน่วย : พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หน่วย : พนับาท
 

2565 2564 2565 2564
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (66,105)         45,074          (49,215)         14,759          
รายการปรับปรุง 

ค่าเส่ือมราคา 8,613            9,456            4,952            5,659            
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,409            4,979            965               771               
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต-ลูกหน้ี (โอนกลบั) -                (80)                -                (80)                
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า-เงินลงทุน (โอนกลบั) (135)              (147)              22                 (147)              
(กาํไร) ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (100)              380               (27)                509               
(กาํไร) ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 28                 -                28                 -                
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ (โอนกลบั) (680)              504               46                 1,004            
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง -                981               -                981               
ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ (17,360)         (40,323)         -                -                
ประมาณการค่าซ่อมแซมโครงการ 1,390            -                1,390            -                
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 3,186            2,163            2,272            1,413            
เงินปันผลรับ -                -                (19,500)         -                    
ดอกเบ้ียรับ (737)              (400)              (5,628)           (5,157)           
ตน้ทุนทางการเงิน 11,793          12,242          11,278          11,725          

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน (54,698)         34,829          (53,417)         31,437          

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน

(เพิ่มข้ึน) ลดลงในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (97,306)         66,180          (79,434)         38,213          
(เพิ่มข้ึน) ลดลงในสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญาหมุนเวียน (6,482)           (68,756)         (6,482)           (68,756)         
(เพิ่มข้ึน) ลดลงในสินคา้คงเหลือ (27,331)         (3,930)           (14,959)         (2,438)           
(เพิ่มข้ึน) ลดลงในสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,719            3,974            4,229            3,967            
(เพิ่มข้ึน) ลดลงในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,315            8,363            2,720            7,371            
(เพิ่มข้ึน) ลดลงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (3,193)           127               (1,722)           101               
เพิ่มข้ึน (ลดลง) ในเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (65,988)         (71,312)         (100,363)       (73,903)         
เพิ่มข้ึน (ลดลง) ในหน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญาหมุนเวียน 80,131          (31,172)         80,014          (31,480)         
เพิ่มข้ีน (ลดลง) ในประมาณการหน้ีสินระยะสั้น -                (47)                -                (47)                
เพิ่มข้ึน (ลดลง) ในหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,997)           2,922            (1,995)           2,915            

เงนิสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน  (166,830)       (58,822)         (171,409)       (92,620)         
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บริษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หน่วย : พนับาท
 

2565 2564 2565 2564
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

เงินสดรับดอกเบ้ีย 737               400               425               201               
เงินสดจ่ายผลประโยชนพ์นกังาน -                (2,221)           -                (2,221)           
เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน (10,609)         (12,578)         (10,874)         (12,387)         
เงินสดรับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้ 68,162          (9,761)           68,760          (9,421)           

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (108,540)       (82,982)         (113,098)       (116,448)       
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

(เพิ่มข้ึน) ลดลงเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผูกพนั 25,000          (600)              25,000          (600)              
เงินสดรับ (จ่าย) สาํหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น -                80                 -                80                 
เงินสดจ่ายสาํหรับซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                -                -                (21,096)         
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 535               266               462               135               
เงินสดจ่ายสาํหรับซ้ือสินทรัพยถ์าวร (22,635)         (2,621)           (22,549)         (2,831)           
เงินสดรับในการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                8                   -                8                   
เงินสดจ่ายสาํหรับซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (9,881)           (4,502)           (11)                (1,937)           
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 23                 -                23                 -                
เงินสดรับเงินปันผล 67,921          1,600            67,921          1,600            

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 60,963          (5,769)           70,846          (24,641)         
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับ (จ่าย) สาํหรับเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 84,120          224,189        79,620          224,190        

เงินสดรับในเงินกูย้ืมระยะยาว 20,102          -                20,102          -                
จ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะยาว (57,008)         (42,630)         (53,639)         (40,260)         
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (1,511)           (1,966)           (1,498)           (1,846)           

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 45,703          179,593        44,585          182,084        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (1,874)           90,842          2,333            40,995          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 86,840          90,144          67,029          63,317          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 มนีาคม 84,966          180,986        69,362          104,312        
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บริษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 
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บริษัท เดม็โก้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 
บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตำมประมวล

กฎหมำยแพ่งและพำณิชยข์องประเทศไทยเป็นบริษทัจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2535 และบริษทัได้
แปรสภำพจำกบริษทัจ ำกัดเป็นบริษทัมหำชนจ ำกัด เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภำคม 2549 โดยมีท่ีอยู่จด
ทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 59 หมู่ 1 ต ำบลสวนพริกไทย อ ำเภอเมืองปทุมธำนี จงัหวดัปทุมธำนี 

ธุรกิจหลักของบริษัทคือกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงระบบไฟฟ้ำและงำนบริกำรด้ำน
วิศวกรรมไฟฟ้ำ และงำนโทรคมนำคมทุกประเภท และจ ำหน่ำยอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ำ และวสัดุก่อสร้ำง 
รวมถึงกำรลงทุนในโครงกำรพลงังำนทดแทนและระบบสำธำรณูปโภค 

บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงค์ในกำร
รำยงำนขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกิจกำร” 
 

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ซ่ึงปัจจุบนัมีกำร

แพร่ระบำดอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้เศรษฐกิจย ังมีกำรชะลอตัวและมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสำหกรรมโดยรวม สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนธุรกิจ อย่ำงไรก็
ตำม ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทได้ติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดังกล่ำว และท ำกำร
ประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจ
เกิดข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 

 
2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

2.1    งบกำรเงินระหวำ่งกำลรวมและงบกำรเงินระหวำ่งกำลเฉพำะกิจกำรน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนในสกุลเงินบำทและ ตำม
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34  เร่ือง “กำรรำยงำนกำรเงินระหวำ่งกำล” และวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไปในประเทศไทย โดยหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลเป็นแบบยอ่ และมีกำรเปิดเผยขอ้มูล
เพิ่มเติมตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

 
2.2    งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 ซ่ึงน ำมำ

แสดงเปรียบเทียบไดม้ำจำกงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 
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2.3   ผลกำรด ำเนินงำนซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรำกฏในงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 มิใช่
เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่กำรคำดกำรณ์ถึงผลกำรด ำเนินงำนเตม็ปี 

 
2.4   ขอ้มูลบำงประกำรซ่ึงควรจะแสดงอยูใ่นงบกำรเงินประจ ำปีท่ีไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงินมิไดน้ ำมำแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจำกมิไดมี้กำรก ำหนดใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำว ใน
งบกำรเงินระหว่ำงกำล ดงันั้น งบกำรเงินระหว่ำงกำลส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
2565 จึงควรอ่ำนประกอบกับงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 ซ่ึงได้มีกำร
ตรวจสอบแลว้  

 งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทยในกรณีท่ีมีควำมหมำยขดัแยง้กนั
หรือมีควำมแตกต่ำงกนัในกำรตีควำมระหว่ำงสองภำษำ ให้ใชง้บกำรเงินตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทย
เป็นหลกั 

 
2.5    งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมได้รวมรำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรหลงัจำกตดัรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญั

ระหวำ่งกนั ซ่ึงมีสดัส่วนกำรถือหุน้ในอตัรำร้อยละดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือบริษัท  ประเภทธุรกจิ  จัดตั้งขึน้  สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 

    ในประเทศ  ณ วนัที ่31  ณ วนัที ่31 

      มีนาคม 2565  ธันวาคม 2564 

บริษัทย่อยทางตรง         

บริษทั เดม็โก ้เอน็เนอร์จี แอนด ์

        ยทิูลิต้ี จ  ำกดั 

 รับจำ้งผลิตและติดตั้งโครงสร้ำงเหลก็ภำชนะ

แรงดนัสูง และระบบท่อรับแรงดนั 

 ไทย  100  100 

บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ จ ำกดั  รับจำ้งผลิตและจ ำหน่ำยเสำโครงเหลก็ และ 

เสำโทรคมนำคม 

 ไทย 

 

 100 

 

 100 

 

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

บริษัทย่อยทางอ้อม - ถือโดย         

บริษัท เด็มโก้ เอน็เนอร์จี แอนด์ ยูทิลติี ้จ ากดั       

บริษทั สะบำ้ยอ้ย กรีน จ ำกดั  ใหบ้ริกำรธุรกิจดำ้นวิศวกรรมไฟฟ้ำ โครงกำร

ลงทุนโรงไฟฟ้ำ และกำรบริหำรจดักำรเช้ือเพลิง 

 ไทย  60  60 

 
 งบกำรเงินระหวำ่งกำลรวมส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 ไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบ

