
  
 

 
 
 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อ ผูถื้อหุน้ของ บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และงบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือน และหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของ บริษทั เดม็โก ้จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย และของเฉพาะ บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและ
นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้
เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้าน
การเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้
จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
                       บริษทั สาํนกังานสอบบญัชี ซี แอนด์ เอ จาํกดั 
 
    
 (นายนิธีพงษ ์เตชะมนตรีกลุ) 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 10305 
 
กรุงเทพมหานคร : วนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 



หมายเหตุ
ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563 2562 2563 2562

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 148,947,310.07         192,534,397.80         130,216,335.44        171,086,626.50         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 9.1, 40 971,840,493.64         884,214,842.62         904,257,865.33        808,110,702.28         
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาหมุนเวียน 10,40 484,210,403.14         578,689,538.81         484,210,403.14        578,443,231.01         
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 11 3,087,000.00             4,108,000.00             3,087,000.00            4,108,000.00             
สินคา้คงเหลือ 12 230,367,261.16         229,159,583.24         49,486,402.31          76,974,529.20           
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 13 28,251,778.73           140,942,673.74         25,845,959.07          136,441,263.31         

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,866,704,246.74     2,029,649,036.21     1,597,103,965.29     1,775,164,352.30     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผูกพนั 14 44,700,000.00           42,200,000.00           44,700,000.00          42,200,000.00           
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 15, 40 2,882,008,970.21     1,110,826,815.15     2,882,008,970.21     1,110,826,815.15     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 16 1,304,285,289.25     1,338,821,765.86     1,206,849,236.78     1,206,849,236.78     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 17 -                             -                             944,606,356.63        762,985,630.39         
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 18 103,322,771.27         97,259,826.50           60,823,500.00          60,823,500.00           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอื่น 9.2, 40 62,410,086.60           70,932,222.49           55,228,595.95          70,932,222.49           
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 19 - -                                 222,692,009.41        386,093,493.45         
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 20 7,600,000.00             6,800,000.00             7,600,000.00            6,800,000.00             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 21 292,584,668.42         321,302,193.41         156,560,772.57        176,301,113.60         
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 22 37,751,028.89           -                                 23,755,652.39          -                                 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 23 743,666,436.83         751,217,578.08         20,542,560.23          18,531,420.29           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7,138,449.16             172,411,613.54         -                                 165,610,993.51         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 40 140,725,288.98         43,198,919.63           114,560,042.89        1,551,435.00             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,626,192,989.61     3,954,970,934.66     5,739,927,697.06     4,009,505,860.66     
รวมสินทรัพย์ 7,492,897,236.35     5,984,619,970.87     7,337,031,662.35     5,784,670,212.96     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เดม็โก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2563
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ
ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563 2562 2563 2562

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 24 1,396,592,686.55     1,243,007,045.68     1,340,592,686.55     1,153,007,045.68     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 25, 40 498,072,622.83         713,551,772.02         585,122,542.89        850,079,417.27         
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาหมุนเวียน 26, 40 239,842,352.66         184,183,641.59         230,951,348.86        181,743,091.64         
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 28 163,155,000.00         171,962,500.00         158,715,000.00        167,522,500.00         
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 29 7,337,602.27             6,940,515.53             7,290,795.19            6,519,033.97             
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 27 40,966,824.10           44,531,828.10           33,961,243.92          34,578,876.65           

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 2,345,967,088.41     2,364,177,302.92     2,356,633,617.41     2,393,449,965.21     

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาว 28 263,570,000.00         320,025,000.00         250,700,000.00        304,935,000.00         
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 29 8,144,916.69             6,919,513.24             8,038,812.43            6,919,513.24             
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 228,783,690.10         27,986,791.02           201,733,618.14        -                       
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 30 99,522,167.44           93,722,135.23           71,385,718.00          67,443,811.00           
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 969,500.00                1,095,500.00             -                                 -                       

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 600,990,274.23         449,748,939.49         531,858,148.57        379,298,324.24         
รวมหนีสิ้น 2,946,957,362.64     2,813,926,242.41     2,888,491,765.98     2,772,748,289.45     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เดม็โก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท



หมายเหตุ
ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563 2562 2563 2562

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้

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

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,916,040,428.64     1,916,040,428.64     1,916,040,428.64     1,916,040,428.64     
ส่วนเกินทุนจากการจาํหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืน 151,947,248.00         151,947,248.00         151,947,248.00        151,947,248.00         
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์หมดอายแุลว้ 16,360,538.99           16,360,538.99           16,360,538.99          16,360,538.99           
ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย (4,000,433.41)           (4,000,433.41)           -                                 -                                 
กาํไรสะสม (ขาดทุนสะสม)