กำรเงินระหว่ำงกำลของบริษทัย่อยส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 ซ่ึงไดส้อบทำน
แลว้ 
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2.6    ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “กำร
รำยงำนกำรเงินระหว่ำงกำล” กลุ่มกิจกำรตอ้งอำศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหำรในกำรก ำหนดนโยบำยกำร
บญัชี กำรประมำณกำรและกำรตั้งขอ้สมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรแสดงจ ำนวน
สินทรัพย ์หน้ีสินและกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบ
กำรเงินระหวำ่งกำล รวมทั้งกำรแสดงรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยของงวดบญัชี ถึงแมว้่ำกำรประมำณกำรของ
ผูบ้ริหำรไดพ้ิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลภำยใตเ้หตุกำรณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจมีควำม
แตกต่ำงไปจำกประมำณกำรนั้น 

 
2.7 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 

ในระหวำ่งงวด กลุ่มกิจกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงจ ำนวนหลำย
ฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 
2565 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน
เพื่อใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำร
อธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี กำรเปิดเผย
ขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบัมีกำรให้ขอ้
ผอ่นปรนในทำงปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงิน 

 
3. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลเป็นนโยบำยเดียวกนักบันโยบำยกำรบญัชี
ท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
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4. รายการและยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งกลุ่มกิจกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

ช่ือบริษัทและบุคคลที่เกีย่วข้องกนั  ลกัษณะความสัมพันธ์ 
บริษทั เดม็โก ้เอน็เนอร์จี แอนด ์ยทิูลิต้ี จ ำกดั  เป็นบริษทัยอ่ยโดยกำรถือหุน้ทำงตรงและมีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ จ ำกดั  เป็นบริษทัยอ่ยโดยกำรถือหุน้ทำงตรงและมีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เดม็โก ้เดอลำว จ ำกดั  เป็นบริษทัยอ่ยโดยกำรถือหุน้ทำงตรงและมีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั สะบำ้ยอ้ย กรีน จ ำกดั  บริษทัยอ่ยของบริษทั เดม็โก ้เอน็เนอร์จี แอนด ์ยทิูลิต้ี จ ำกดั 
บริษทั อดุรธำนีโซล่ำร์พำวเวอร์ จ ำกดั   เป็นกำรร่วมคำ้  
บริษทั อินโดไชน่ำ กรีนเอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั   เป็นกำรร่วมคำ้  
บริษทั แม่โขง กรีนพำวเวอร์  จ ำกดั   เป็นกำรร่วมคำ้  
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้เพำเวอร์ 6 จ ำกดั  เป็นกำรร่วมคำ้  
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้เพำเวอร์ 11 จ ำกดั  เป็นกำรร่วมคำ้  
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ 15 จ ำกดั  เป็นกำรร่วมคำ้  
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ 16 จ ำกดั  เป็นกำรร่วมคำ้  
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ 17 จ ำกดั  เป็นกำรร่วมคำ้  
บริษทั อีโอลสั พำวเวอร์ จ ำกดั  เป็นบริษทัร่วมโดยกำรถือหุน้ทำงตรงและมีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เค.อำร์.ทู จ ำกดั  บริษทัยอ่ยของบริษทั อีโอลสั พำวเวอร์ จ ำกดั 
บริษทั เฟิร์ส โครำช วินด ์จ ำกดั  บริษทัยอ่ยของบริษทั อีโอลสั พำวเวอร์ จ ำกดั 
บริษทั เขำคอ้ วนิด ์พำวเวอร์ จ ำกดั  บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทั เขำคอ้ วินด ์พำวเวอร์ จ ำกดั 
บริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอยี่ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั  บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอยี ่คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 
คุณสวำสด์ิ ปุ้ยพนัธวงศ ์  ผูถื้อหุน้บริษทั 

 
นโยบำยกำรก ำหนดรำคำส ำหรับรำยกำรแต่ละประเภทอธิบำยไดด้งัต่อไปน้ี 

รายการ  นโยบายการก าหนดราคา 
รำยไดจ้ำกกำรขำย  รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเกิน 
รำยไดจ้ำกกำรขำยเศษซำก  รำคำตำมตลำด 
รำยไดจ้ำกกำรบริกำร  ตำมสญัญำ 
ดอกเบ้ียรับ  อตัรำคงท่ีตำมสัญญำ 
รำยไดอ่ื้น  รำคำตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคำ้  รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเกิน 
ตน้ทุนบริกำร  รำคำตำมสญัญำ 
ค่ำเช่ำ  รำคำตำมสญัญำ 
ค่ำท่ีปรึกษำ  รำคำตำมสญัญำ 
ค่ำสูญเสียโอกำสในกำรผลิต  รำคำตำมบนัทึกเพ่ิมเติมแนบทำ้ยสญัญำ 
เงินปันผลรับ  ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
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4.1 ยอดคงเหลือท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 31 ธนัวำคม 2564 
มีดงัน้ี  

  หน่วย: พนับาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  ณ วนัที่ 31  ณ วนัที่ 31  ณ วนัที่ 31  ณ วนัที่ 31 

  มีนาคม 2565  ธันวาคม2564  มีนาคม 2565  ธันวาคม2564 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกัน         

บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ จ ำกดั  -  -  85  - 

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้เพำเวอร์ 6 จ ำกดั  861  861  861  861 

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้เพำเวอร์ 11 จ ำกดั  1,437  1,437  1,437  1,437 

บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ 15 จ ำกดั  1,279  1,279  1,279  1,279 

บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ 16 จ ำกดั  966  966  966  966 

บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ 17 จ ำกดั  441  441  441  441 

รวม  4,984  4,984  5,069  4,984 

         

ลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกัน         

บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ จ ำกดั  -  -  1,630  505 

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้เพำเวอร์ 6 จ ำกดั  15  -  15  - 

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้เพำเวอร์ 11 จ ำกดั  12  -  12  - 

บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ 15 จ ำกดั  15  -  15  - 

บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ 16 จ ำกดั  14  -  14  - 

บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ 17 จ ำกดั  15  -  15  - 

บริษทั อุดรธำนีโซล่ำร์พำวเวอร์ จ ำกดั  1,774  1,969  1,774  1,969 

บริษทั อินโดไชน่ำ กรีนเอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั  2,373  2,611  2,373  2,611 

บริษทั แม่โขง กรีนพำวเวอร์  จ ำกดั  3,315  3,467  3,315  3,467 

รวม  7,533  8,047  9,163  8,552 

         

เงินปันผลค้างรับ - กจิการที่เกีย่วข้องกัน         

บริษทั แม่โขง กรีนพำวเวอร์  จ ำกดั  800  800  800  800 

รวม  800  800  800  800 
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  หน่วย: พนับาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  ณ วนัที่ 31  ณ วนัที่ 31  ณ วนัที่ 31  ณ วนัที่ 31 
  มีนาคม 2565  ธันวาคม2564  มีนาคม 2565  ธันวาคม2564 

ลูกหนีเ้งินวางประกนั - กจิการที่เกีย่วข้องกัน         
บริษทั เฟิร์ส โครำช วินด ์จ ำกดั  7,823  7,823  7,823  7,823 
บริษทั เค.อำร์.ทู  จ ำกดั  2,520  2,520  2,520  2,520 

รวม  10,343  10,343  10,343  10,343 

         
ดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการที่เกีย่วข้องกัน         

บริษทั เดม็โก ้เดอลำว จ ำกดั  -  -  10,344  9,395 
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้เพำเวอร์ 6 จ ำกดั  3  -  3  - 
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ 15 จ ำกดั  20  4  20  4 

รวม  23  4  10,367  9,399 

         
เงินให้กู้ยืม - กจิการที่เกีย่วข้องกัน         

บริษทั เดม็โกเ้ดอลำว จ ำกดั         
ยอดคงเหลือตน้ปี  -  -  247,421  230,625 
เพิ่มข้ึนจำกดอกเบ้ียตดัจ ำหน่ำย  -  -  4,368  16,796 
ลดลง  -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลำยงวด  -  -  251,789  247,421 

         
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้เพำเวอร์ 6 จ ำกดั         
ยอดคงเหลือตน้ปี  340  -  340  - 
เพิ่มข้ึน  -  340  -  340 
ลดลง  -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลำยงวด  340  340  340  340 

         
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ 15 จ ำกดั         
ยอดคงเหลือตน้ปี  1,760  -  1,760  - 
เพิ่มข้ึน  -  1,760  -  1,760 
ลดลง  -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลำยงวด  1,760  1,760  1,760  1,760 

รวมเงินให้กู้ยืม - กจิการที่เกีย่วข้องกนั  2,100  2,100  253,889  249,521 
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  หน่วย: พนับาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  ณ วนัที่ 31  ณ วนัที่ 31  ณ วนัที่ 31  ณ วนัที่ 31 

  มีนาคม 2565  ธันวาค 2564  มีนาคม 2565  ธันวาค 2564 
เจ้าหนีง้านโครงการ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกัน        

บริษทั เดม็โก ้เอน็เนอร์จี แอนด ์ยทิูลิต้ี จ ำกดั -  -  74,115  74,115 
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ จ ำกดั -  -  36,676  50,966 

รวม -  -  110,791  125,081 

        
เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกัน        

บริษทั เดม็โก ้เอน็เนอร์จี แอนด ์ยทิูลิต้ี จ ำกดั -  -  23,773  23,773 
รวม -  -  23,773  23,773 

        
เจ้าหนีค่้าหุ้น - กจิการที่เกีย่วข้องกัน        

บริษทั ซลัเทนเอเบิล เอนเนอย ีคอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 97,924  97,924  97,924  97,924 
รวม 97,924  97,924  97,924  97,924 

        
ดอกเบีย้ค้างจ่าย -กจิการที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอย ีคอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 4,474  4,401  4,474  4,401 
รวม 4,474  4,401  4,474  4,401 

        
เงินกู้ยืม - กจิการที่เกีย่วข้องกัน        

บริษทั เดม็โก ้พำวเวอร์ จ ำกดั        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  -  - 
เพิ่มข้ึน -  -  -  9,600 
ลดลง -  -  -  (9,600) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด -  -  -  - 
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4.2 ในระหว่ำงงวด กลุ่มกิจกำรมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีสำระส ำคญั 
ดงัน้ี 

 
  หน่วย: พนับาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2565  2564  2565  2564 
รายได้จากการขาย         
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ จ ำกดั  -  -  5,096  - 

รวม  -  -  5,096  - 
         

รายได้อ่ืน         
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ จ ำกดั  -  -  1,769  216 
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้เพำเวอร์ 6 จ ำกดั  14  -  14  - 
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก้ เพำเวอร์ 11 

จ ำกดั 
 11 

 
- 

 
11 

 
- 

บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ 15 จ ำกดั  15  -  15  - 
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ 16 จ ำกดั  14  -  14  - 
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ 17 จ ำกดั  15  -  15  - 
บริษทั อุดรธำนีโซล่ำร์พำวเวอร์ จ ำกดั  180  -  180  - 
บริษทั อินโดไชน่ำ กรีนเอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั  179  -  179  - 
บริษทั แม่โขง กรีนพำวเวอร์  จ ำกดั  179  -  179  - 

รวม  607  -  2,376  216 
         

รายได้เงินปันผล         
บริษทั อีโอลสั พำวเวอร์ จ ำกดั  -  -  19,500  - 

รวม  -  -  19,500  - 
         

ดอกเบีย้รับ         
บริษทั เดม็โกเ้ดอลำว จ ำกดั  -  -  5,317  4,956 
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้เพำเวอร์ 6 จ ำกดั  3  -  3  - 
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ 15 จ ำกดั  16  -  16  - 

รวม  19  -  5,336  4,956 
         

ซ้ือทรัพย์สินถาวร         
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ จ ำกดั  -  -  -  257 

รวม  -  -  -  257 
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  หน่วย: พนับาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2565  2564  2565  2564 
ต้นทุนขาย         
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ จ ำกดั  -  -  23  - 

รวม  -  -  23  - 
         

ต้นทุนบริการ         

บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ จ ำกดั  -  -  31,621  12,553 
รวม  -  -  31,621  12,553 

         

ค่าใช้จ่ายอ่ืน         
บริษทั เค.อำร์.ทู จ ำกดั  -  272  -  272 
บริษทั เฟิร์ส โครำช วินด ์จ ำกดั  -  272  -  272 

รวม  -  544  -  544 
         

ดอกเบีย้จ่าย         
บริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอร์ยี ่คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั  36  45  36  45 

รวม  36  45  36  45 
         

ค่าที่ปรึกษา         
คุณสวำสด์ิ ปุ้ยพนัธวงศ ์  150  120  150  120 

รวม  150  120  150  120 

 
4.3 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

กลุ่มกิจกำรมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนของกรรมกำรและผูบ้ริหำร ส ำหรับงวดสำม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

 
 หน่วย: พนับาท 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2565  2564  2565  2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 9,208  7,213  9,208  7,213 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 223  457  223  457 

รวม 9,431  7,670  9,431  7,670 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 20 - 
 

5. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด 
รำยกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสดท่ีมีสำระส ำคญัส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 

2564 มีดงัน้ี 
 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

กำรเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของเจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพยถ์ำวรและ 
                 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 
1,330 

  
(420) 

  
970 

 
 

(245) 
กำรเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนในสินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียน 18,540  9,072  17,391  9,072 
กำรเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 1,326  2,904  1,326  2,904 

 
6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่31  ณ วนัที ่31  ณ วนัที ่31  ณ วนัที ่31 
 มีนาคม 2565  ธันวาคม 2564  มีนาคม 2565  ธันวาคม 2564 

เงินสดในมือ 1,725  1,538  1,590  1,344 
เงินฝำกธนำคำร - กระแสรำยวนั 28,563  24,402  21,570  18,743 
เงินฝำกธนำคำร - ออมทรัพย ์ 54,649  60,885  46,173  46,927 
เงินฝำกประจ ำท่ีถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยใน 3 เดือน 29  15  29  15 

รวม 84,966  86,840  69,362  67,029 
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7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
7.1 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

  หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  2565  2564  2565  2564 

ลูกหนีก้ารค้า         
ลูกหน้ีกำรคำ้ - บริษทัอื่น  349,540  337,819  303,875  310,366 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  4,984  4,984  5,069  4,984 

 รวม  354,524  342,803  308,944  315,350 
หกั  ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิต-ลูกหน้ี  (23,107)  (23,107)  (23,107)  (23,107) 

 รวมลูกหน้ีกำรคำ้  331,417  319,696  285,837  292,243 

ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน         
ดอกเบ้ียคำ้งรับ-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  23  4  10,367  9,399 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้และบริกำร  109,732  36,284  109,732  36,284 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้  20,793  21,788  19,123  21,013 
เงินปันผลคำ้งรับ  800  49,221  800  49,221 
เงินทดรองจ่ำย  1,986  1,293  1,540  789 
ลูกหน้ีเงินประกนั   98,190  97,518  98,190  97,518 
ลูกหน้ีเงินประกนั - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  10,343  10,343  10,343  10,343 
ลูกหน้ีกรมสรรพำกร  11,564  3,189  8,375  - 
ลูกหน้ีอ่ืน   64,611  61,366  64,268  60,045 
อ่ืนๆ  1  4  1  4 

 รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  318,043  281,010  322,739  284,616 
 รวม  649,460  600,706  608,576  576,859 
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ลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 31 ธนัวำคม 2564 จ ำแนกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

ลูกหนีก้ารค้า - บริษัทอ่ืน        
ยงัไม่ถึงก ำหนด 218,148  190,572  179,635  172,116 
เกินก ำหนดช ำระ        
นอ้ยกว่ำหรือเท่ำกบั 3 เดือน 23,300  37,427  22,492  32,284 
มำกกวำ่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 4,176  81,912  869  79,084 
มำกกวำ่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 82,782  5,047  80,582  4,754 
มำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 21,134  22,861  20,297  22,128 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - บริษทัอื่น 349,540  337,819  303,875  310,366 
หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิต-ลูกหน้ี (23,107)  (23,107)  (23,107)  (23,107) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - บริษทัอื่น, สุทธิ  326,433  314,712  280,768  287,259 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เกีย่วข้องกนั        

ยงัไม่ถึงก ำหนด -  -  -  - 
เกินก ำหนดช ำระ        
มำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 4,984  4,984  5,069  4,984 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ -กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,984  4,984  5,069  4,984 
รวม 331,417  319,696  285,837  292,243 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในกำรรับเงิน