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 247,866,656.70         277,733,337.94         134,633,348.39        114,961,099.58         
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้ 1,405,112,826.49     -                                 1,416,945,724.05     -                                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัทใหญ่ 4,545,939,873.71     3,170,693,728.46     4,448,539,896.37     3,011,921,923.51     
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 17 -                                 -                                 -                                 -                                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,545,939,873.71     3,170,693,728.46     4,448,539,896.37     3,011,921,923.51     
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,492,897,236.35     5,984,619,970.87     7,337,031,662.35     5,784,670,212.96     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เดม็โก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2563

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

รายได้
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 40 119,581,132.11        98,029,119.18          13,184,095.20          20,763,412.70          
รายไดจ้ากการบริการรับเหมาก่อสร้าง 40 895,817,219.36        1,442,757,261.63     895,817,219.36        1,442,757,261.63     
รายไดอ่ื้น 32 23,307,607.46          23,663,961.05          80,805,583.88          111,434,232.25        

รวมรายได้ 1,038,705,958.93     1,564,450,341.86     989,806,898.44        1,574,954,906.58     

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายสินคา้ 40 115,768,169.50        84,359,086.21          9,959,286.76            16,926,464.64          
ตน้ทุนบริการรับเหมาก่อสร้าง 40 754,281,857.03        1,204,942,229.00     754,409,957.03        1,205,578,646.35     
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 40 3,248,479.62            6,935,757.17            -                           -                           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 166,069,473.28        227,281,757.16        144,821,331.60        211,086,691.41        
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2,029,268.58            578,521.83               1,573,112.96            87,922.12                 

รวมค่าใช้จ่าย 1,041,397,248.01     1,524,097,351.37     910,763,688.35        1,433,679,724.52     
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน (2,691,289.08)           40,352,990.49          79,043,210.09          141,275,182.06        
ตน้ทุนทางการเงิน 37,541,347.47          34,351,923.00          34,729,335.90          28,945,451.58          
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
และการร่วมคา้ 16,18 44,108,991.22          58,373,416.56          -                           -                           
กําไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้ 3,876,354.67            64,374,484.05          44,313,874.19          112,329,730.48        
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 33 11,833,632.44          7,511,967.97            13,108,180.64          3,981,210.33            
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเน่ือง (7,957,277.77)           56,862,516.08          31,205,693.55          108,348,520.15        
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (7,957,277.77)           56,862,516.08          31,205,693.55          108,348,520.15        

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไร
หรือขาดทุนในภายหลงั
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม
ของสัญญาอนุพนัธ์-บริษทัร่วม 16 (2,228,789.67)           -                           -                           -                           

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนรวมสาํหรับงวดสุทธิจากภาษี (2,228,789.67)           -                           -                           -                           
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (10,186,067.44)         56,862,516.08          31,205,693.55          108,348,520.15        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เดม็โก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2563

หน่วย : บาท
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



 หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (7,957,277.77)           57,540,184.32          31,205,693.55          108,348,520.15        
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                           (677,668.24)              -                           -                           

รวม (7,957,277.77)           56,862,516.08          31,205,693.55          108,348,520.15        
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (10,186,067.44)         57,540,184.32          31,205,693.55          108,348,520.15        
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                           (677,668.24)              -                           -                           

รวม (10,186,067.44)         56,862,516.08          31,205,693.55          108,348,520.15        

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 730,344,251.00 730,344,251.00 730,344,251.00 730,344,251.00
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 34 (0.01)                        0.08                          0.04                          0.15                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เดม็โก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2563

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



 หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

รายได้
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 40 74,676,007.49          40,932,099.59          574,111.00               13,748,668.10            
รายไดจ้ากการบริการรับเหมาก่อสร้าง 40 409,892,523.61        807,929,148.20        409,892,523.61        807,929,148.20          
รายไดอ้ื่น 32 5,359,537.30            9,698,344.83            68,242,071.50          97,555,988.94            

รวมรายได้ 489,928,068.40        858,559,592.62        478,708,706.11        919,233,805.24          

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายสินคา้ 40 70,222,466.99          39,141,414.53          1,740,832.76            11,858,809.96            
ตน้ทุนบริการรับเหมาก่อสร้าง 40 367,596,771.73        681,525,583.05        367,695,571.73        681,993,912.45          
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 40 1,670,906.97            3,889,894.52            -                            -                               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 76,564,800.61          132,634,449.31        69,095,855.32          124,399,063.56          
ค่าใชจ่้ายอื่น -                            438,332.76               -                            219,184.76                  