จำกลูกหน้ีตำมสัญญำกำรให้บริกำรบำงโครงกำรจ ำนวน 112.68 ล้ำนบำท และ 97.45 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั ใหแ้ก่สถำบนักำรเงินเพื่อค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงินนั้น 
(ดูหมำยเหตุขอ้ 22 และ 26)  

7.2  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 
  หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  ณ วนัที่ 

31 มีนาคม 
2565 

 ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2564 

 ณ วนัที่ 
31 มีนาคม 

2565 

 ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2564 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน  88,944  94,391  78,607  82,459 

- หกั  ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิต  (22,866)  (23,998)  (22,866)  (23,998) 
- สุทธิ  66,078  70,393  55,741  58,461 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี  (18,568)  (18,699)  (18,568)  (18,699) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนไม่หมุนเวียนอ่ืน  47,510  51,694  37,173  39,762 
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กลุ่มกิจกำรมีลูกหน้ีกำรคำ้ส่วนหน่ึงท่ีไดท้ ำแผนขอผ่อนช ำระหน้ีกบับริษทัมีระยะเวลำในกำร
ผอ่นช ำระประมำณ 8 ปี ดงันั้น บริษทัจึงจดัประเภทรำยกำรดงักล่ำวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนมูลค่ำ
ดงักล่ำวไดท้ ำกำรคิดลดโดยใชอ้ตัรำดอกเบ้ียเงินกูส่้วนเพิ่ม  

 
8. สินทรัพย์ท่ีเกดิจากสัญญาหมุนเวยีน 

  หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  2565  2564 
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสญัญำหมุนเวียน  626,142  619,660 
หกั  ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิต  (4,704)  (4,704) 

    รวมสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสญัญำหมุนเวียน  621,438  614,956 
 

สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำหมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 31 ธันวำคม 2564 จ ำแนกตำม
กลุ่มอำยไุดด้งัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2565  2564 
นอ้ยกว่ำหรือเท่ำกบั 3 เดือน 194,735  238,927 
มำกกวำ่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 172,239  257,957 
มำกกวำ่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 231,689  114,980 
มำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 27,479  7,796 

รวมสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสญัญำหมุนเวียน 626,142  619,660 
หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิต (4,704)  (4,704) 

รวมสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสญัญำหมุนเวียน-สุทธิ  621,438  614,956 
 
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำหมุนเวียนท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บส่วนใหญ่สำมำรถออกใบแจง้หน้ีเพื่อเรียก

เกบ็เงินไดภ้ำยในระยะเวลำสำมเดือน ยกเวน้แต่ไดต้กลงในสญัญำก่อสร้ำงไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัไดม้อบอ ำนำจกำรรับเงินหรือโอนสิทธิ

เรียกร้องในกำรช ำระหน้ีจำกรำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระจำกสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ จ ำนวน 200.32 ลำ้น
บำท และจ ำนวน 218.97 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เป็นหลกัประกนัส ำหรับวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกจำกสถำบนั
กำรเงิน (ดูหมำยเหตุขอ้ 22 และ 26) 
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9. เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 
  หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  2565  2564  2565  2564 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันอ่ืน         
- บุคคลหรือกิจกำรอ่ืน  2,760  2,760  2,760  2,760 
- บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2,100  2,100  2,100  2,100 
หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิต-เงินให้กูย้มื  -  -  -  - 

                   รวม  4,860  4,860  4,860  4,860 

 
10. สินค้าคงเหลือ 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 162,900  159,225  140,165  146,244 
งำนระหว่ำงท ำ 28,971  38,688  -  - 
วตัถุดิบ 109,452  97,193  -  - 
วสัดุใชส้ิ้นเปลือง 1,230  1,154  -  - 
สินคำ้ระหว่ำงทำง 21,038  -  21,038  - 

รวมสินคำ้คงเหลือ 323,591  296,260  161,203  146,244 
หกั ค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำของสินคำ้ (12,842)  (13,522)  (4,238)  (4,192) 

รวม 310,749  282,738  156,965  142,052 
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11. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย 11,085  48,371  9,878  44,154 
ภำษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 12,916  16,258  12,874  16,208 
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 646  1,540  646  1,540 
อ่ืนๆ 5  1  -  1 

            รวม 24,652  66,170  23,398  61,903 

 
12. เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 กลุ่มกิจกำรมีเงินฝำกสถำบนักำรเงิน จ ำนวน 
27.69 ลำ้นบำท และ 52.69 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไดใ้ช้เป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกสถำบนั
กำรเงิน (ดูหมำยเหตุขอ้ 22 และ 26) 

 
13. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

    หน่วย : พนับาท 

      งบการเงินรวมและงบเฉพาะกจิการ 

ช่ือบริษัท ทุนเรียกช าระแล้ว  สัดส่วน  ราคาตามบัญชี  เงินปันผลรับ 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  เงินลงทุน  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ส าหรับงวด 3 เดือน 

  

31 มีนาคม 
2565 

 31 ธันวาคม 
2564 

 ร้อยละ  31 มีนาคม
2565 

 31 ธันวาคม 
2564 

 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2565  2564 

สินทรัพย์ทางการเงนิท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน         
บริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอยี              

คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 712,500  712,500  12.87  114,114  114,114  -  - 
หกั ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ-เงินลงทุน      (21,576)  (21,711)  -  - 

รวมเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุน  92,538  92,403  -  - 
สินทรัพย์ทางการเงนิท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน         
บริษทั วินด ์เอนเนอยี ่โฮลด้ิง จ ำกดั 1,088,373  1,088,373  3.87  800,000  800,000  -  - 
บริษทั เขำคอ้ วินด ์พำวเวอร์ จ ำกดั 1,530,000  1,530,000  14.28  218,571  218,571  -  - 

รวม       1,018,571  1,018,571  -  - 
บวก ก ำไรท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริงจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุน    1,316,598  1,294,859  -  - 

รวมเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ  2,335,169  2,313,430  -  - 
รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน  2,427,707   2,405,833  -  - 
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บริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอย ีคอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 
เน่ืองจำก ปัจจุบนับริษทัด ำเนินธุรกิจโดยมีรำยไดห้ลกัจำกกำรให้บริกำรและเป็นท่ีปรึกษำดำ้นกำร

บริหำรจดักำร ทั้งน้ีผลกำรด ำเนินงำนในช่วงหลำยปีท่ีผำ่นมำ ยงัคงทรงตวัและมีก ำไรจำกกำรด ำเนินธุรกิจท่ีผำ่น
มำเล็กนอ้ยอย่ำงสม ่ำเสมอ ดงันั้นผูบ้ริหำรของบริษทั จึงมีควำมเห็นว่ำ มูลค่ำตำมบญัชีของบริษทั ณ วนัท่ี 31 
ธันวำคม 2564 เป็นมูลค่ำท่ีสะทอ้นมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 แลว้ และเน่ืองจำกมูลค่ำยุติธรรม
ขำ้งตน้ ไม่มีกำรซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง และเทคนิคในกำรประเมินมูลค่ำเป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกต
ได ้ตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ ดงันั้นเคร่ืองมือทำงกำรเงินน้ีจึงจดัอยูใ่นระดบั 3 

 
บริษทั วินด ์เอนเนอยี ่โฮลด้ิง จ ำกดั 

บริษทัประมำณมูลค่ำยุติธรรมของบริษทั วินด์ เอนเนอยี่ โฮลด้ิง จ ำกดั โดยอำ้งอิงจำกกำรท ำธุรกรรม 
ตีทรัพยช์ ำระหน้ีท่ีเปิดเผยขอ้มูลในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของบริษทัมหำชนแห่งหน่ึง ซ่ึงไดรั้บหุ้น
ของบริษทั วินด์ เอนเนอยี่ โฮลด้ิง จ ำกดั โดยน ำหุ้นมำตีรำคำหลกัทรัพยอ์ำ้งอิงรำคำประเมินจำกท่ีปรึกษำ
ทำงกำรเงินท่ีมีบญัชีรำยช่ือรับรองอยูใ่นส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ดงันั้น
บริษทัจึงอำ้งอิงรำคำดงักล่ำวเป็นมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 เน่ืองจำกมูลค่ำยติุธรรมขำ้งตน้ไม่มี
กำรซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง และเทคนิคในกำรประเมินมูลค่ำเป็นขอ้มูลในตลำดท่ีสังเกตไดท่ี้มีอยูต่ำมท่ี
กล่ำวขำ้งตน้ ดงันั้นเคร่ืองมือทำงกำรเงินน้ีจึงจดัอยูใ่นระดบั 3  

 
บริษทั เขำคอ้ วินด ์พำวเวอร์ จ ำกดั 

บริษทัประมำณมูลค่ำยติุธรรมของบริษทั เขำคอ้ วินด์ พำวเวอร์ จ ำกดั โดยอำ้งอิงจำกรำคำตำมบญัชี ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 เน่ืองจำกรำคำตำมบญัชีขำ้งตน้ เป็นขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดในปัจจุบนัท่ีบริษทัมีอยู ่ดงันั้นบริษทั
จึงอำ้งอิงรำคำดงักล่ำวเป็นมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และเน่ืองจำกมูลค่ำยติุธรรมขำ้งตน้ ไม่มีกำร
ซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง และเทคนิคในกำรประเมินมูลค่ำเป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้ตำมท่ีกล่ำว
ขำ้งตน้ดงันั้นเคร่ืองมือทำงกำรเงินน้ีจึงจดัอยูใ่นระดบั 3 

บริษัท เขำค้อ วินด์ พำวเวอร์ จ ำกัด ได้จ ำน ำหุ้นในส่วนท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท เพื่อใช้เป็น
หลกัประกนัเงินกูย้มืกบัธนำคำรในประเทศแห่งหน่ึง 
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14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
     หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินรวม 

ช่ือบริษัท ประเภทกจิการ ทุนท่ีช าระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน  ราคาทุน  มูลค่าเงินลงทุน 

        ตามวธิีส่วนได้เสีย 

  ณ วนัที ่  ณ วนัที่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่

  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

      ร้อยละ  ร้อยละ         

บริษทั อีโอลสัพำวเวอร์ จ ำกดั ดำ้นกำรลงทุน 1,301,301  1,301,301  25.00  25.00  1,206,849  1,206,849  1,491,117  1,494,478 

   รวม  1,301,301  1,301,301      1,206,849  1,206,849  1,491,117  1,494,478 

 
 

     หน่วย : พนับาท 

     งบการเงินรวม 

ช่ือบริษัท   ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วม  ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 

     ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

     2565  2564  2565  2564 

บริษทั อีโอลสัพำวเวอร์ จ ำกดั   14,990  37,714  1,149  2,104 

 รวม    14,990  37,714  1,149  2,104 
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  หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ช่ือบริษัท ประเภทกจิการ ทุนท่ีช าระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน  ราคาทุน  เงินปันผลรับ 

  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที่  ส าหรับงวด 3 เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม   31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  

  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

      ร้อยละ  ร้อยละ         

บริษทั อีโอลสัพำวเวอร์ จ ำกดั ดำ้นกำรลงทุน 1,301,301  1,301,301  25.00  25.00  1,206,849  1,206,849  19,500  - 

 รวม  1,301,301  1,301,301      1,206,849  1,206,849  19,500  - 

 

บริษัท อโีอลสั พาวเวอร์ จ ากดั 
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 16 มีนำคม 2565 ระบุว่ำ บริษทั อีโอลสั พำวเวอร์ จ ำกดั มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลจำกบริษทั 

เฟิร์ส โครำช วินด ์จ ำกดั รวมจ ำนวนทั้งส้ิน 78 ลำ้นบำทและนอกจำกน้ีบริษทั อีโอลสั พำวเวอร์ จ ำกดั มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัจ่ำยเงินปันผลใหก้บับริษทัจ ำนวน 19.50 
ลำ้นบำท  
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15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
  หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  ทุนเรียกช าระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน  ราคาทุน  เงินปันผลรับ 

  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ส าหรับงวด 3 เดือน  
ช่ือบริษัท ทุนจดทะเบียน 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  ส้ินสุดวนัที่   31 มีนาคม 

  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
        ร้อยละ  ร้อยละ         
บริษทั เดม็โก ้เอน็เนอร์จี แอนด ์ยทิูลิต้ี จ ำกดั 138,000 100,846  100,846  100.00  100.00  107,600  167,600  -  - 
หกั รับคืนเงินลงทุน          -  (60,000)  -   - 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - เงินลงทุน          (6,727)  (6,570)  -  - 
                   สุทธิ          100,873  101,030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 -  - 
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ จ ำกดั 200,000 200,000  200,000  100.00  100.00  200,000  200,000  -  - 
บริษทั เดม็โก ้เดอ ลำว จ ำกดั 639,600 422,776  422,776  100.00  100.00  604,068  604,068  -  - 

รวม  723,622  723,622      904,941  905,098  -  - 

 
บริษัท เดม็โก้ เอน็เนอร์จี แอนด์ ยูทิลติี ้จ ากดั 

ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม 2564 ไดมี้มติพิเศษอนุมติักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทั เด็มโก ้เอ็นเนอร์จี แอนด์ 
ยูทิลิต้ี จ ำกดั จำกจ ำนวน 260,000,000 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 138,000,000 บำท และลดทุนจดทะเบียนช ำระแลว้จ ำนวน 190,000,000 บำทเป็นทุนช ำระ
แลว้ใหม่จ ำนวน 100,846,150 บำท โดยมีมูลค่ำหุน้ละ 100 บำท เพื่อลำ้งขำดทุนสะสมจ ำนวน 28.46 ลำ้นบำท และคืนทุนใหผู้ถื้อหุน้ 60 ลำ้นบำท ทั้งน้ีบริษทั เดม็โก ้เอน็
เนอร์จี แอนด ์ยทิูลิต้ี จ ำกดัไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎำคม 2564 
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16. เงินลงทุนในการร่วมค้า 
 

    หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินรวม 

ช่ือบริษัท ประเภทกจิการ ทุนท่ีช าระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน  ราคาทุน  มูลค่าเงินลงทุน  

        ตามวธิีส่วนได้เสีย  

  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  

 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม 31 

ธันวาคม 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  

  2565  2564  2565 2564  2565  2564  2565  2564  

        ร้อยละ ร้อยละ          

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็
โก ้ เพำเวอร์ 6 จ ำกดั 

ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 5,000 
 

5,000  49.00 49.00  2,450  2,450  3,639  3,605  

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็
โก ้เพำเวอร์ 11 จ ำกดั 

ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 4,000  4,000  49.00 49.00  1,959  1,959  2,834  2,806  

บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ 15 จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 5,500  5,500  51.00 51.00  2,805  2,805  3,607  3,579  
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ 16 จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 5,500  5,500  51.00 51.00  2,805  2,805  4,848  4,793  
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ 17 จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 5,500  5,500  51.00 51.00  2,805  2,805  4,919  4,860  
บริษทั อุดรธำนีโซล่ำร์ พำวเวอร์ 
จ ำกดั 

ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 
35,000  35,000 

 
45.71 45.71 

 
16,000 

 
16,000 

 
30,867 

 
30,067 

 

บริษทั อินโดไชน่ำ กรีนเอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 35,000  35,000  45.71 45.71  16,000  16,000  29,664  28,994  
บริษทั แม่โขง กรีนพำวเวอร์  จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 35,000  35,000  45.71 45.71  16,000  16,000  28,024  27,328  

รวม         60,824  60,824  108,402  106,032  
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    หน่วย : พนับาท 

    งบการเงินรวม 

ช่ือบริษัท    ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากการร่วมค้า 

    ส าหรับสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

      2565  2564 

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้เพำเวอร์ 6 จ ำกดั      35  83 
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้เพำเวอร์ 11 จ ำกดั      28  57 
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ 15 จ ำกดั      28  48 
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ 16 จ ำกดั      55  95 
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ 17 จ ำกดั      59  80 
บริษทั อุดรธำนีโซล่ำร์พำวเวอร์ จ ำกดั       800  887 
บริษทั อินโดไชน่ำ กรีนเอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั       669  779 
บริษทั แม่โขง กรีนพำวเวอร์  จ ำกดั       696  580 

รวม      2,370  2,609 
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      หน่วย : พนับาท 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ช่ือบริษัท ประเภทกจิการ  ทุนท่ีช าระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน  ราคาทุน  เงินปันผลรับ 

   ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที่  ส าหรับงวดสามเดือน  

  

 

31 มีนาคม  

31 

ธันวาคม  31 มีนาคม 

 