รวมค่าใช้จ่าย 516,054,946.30        857,629,674.17        438,532,259.81        818,470,970.73          
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน (26,126,877.90)       929,918.45             40,176,446.30         100,762,834.51         
ตน้ทุนทางการเงิน 18,510,800.99          18,558,428.93          17,460,843.50          14,590,327.72            
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 16,18 15,130,437.46          24,435,449.81          -                            -                               
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (29,507,241.43)         6,806,939.33            22,715,602.80          86,172,506.79            
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 33 1,644,655.83            924,286.91               46,487.44                 (879,284.51)                
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเน่ือง (31,151,897.26)         5,882,652.42            22,669,115.36          87,051,791.30            
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (31,151,897.26)         5,882,652.42            22,669,115.36          87,051,791.30            

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไร
หรือขาดทุนในภายหลงั
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสัญญาอนุพนัธ์-บริษทัร่วม 16 (530,227.25)              -                            -                            -                               

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่นรวมสาํหรับงวดสุทธิจากภาษี (530,227.25)              -                            -                            -                               
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (31,682,124.51)         5,882,652.42            22,669,115.36          87,051,791.30            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เดม็โก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2563
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท



 หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (31,151,897.26)         5,882,652.42            22,669,115.36          87,051,791.30            

รวม (31,151,897.26)         5,882,652.42            22,669,115.36          87,051,791.30            
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (31,682,124.51)         5,882,652.42            22,669,115.36          87,051,791.30            
รวม (31,682,124.51)         5,882,652.42            22,669,115.36          87,051,791.30            

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 730,344,251.00 730,344,251.00 730,344,251.00 730,344,251.00
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 34 (0.04)                         0.01                          0.03                          0.12                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เดม็โก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2563
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



ส่วนทุน ส่วนตํ่ากว่าทุน
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน จากการจ่ายโดย จากการเปลี่ยนแปลง จัดสรรแล้ว - รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย
ที่ออกและ ส่วนเกิน จากการจําหน่าย ใช้หุ้นเป็นเกณท์ ส่วนได้เสีย ทุนสํารองตาม ยังไม่ได้ ผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอํานาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ หุ้นทุนซื้อคืน ที่หมดอายุแล้ว ในบริษัทย่อย กฎหมาย จัดสรร ของบริษัทใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (ก่อนปรับปรุง) 730,344,251.00                1,916,040,428.64             151,947,248.00                16,360,538.99                  (4,000,433.41)                   82,268,357.30                  277,733,337.94                -                                        -                                        -                                        3,170,693,728.46             -                                    3,170,693,728.46             
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี

เนื่องจากการนาํมาตรฐานการรายการทางการเงิน
ใหม่มาถือปฏิบตัิ 5.1 -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              1,416,945,724.05             (9,604,107.89)                   1,407,341,616.16             1,407,341,616.16             -                                    1,407,341,616.16             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (หลังปรับปรุง) 730,344,251.00                1,916,040,428.64             151,947,248.00                16,360,538.99                  (4,000,433.41)                   82,268,357.30                  277,733,337.94                1,416,945,724.05             (9,604,107.89)                   1,407,341,616.16             4,578,035,344.62             -                                    4,578,035,344.62             
เงินปันผลจ่าย 31 (21,909,403.47)                 (21,909,403.47)                 (21,909,403.47)                 
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              (7,957,277.77)                   -                                        (2,228,789.67)                   (2,228,789.67)                   (10,186,067.44)                 -                                        (10,186,067.44)                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 730,344,251.00                1,916,040,428.64             151,947,248.00                16,360,538.99                  (4,000,433.41)                   82,268,357.30                  247,866,656.70                1,416,945,724.05             (11,832,897.56)                 1,405,112,826.49             4,545,939,873.71             -                                    4,545,939,873.71             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 730,344,251.00                1,916,040,428.64             151,947,248.00                16,360,538.99                  (874,411.66)                      82,268,357.30                  278,834,607.67                -                                        -                                    -                                        3,174,921,019.94             15,876,831.27                  3,190,797,851.21             
การเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจ
ควบคุมซึ่งเกิดจากบริษทัยอ่ย 17 -                              -                              -                              -                              (3,126,021.75)                   -                              -                                    (3,126,021.75)                   (15,199,163.03)                 (18,325,184.78)                 