31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

    2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

        ร้อยละ  ร้อยละ         

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้เพำเวอร์ 6 จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 5,000  5,000  49.00  49.00  2,450  2,450  -  - 
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้เพำเวอร์ 11 จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 4,000  4,000  49.00  49.00  1,959  1,959  -  - 
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ 15 จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 5,500  5,500  51.00  51.00  2,805  2,805  -  - 
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ 16 จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 5,500  5,500  51.00  51.00  2,805  2,805  -  - 
บริษทั เดม็โก ้เพำเวอร์ 17 จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 5,500  5,500  51.00  51.00  2,805  2,805  -  - 
บริษทั อุดรธำนีโซล่ำร์ พำวเวอร์ จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 35,000  35,000  45.71  45.71  16,000  16,000  -  - 
บริษทั อินโดไชน่ำ กรีนเอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 35,000  35,000  45.71  45.71  16,000  16,000  -  - 
บริษทั แม่โขง กรีนพำวเวอร์  จ ำกดั ผลิตและจ 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  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  2565  2564  2565  2564 

เงินให้กูย้มืระยะยำว - บริษทัยอ่ย  -  -  384,561  384,561 
หกั ดอกเบ้ียรับรอตดับญัชี  -  -  (132,772)  (137,140) 

        รวม  -  -  251,789  247,421 
 

บริษทัไดมี้กำรวดัมูลค่ำของเงินใหกู้ย้มืระยะยำวดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยคิดลดดว้ยอตัรำเงินกูย้ืม
ส่วนเพิ่มของบริษทัยอ่ย ซ่ึงอตัรำเงินกูย้มืส่วนเพิ่มดงักล่ำวเท่ำกบัร้อยละ 9 ต่อปี (อตัรำดอกเบ้ียตำมสัญญำ
เท่ำกบัร้อยละ 1 - 2 ต่อปี) 

 
18. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 31 ธันวำคม 2564 ท่ีดินของบริษทั จ ำนวน 7.84 ลำ้นบำท ซ่ึงมูลค่ำ
ดงักล่ำวถือตำมรำคำประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระซ่ึงใช้วิธีกำรประเมินแบบเปรียบเทียบกบัรำคำตลำด 
(Market Approach)  

 
19. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

รำยกำรเคล่ือนไหวของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 มี
ดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน  
   เฉพาะกจิการ 

มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565  281,418  167,899 
บวก ซ้ือระหวำ่งงวด - รำคำทุน 23,751  23,305 
หกั จ ำหน่ำยระหวำ่งงวด - มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี  (435)  (435) 
 ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด  (7,375)  (3,910) 
มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 297,359  186,859 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้ ำท่ีดิน อำคำร และเคร่ืองจกัรบำงส่วนเป็นหลกัประกนั
ส ำหรับวงเงินสินเช่ือกบัสถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุขอ้ 22 และ 26) 
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20. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชส้ ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 มี

ดงัน้ี 
 หน่วย : พนับาท  
 งบการเงินรวม  งบการเงิน  
   เฉพาะกจิการ 

มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565 34,943  22,505 
บวก ซ้ือระหวำ่งงวด - รำคำทุน 1,326  1,326 
หกั จ ำหน่ำยระหวำ่งงวด - มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี (51)  (51) 
 ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด  (1,238)  (1,042) 
มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 34,980  22,738 

 
21. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 มี
ดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน  
   เฉพาะกจิการ 

มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565 742,150  26,789 
บวก ซ้ือระหวำ่งงวด - รำคำทุน 225  225 

โอนเขำ้ 9,870  - 
หกั จ ำหน่ำยระหวำ่งงวด - มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี -  - 
 ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด  (5,409)  (965) 
มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 746,836  26,049 

 
22. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

  หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  

31 มีนาคม 
 ณ วนัที่  

31 ธันวาคม 
 ณ วนัที่  

31 มีนาคม 
 ณ วนัที่  

31 ธันวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

เงินเบิกเกินบญัชี 20,879  -  20,879  - 
เงินกูท้รัสตรี์ซีท 383,659  474,187  383,659  474,187 
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 882,389  728,620  871,889  722,620 

รวม 1,286,927  1,202,807  1,276,427  1,196,807 
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รำยละเอียดของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินจ ำแนกไดด้งัน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 
 อตัราดอกเบีย้

ร้อยละต่อปี 
 ครบก าหนด 

(เดือน) 
 ณ วนัที่ 

31 มีนาคม 
 ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 
     2565  2564 

บริษัท เด็มโก้ จ ากดั (มหาชน)        
เงินเบิกเกินบญัชี MOR - 2  -  20,879  - 
เงินกูท้รัสตรี์ซีท 2.90 - 3.60  1 - 6  383,659  474,187 
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 2.95 - 4.25  1 - 3  871,889  722,620 

รวม     1,276,427  1,196,807 
บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จ ากัด        
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 2.00 - 2.97  4 - 12  10,500  6,000 

รวม     10,500  6,000 
รวม     1,286,927  1,202,807 

 
กลุ่มกิจกำรมีวงเงินสินเช่ือส ำหรับเงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ซ่ึงค ้ำ

ประกนัโดยเงินฝำกสถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุขอ้ 12) ท่ีดิน อำคำรและเคร่ืองจกัรบำงส่วน (ดูหมำยเหตุ
ขอ้ 19) นอกจำกน้ี บริษทัยงัไดม้อบอ ำนำจกำรรับเงินหรือสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีบำงโครงกำร (ดูหมำยเหตุ
ขอ้ 7.1) สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำหมุนเวียน (ดูหมำยเหตุขอ้ 8) และผลประโยชน์จำกกำรประกนัภยัใน
สินทรัพยข์องกลุ่มกิจกำรให้กบัสถำบนักำรเงินเพื่อค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือดงักล่ำว ส ำหรับวงเงินสินเช่ือ
ของบริษทัยอ่ยไดมี้บริษทัซ่ึงเป็นบริษทัแม่เป็นผูค้  ้ำประกนัร่วมดว้ย 

 
23. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

 
    หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  2565  2564  2565  2564 

เจำ้หน้ีกำรคำ้   255,190  237,252  202,838  205,349 
เจำ้หน้ีงำนโครงกำร  92,015  146,823   202,806  271,904 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน  72,602   76,476   96,251  100,091 
เจำ้หน้ีค่ำหุน้  97,924   97,924   97,924  97,924 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย  21,915  46,248   19,556  43,910 
อ่ืนๆ                   

20,820  
 19,525   

17,329 
 

16,792 
รวม  560,466   624,248   636,704  735,970 
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24. หนีสิ้นท่ีเกดิจากสัญญาหมุนเวยีน 
 

    หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  2565  2564  2565  2564 

เงินมดัจ ำรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้  82,229  91,401  80,327  89,616 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้  165,826  76,523  165,826  76,523 

รวม  248,055  167,924  246,153  166,139 

 
25. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

 
   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

ภำษีขำยท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 26,346  28,340  21,456  23,447 
อ่ืนๆ 78  81  73  77 

รวม 26,424  28,421  21,529  23,524 

 
26. เงินกู้ยืมระยะยาว 

 
   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 202,784  239,690  155,943  189,480 
หกั ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยำว        
   ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (146,756)  (185,227)  (133,280)  (171,751) 

รวม 56,028  54,463  22,663  17,729 
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เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 31 ธนัวำคม 2564 มีดงัน้ี 
 

    หน่วย : พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 วงเงิน ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  2565  2564  2565  2564 

เงินกู ้     9.60 ลำ้นบำท 9,600  9,600  -  - 
เงินกู ้     11.00 ลำ้นบำท 6,325  6,730  6,325  6,730 
เงินกู ้   15.00 ลำ้นบำท 8,700  9,960  -  - 
เงินกู ้   20.00 ลำ้นบำท 3,328  20,000  3,328  20,000 
เงินกู ้   41.73 ลำ้นบำท 9,540  10,650  -  - 
เงินกู ้ 20.00 ลำ้นบำท 19,001         20,000   -  - 
เงินกู ้ 345.00 ลำ้นบำท 76,188  97,750  76,188  97,750 
เงินกู ้ 300.00 ลำ้นบำท 50,000  65,000  50,000  65,000 
เงินกู ้ 100.00 ลำ้นบำท 20,102  -  20,102  - 

 รวม 202,784  239,690  155,943  189,480 
หกั  ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนด       
ช ำระภำยในหน่ึงปี (146,756)  (185,227)  (133,280)  (171,751) 

 สุทธิ 56,028  54,463  22,663  17,729 

 
กำรเปล่ียนแปลงในเงินกูย้มืระยะยำวส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม มีดงัน้ี 

 
   หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  239,690  355,025  189,480  324,935 
บวก รับเงินกูย้มืระหวำ่งงวด 20,102  -  20,102  - 
หกั กำรจ่ำยคืนเงินกูย้มืระหวำ่งงวด (57,008)  (42,630)  (53,639)  (40,260) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 202,784  312,395  155,943  284,675 

 
กลุ่มกิจกำรมีวงเงินสินเช่ือส ำหรับเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินซ่ึงค ้ำประกนัโดยเงินฝำก

สถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุขอ้ 12) ท่ีดิน อำคำรและเคร่ืองจกัรบำงส่วน (ดูหมำยเหตุขอ้ 19) นอกจำกน้ี 
บริษทัยงัไดม้อบอ ำนำจกำรรับเงินหรือสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีบำงโครงกำร (ดูหมำยเหตุขอ้ 7.1) สินทรัพย์
ท่ีเกิดจำกสัญญำหมุนเวียน (ดูหมำยเหตุขอ้ 8) และผลประโยชน์จำกกำรประกนัภยัในสินทรัพยข์องกลุ่ม
กิจกำรใหก้บัสถำบนักำรเงินเพื่อค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือดงักล่ำว ส ำหรับวงเงินสินเช่ือของบริษทัยอ่ยไดมี้
บริษทัซ่ึงเป็นบริษทัแม่เป็นผูค้  ้ำประกนัร่วมดว้ย 
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27. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า  
หน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำเป็นหน้ีสินจำกกำรเช่ำยำนพำหนะและทรัพยสิ์นอ่ืน จ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยใน

อนำคต สรุปไดด้งัน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 จ านวนเงิน  มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงิน 
 ขั้นต ่าที่ต้องจ่าย  ขั้นต ่าที่ต้องจ่าย 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

ระยะเวลาการช าระ        
ไม่เกินหน่ึงปี 5,158  5,535  4,938  5,324 
เกินหน่ึงปีและไม่เกินหำ้ปี 4,295  4,080  4,193  3,976 

รวม 9,453  9,615  9,131  9,300 
หกั  ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินในอนำคต (322)  (315)  -  - 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงิน        
    ขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย 9,131  9,300  9,131  9,300 
หกั   ส่วนของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ  
             ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (4,938) 

 
(5,324) 

 
(4,938) 

 
(5,324) 

รวม 4,193  3,976  4,193  3,976 
 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 จ านวนเงิน  มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงิน 
 ขั้นต ่าที่ต้องจ่าย  ขั้นต ่าที่ต้องจ่าย 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

ระยะเวลาการช าระ        
ไม่เกินหน่ึงปี 5,105  5,480  4,887  5,273 
เกินหน่ึงปีและไม่เกินหำ้ปี 4,277  4,049  4,175  3,945 

รวม 9,382  9,529  9,062  9,218 
หกั  ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินในอนำคต (320)  (311)  -  - 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงิน        
    ขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย 9,062  9,218  9,062  9,218 
หกั   ส่วนของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ  
             ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (4,887) 

 
(5,273) 

 
(4,887) 

 
(5,273) 

รวม 4,175  3,945  4,175  3,945 
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28. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
รำยกำรเคล่ือนไหวของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

2565 มีดงัน้ี 
 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 
เฉพาะกจิการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565  101,842  76,479 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัระหวำ่งงวด 3,186  2,272 
ตน้ทุนทำงกำรเงินระหว่ำงงวด 355  261 
จ่ำยเงินเกษียณพนกังำนระหวำ่งงวด -  - 
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์พนกังำน -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 105,383  79,012 

 
29. รายได้อ่ืน 

รำยไดอ่ื้น ประกอบดว้ย 
 หน่วย : พนับาท 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

เงินปันผลรับ -  -  19,500  - 
ดอกเบ้ียรับ 736  400  5,628  5,157 
รำยไดอ่ื้น 3,410  5,483  4,873  2,476 
     รวม 4,146  5,883  30,001  7,633 
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30. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่ำงกำลค ำนวณข้ึนจำกก ำไรก่อนภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดคูณดว้ยอตัรำภำษี

เฉล่ียทั้งปีท่ีประมำณกำรไว ้ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้รุปไดด้งัน้ี 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้มีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน :       
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั :        
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ -  -  -  - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :        
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดจำกผลแตกต่ำง        
ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำง (901)  3,528  (815)  1,661 

รวม (901)  3,528  (815)  1,661 

ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน : 
ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรวดัมูลค่ำ 
ยติุธรรมของตรำสำรทุนและสญัญำอนุพนัธ์ (4,635)  (2,268)  (4,348)  (2,268) 
รวม (4,635)  (2,268)  (4,348)  (2,268) 

 
31. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน มีดงัน้ี 
  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2565  2564  2565  2564 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน         
     ก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้         
    บริษทัใหญ ่ พนับำท (67,002)  41,546  (48,400)  13,098 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั พนัหุน้ 730,344  730,344  730,344  730,344 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน  บำท/หุน้ (0.09)  0.06  (0.07)  0.02 
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32. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 
32.1 ภำระผูกพนัเก่ียวกบัเลตเตอร์ออฟเครดิต เลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ และหนังสือค ้ำประกนั       

มีดงัน้ี 
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 สกลุเงิน ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 (ล้าน) 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  2565  2564  2565  2564 

เลตเตอร์ออฟเครดิต ยโูร -  -  -  - 
 ดอลลำร์สหรัฐ -  -  -  -             

เลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ บำท -  -  -  - 
หนงัสือค ้ำประกนั ยโูร 0.04  0.16  0.04  0.16 

 ดอลลำร์สหรัฐ 1.34  1.36  1.34  1.36 
 บำท 2,113.23  2,066.63  2,093.79  2,047.77 

 
32.2 ภำระผกูพนัตำมสัญญำ 

สัญญำงำนจำ้งเหมำ 
ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทมีภำระผูกพันตำมสัญญำว่ำจ้ำง

ผู ้รับเหมำช่วงท่ีจะต้องจ่ำยในอนำคตเป็นจ ำนวนเงิน 711.91 ล้ำนบำท และ 240.36 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั 

 
สญัญำซ้ือขำยกระแสไฟฟ้ำ 

บริษัทใหญ่ ได้ท ำสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้ งบนหลังคำกับ
บุคคลภำยนอก สัญญำดงักล่ำวมีระยะเวลำ 15 ปี ภำยใตเ้ง่ือนไขของสัญญำ บริษทัตอ้งปฏิบติัตำม
ภำระผกูพนัและเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีระบุไวใ้นสญัญำ 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกิจกำรร่วมคำ้หลำยแห่งของบริษทัไดท้ ำสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำกบักำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (“กฟภ.”) และกำรไฟฟ้ำนครหลวง (“กฟน.”) เป็นเวลำ 25 ปี ปริมำณขำยและรำคำ
ขำยเป็นไปตำมท่ีตกลงกนัในสัญญำ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกิจกำรร่วมคำ้เหล่ำนั้นตอ้งปฏิบติัตำม
เง่ือนไขและขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นสญัญำ 

 
32.3 คดีควำมฟ้องร้อง 

ในระหวำ่งปี 2564 บริษทัถูกบริษทัแห่งหน่ึงยืน่ฟ้องคดีแพง่ 1 คดี ปัจจุบนัไดย้ืน่ค  ำใหก้ำรและ
ฟ้องแยง้ต่อศำลแลว้ โดยศำลนดัสืบพยำนจ ำเลยในวนัท่ี 22 กรกฏำคม 2565  
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33. สัญญางานระหว่างก่อสร้าง 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัมีตน้ทุนกำรก่อสร้ำงท่ีเกิดข้ึนและก ำไรหรือ

ขำดทุนท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนัส ำหรับงำนก่อสร้ำงเป็นจ ำนวนเงิน 3,441.49 ลำ้นบำท และจ ำนวน 4,173.00 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 
34. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

34.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
กลุ่มกิจกำรมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ซ่ึงส่วนหน่ึงอยูภ่ำยใต้

สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้เพื่อบริหำรควำมเส่ียงเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็น
เงินตรำต่ำงประเทศ ดงัต่อไปน้ี 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 สกลุเงิน ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 (ล้าน) 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  2565  2564  2565  2564 

หนีสิ้นทางการเงิน         
   เจำ้หน้ีกำรคำ้ต่ำงประเทศ ยโูร -  -  -  - 

 ดอลลำร์สหรัฐ 1.13  -  1.13  - 
   เงินกูท้รัสตร์รีซีท ยโูร -  -  -  - 

 ดอลลำร์สหรัฐ 0.04  -  0.04  - 
ภาระผูกพนั         
   เลตเตอร์ออฟเครดิต ยโูร -  -  -  - 