เงินปันผลจ่าย 31 (36,515,222.45)                 (36,515,222.45)                 (36,515,222.45)                 
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              57,540,184.32                  57,540,184.32                  (677,668.24)                      56,862,516.08                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 730,344,251.00                1,916,040,428.64             151,947,248.00                16,360,538.99                  (4,000,433.41)                   82,268,357.30                  299,859,569.54                -                                    -                                    -                                    3,192,819,960.06             -                                    3,192,819,960.06             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไร(ขาดทุน)จากการ
วัดมูลค่ายุติธรรมของ

ตราสารทุน

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่นของบริษัท

ร่วม รวม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นกําไร(ขาดทุน)สะสม

บริษัท เด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิรวม
สําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563

หน่วย : บาท
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



ส่วนทุน
องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน จากการจ่ายโดย จัดสรรแล้ว -
ที่ออกและ ส่วนเกิน จากการจําหน่าย ใช้หุ้นเป็นเกณท์ ทุนสํารองตาม ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ หุ้นทุนซื้อคืน ที่หมดอายแุล้ว กฎหมาย จัดสรร ผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (ก่อนปรับปรุง) 730,344,251.00      1,916,040,428.64   151,947,248.00        16,360,538.99        82,268,357.30     114,961,099.58    -                          3,011,921,923.51             
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (หลังปรับปรุง) 730,344,251.00      1,916,040,428.64   151,947,248.00        16,360,538.99        82,268,357.30     125,337,058.31    1,416,945,724.05      4,439,243,606.29             
เงินปันผลจ่าย 31 (21,909,403.47)     (21,909,403.47)                 
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                    -                   -                     -                   -                31,205,693.55      -                                31,205,693.55                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 730,344,251.00      1,916,040,428.64   151,947,248.00        16,360,538.99        82,268,357.30     134,633,348.39    1,416,945,724.05      4,448,539,896.37             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 730,344,251.00      1,916,040,428.64   151,947,248.00        16,360,538.99        82,268,357.30     67,868,859.81      -                                2,964,829,683.74             
เงินปันผลจ่าย 31 (36,515,222.45)     -                                (36,515,222.45)                 
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                    -                   -                     -                   -                108,348,520.15    -                                108,348,520.15                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 730,344,251.00      1,916,040,428.64   151,947,248.00        16,360,538.99        82,268,357.30     139,702,157.51    -                            3,036,662,981.44             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไร(ขาดทุน)จาก
การวัดมูลค่ายตุิธรรม
ของตราสารทุน

กําไร(ขาดทุน)สะสม

บริษทั เดม็โก้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
สําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2563

หน่วย : บาท
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



 
2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายไดภ้าษีเงินได้ 3,876,354.67           64,374,484.05         44,313,874.19         112,329,730.48       
รายการปรับปรุง 

ค่าเส่ือมราคา 20,989,578.77         20,662,462.25         13,564,964.20         12,966,204.47         
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,450,941.87         15,477,001.01         881,941.05              1,049,987.91           
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิต-ลูกหน้ี(โอนกลบั) -                           70,000.00                -                           70,000.00                
หน้ีสูญ -                           1,543,306.26           -                           -                           
กาํไรจากการโอนกลบัรายการค่าเผ่ือท่ีดิน (800,000.00)             -                           (800,000.00)             -                           
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิต-เงินลงทุน(โอนกลบั) -                           -                           (329,249.07)             -                           
(กาํไร)ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 311,047.91              106,206.57              311,047.91              106,206.57              
(กาํไร)ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 101,676.08              -                           101,676.08              -                           
(กาํไร)ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7,048.41)                 (18,284.45)               (7,048.41)                 (18,284.45)               
กลบัรายการค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ (551,637.10)             (1,382,189.84)          (394,192.86)             (947,332.75)             
(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (164,295.32)             (771,768.63)             (164,295.32)             (771,768.63)             
(กาํไร)ขาดทุนจากการจ่ายเงินชดเชยเกษียณอายุ (5,593.00)                 (1,606,836.00)          (15,586.00)               (1,496,140.00)          
ส่วนแบ่ง(กาํไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ (44,108,991.22)        (58,373,416.56)        -                           -                           
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 6,195,579.21           5,757,986.58           4,523,695.00           4,280,366.00           
เงินปันผลรับ -                           -                           (60,749,625.50)        (89,957,458.32)        
ดอกเบ้ียรับ (446,413.95)             (234,336.93)             (9,415,953.31)          (5,801,416.87)          
ตน้ทุนทางการเงิน 37,541,347.47         34,351,923.00         34,729,335.90         28,945,451.58         