 ดอลลำร์สหรัฐ -  -  -  - 
   หนงัสือค ้ำประกนั ยโูร 0.04  0.16  0.04  0.16 

 ดอลลำร์สหรัฐ 1.34  1.36  1.34  1.36 
 
34.2 มูลค่ำยติุธรรม 

เน่ืองจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัอยูใ่นประเภท
ระยะสั้น และมีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัจึงประมำณมูลค่ำยตุิธรรม
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินนั้นใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 บริษทัมีสินทรัพยท์ำงกำรเงินที่เกี่ยวกบักำรลงทุนในตรำสำรทุน 
โดยมีรำยละเอียดตำมท่ีระบุใน(หมำยเหตุ 13) 
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35. การน าเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน  
ผูมี้อ  ำนำจในกำรตดัสินใจดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำร ไดแ้ก่ กรรมกำรผูจ้ดักำรซ่ึงมีหนำ้ท่ีใน

กำรสอบทำนรำยงำนของกลุ่มกิจกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อประเมินผลกำรด ำเนินงำนและจดัสรรทรัพยำกรให้
แต่ละส่วนด ำเนินงำนอยำ่งเหมำะสม  

กลุ่มกิจกำรจ ำแนกส่วนท่ีรำยงำนออกเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 
 

ส่วนงานที่รายงาน  ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ 

ขำยสินคำ้ 
 
 

 ผลิตและจ ำหน่ำยเสำโครงเหล็กเ พ่ือใช้ในงำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ อุปกรณ์
ประกอบกำรติดตั้ งเสำโทรคมนำคม อุปกรณ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์วสัดุก่อสร้ำงท่ี
เก่ียวเน่ือง และผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำ 

ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์  กำรผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์
บริกำรงำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ  ใหบ้ริกำรออกแบบจดัหำก่อสร้ำงและติดตั้งงำนวิศวกรรมไฟฟ้ำแบบครบวงจร 
บริกำรงำนระบบไฟฟ้ำและเคร่ืองกล 
 
 
 

 ให้บริกำรออกแบบจดัหำก่อสร้ำงติดตั้ง บ ำรุงรักษำ งำนระบบสำธำรณูปโภคซ่ึง
ประกอบดว้ยระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำสุขำภิบำล ระบบปรับอำกำศ ระบบระบำย
อำกำศ และระบบผลิตไอน ้ ำและน ้ ำร้อน รวมถึงระบบท่อรับแรงดันแบบครบ
วงจร 

บริกำรงำนจำ้งเหมำ  รับจำ้งผลิตและติดตั้งโครงเหลก็และภำชนะแรงดนัสูง 
บริกำรอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ งำนดำ้นโยธำ งำนดำ้นส่ือสำรโทรคมนำคม และบริกำรอ่ืน ๆ 
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ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนจ ำแนกตำมประเภทธุรกิจส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัที ่ 31 มนีาคม 2565 

 
ขาย 

 
บริการ รวม 

รายการตัดบัญชี
ระหว่างส่วนงาน 

 ยอดรวม 

 

สินค้า 
 
  

ผลติไฟฟ้าจาก
พลงังาน
แสงอาทิตย์ 

 งานวศิวกรรม 
ไฟฟ้า 

 

งานจ้างเหมา 
 
  

อ่ืนๆ 
 
       

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรบริกำร                
รำยไดจ้ำกบุคคลภำยนอก 57,535  1,729  260,033  -  62,632  381,929  -  381,929 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำนธุรกิจ 36,651  -  -  -  -  36,651  (36,651)  - 

รำยไดอ้ื่น 1,575  9  23,562  -  5,675  30,821  (26,675)  4,146 
รวมรำยได ้ 95,761  1,738  283,595  -  68,307  449,401  (63,326)  386,075 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (7,832)  (531)  (819)  -  (1,304)  (10,486)  258  (10,228) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (5,760)  (132)  (9,282)  -  (1,989)  (17,163)  5,370  (11,793) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกำรด ำเนินงำนตำมส่วน
งำน (13,526) 

 
908  (47,145)  -  (4,500)  (64,263)  (19,202)  (83,465) 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม
และกำรร่วมคำ้  

 
            17,360 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้               (66,105) 
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 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564 

 ขาย  บริการ  รวม  รายการตัดบัญชี  ยอดรวม 

  
 

สินค้า 

 ผลติไฟฟ้าจาก
พลงังาน
แสงอาทิตย์  

งาน
วศิวกรรมไฟฟ้

า 

  
 

งานจ้างเหมา 

  
 

อ่ืนๆ 

   ระหว่างส่วนงาน   

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรบริกำร                
รำยไดจ้ำกบุคคลภำยนอก 55,865  1,925  571,099  -  17,421  646,310  -  646,310 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำนธุรกิจ 12,305  -  -  -  -  12,305  (12,305)  - 

รำยไดอ้ืน่ 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 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (7,711)  (531)  (3,252)  (12)  (264)  (11,770)  245  (11,525) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (5,404)  (189)  (11,328)  -  (337)  (17,258)  5,016  (12,242) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกำรด ำเนินงำนตำมส่วน
งำน (9,766) 

 
1,316  17,397  (36)  (4,240)  4,671  80  4,751 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม
และกำรร่วมคำ้  

 
             40,323 

ก ำไรก่อนรำยไดภ้ำษีเงินได ้               45,074 
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สินทรัพยข์องส่วนงำน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 31 ธนัวำคม 2564 

 
 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 
 

ขาย 
 

บริการ  รวม  
รายการตัดบัญชี
ระหว่างส่วนงาน 

 ยอดรวม 

 สินค้า  ผลติไฟฟ้าจาก
พลงังาน
แสงอาทิตย์ 

 งานวศิวกรรม 
ไฟฟ้า 

 งานระบบ
ไฟฟ้าและ
เคร่ืองกล 

 งานจ้างเหมา  อ่ืนๆ       

สินทรัพยส่์วนงำน 1,119  39  1,011  8  106  137  2,420  -  2,420 
 

 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

ขาย 
 

บริการ  รวม  
รายการตัดบัญชี
ระหว่างส่วนงาน 

 ยอดรวม 

 สินค้า  ผลติไฟฟ้าจาก
พลงังาน
แสงอาทิตย์ 

 งานวศิวกรรม 
ไฟฟ้า 

 งานระบบ
ไฟฟ้าและ
เคร่ืองกล 

 งานจ้างเหมา  อ่ืนๆ       

สินทรัพยส่์วนงำน 1,104  40  1,000  8  106  134  2,392  -  2,39 
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กำรกระทบยอดผลรวมของสินทรัพยข์องส่วนงำนท่ีรำยงำนกบัสินทรัพยร์วม มีดงัน้ี 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที่ 

31 มีนาคม 2565 
 ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 2564 
สินทรัพย ์    
ผลรวมของสินทรัพยข์องทุกส่วนงำนท่ีรำยงำน 2,420  2,392 
รำยกำรท่ีไม่ไดปั้นส่วนอ่ืน 4,552  4,557 
สินทรัพยร์วมของกิจกำร 6,972  6,949 

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

รำยไดข้องกลุ่มกิจกำรมำจำกลูกคำ้รำยใหญ่ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 
2564 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 2565  2564 

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

สุทธิ 
 (ราย)  (ล้านบาท)  ของรายได้สุทธิ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรบริกำร 3  64.60  16.91  4  40.27  6.23 
รำยไดจ้ำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง 2  148.51  38.88  1  440.55  68.16 
 

กลุ่มกิจกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำประปำตำมปริมำณน ้ำท่ีเกิดจำกกำรขำยจริง ปัจจุบนัสัญญำซ้ือ
ขำยน ้ ำประปำให้กับเทศบำลเมืองหลวงพระบำง (สปป.ลำว) มีกำรท ำขอ้ตกลงขยำยระยะเวลำสัญญำ
สัมปทำนเดิมจำก 30 ปีเพิ่มเป็น 40 ปี 

 
36. เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2565 และรำยงำน
กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2565 ได้มีมติให้จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำร
ด ำเนินงำนปี 2564 ในวนัท่ี 23 พฤษภำคม 2565 ในอตัรำหุน้ละ 0.03 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 21.91 ลำ้นบำท 
 

37. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 
งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีได้รับกำรอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริษัทเม่ือวันท่ี 13 

พฤษภำคม 2565 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