เงินสดรับ(จ่าย) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 33,382,546.98         79,956,537.31         26,550,583.86         60,755,545.99         

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน
(เพ่ิมข้ึน) ลดลงในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (88,338,813.08)        (143,431,347.45)      (82,947,318.95)        (102,956,780.78)      
(เพ่ิมข้ึน) ลดลงในสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญาหมุนเวียน 94,479,135.67         (112,032,461.65)      94,232,827.87         (112,032,461.65)      
(เพ่ิมข้ึน) ลดลงในสินคา้คงเหลือ (656,040.82)             (72,446,596.53)        27,882,319.75         (59,045,437.69)        
(เพ่ิมข้ึน) ลดลงในสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9,392,551.96           (9,860,769.75)          9,399,473.88           (10,715,077.89)        
(เพ่ิมข้ึน) ลดลงในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 16,555,411.41         -                           4,405,800.00           -                           
(เพ่ิมข้ึน) ลดลงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 148,850.04              3,009,595.70           261,452.78              2,035,650.50           
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (215,774,358.18)      298,171,616.47       (264,848,909.33)      344,216,057.85       
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในหน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญาหมุนเวียน 55,658,711.07         -                           49,208,257.22         -                           
เพ่ิมข้ีน (ลดลง) ในประมาณการหน้ีสินระยะสั้น -                           (91,560,091.25)        -                           (91,560,091.25)        
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (3,565,004.00)          (3,652,134.57)          (617,632.73)             (5,533,512.59)          

เงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน (98,717,008.95)        (51,845,651.72)        (136,473,145.65)      25,163,892.49         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 
2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
รับดอกเบ้ีย 542,790.80              396,279.16              188,047.63              39,928,408.79         
รับภาษีเงินได้ -                           431,181.56              -                           -                           
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (1,514,672.00)          (8,760,754.00)          (1,372,372.00)          (8,310,470.00)          
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (35,247,124.52)        (33,043,975.17)        (33,461,766.48)        (27,888,833.63)        
จ่ายภาษีเงินได้ (14,396,158.85)        (21,431,277.04)        (12,000,755.96)        (19,851,980.31)        

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (149,332,173.52)      (114,254,197.21)      (183,119,992.46)      9,041,017.34           
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผูกพนั (2,500,000.00)          (3,700,000.00)          (2,500,000.00)          (3,700,000.00)          
เงินสดรับ (จ่าย) สาํหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 1,021,000.00           (19,000.00)               1,021,000.00           (19,000.00)               
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะยาว -                           -                           -                           (39,560,697.40)        
เงินสดจ่ายสาํหรับซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           (32,628,977.28)        
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 1,080,240.91           265,899.94              1,080,240.91           265,899.94              
เงินสดจ่ายสาํหรับซ้ือสินทรัพยถ์าวร (12,489,404.78)        (6,073,500.76)          (12,754,080.25)        (6,029,388.80)          
เงินสดรับในการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,076.41                  18,310.45                7,076.41                  18,310.45                
เงินสดจ่ายสาํหรับซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,459,499.62)          (5,152,546.00)          (4,326,779.99)          (5,152,546.00)          
เงินสดรับเงินปันผล 60,749,625.50         108,105,607.16       60,749,625.50         108,105,607.16       

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 43,409,038.42         93,444,770.79         43,277,082.58         21,299,208.07         
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับ (จ่าย) สาํหรับเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 153,599,481.15       25,935,006.99         187,599,481.15       1,700,647.19           

เงินสดรับในเงินกูย้ืมระยะยาว 20,000,000.00         72,910,000.00         20,000,000.00         72,910,000.00         
จ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะยาว (85,262,500.00)        (71,062,500.00)        (83,042,500.00)        (68,842,500.00)        
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (4,114,154.04)          (3,969,272.83)          (3,697,582.59)          (3,477,007.98)          
เงินสดจ่ายเงินปันผล (21,886,779.74)        (36,452,595.47)        (21,886,779.74)        (36,452,595.47)        

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 62,336,047.37         (12,639,361.31)        98,972,618.82         (34,161,456.26)        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (43,587,087.73)        (33,448,787.73)        (40,870,291.06)        (3,821,230.85)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 192,534,397.80       219,808,274.47       171,086,626.50       173,061,233.67       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 148,947,310.07       186,359,486.74       130,216,335.44       169,240,002.82       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท



 
 

บริษัท เดม็โก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชยข์องประเทศไทยเป็นบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2535  และบริษทัได้แปรสภาพจากเป็นบริษทั
มหาชนจาํกัด เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2549 โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 59 หมู่ 1 ตาํบลสวนพริกไทย 
อาํเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 

ธุรกิจหลกัของบริษทัคือการให้บริการรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้าและงานบริการดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า และ
งานโทรคมนาคมทุกประเภท และจาํหน่ายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า และวสัดุก่อสร้าง รวมถึงการลงทุนในโครงการ
พลงังานทดแทนและระบบสาธารณูปโภค 

บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวม
เรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกิจการ” 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 
 2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการน้ีได้จัดทาํข้ึนในสกุลเงินบาทและ ตาม

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง “การรายงานการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบติัทางการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นแบบย่อ และมีการ
เปิดเผยขอ้มูลเพิ ่ม เติมตามขอ้กําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงนาํมาแสดง
เปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึง
ไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลการดาํเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรากฏในงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาํเนินงานเตม็ปี 

2.4 ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยูใ่นงบการเงินประจาํปีท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินมิไดน้าํมาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การกาํหนดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว ในงบการเงิน
ระหวา่งกาล ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 จึงควรอ่าน
ประกอบกบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้  
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 งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทยในกรณีท่ีมีความหมายขดัแยง้กนัหรือ
มีความแตกต่างกนัในการตีความระหวา่งสองภาษา ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

2.5 งบการเงินระหวา่งกาลรวมไดร้วมรายการบญัชีของกลุ่มกิจการหลงัจากตดัรายการท่ีมีสาระสาํคญัระหวา่งกนั 
ซ่ึงมีสดัส่วนการถือหุน้ในอตัราร้อยละดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตั้งขึน้ สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
  ในประเทศ ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
 30 มิถุนายน 

2563 
31 ธันวาคม

2562 
บริษัทย่อยทางตรง     
บริษทั เดม็โก ้อินดสัตร่ี 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

งบการเงินระหว่างกาลรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ไดจ้ดัทาํข้ึน
โดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัย่อยสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 ซ่ึงไดส้อบทานแลว้ 

2.6 ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2562) 
เร่ือง “การรายงานการเงินระหว่างกาล” กลุ่มกิจการต้องอาศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการกาํหนด
นโยบายการบญัชี การประมาณการและการตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดง
จาํนวนสินทรัพย ์หน้ีสินและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบ
การเงินระหว่างกาล รวมทั้ งการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของ
ผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาอยา่งสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่าง
ไปจากประมาณการนั้น 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 

ในระหว่างงวดกลุ่มกิจการไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่าซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติัมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบั ดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   
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(1) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 

เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 19 

เร่ือง การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา
สารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะ
ทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผล
บงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 (2) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดั
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินสาํหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือนเวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมี
มูลค่าตํ่า 

การบญัชีสาํหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้
เช่ายงัคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 
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กลุ่มกิจการรับรู้ผลกระทบสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ัง
แรกโดยไม่ปรับยอ้นหลังงบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ทั้ งน้ี  กลุ่มกิจการเลือกปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาเช่าท่ีก่อนหน้าจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน 
โดยการรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชาํระตาม
สัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มกิจการโดยพิจารณาตามราย
ประเภทสินทรัพยข์องกลุ่มกิจการ ณ วนัท่ีนาํมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรกและรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นราย
สัญญาในจาํนวนเท่ากบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจาํนวนในการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีจ่าย
ล่วงหนา้หรือคา้งจ่ายซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัท่ีนาํมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

ทั้งน้ี ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 5 

3.2    แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสําหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความ
ไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

 แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล
บงัคบัใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินของบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่ง
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

บริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชี ดงัต่อไปน้ี 

-  เลือกท่ีจะไม่ต้องนําข้อมูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วดั
มูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีกลุ่มกิจการใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการวดัมูลค่า
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

-  เลือกท่ีจะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

-  เลือกท่ีจะไม่นําขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 ท่ีมีความไม่แน่นอนซ่ึงอาจกระทบต่อการ
ประมาณการกาํไรทางภาษีท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตมาเป็นขอ้มูลในการประมาณการความเพียงพอของกาํไร
ทางภาษีท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเพ่ือท่ีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
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4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการ
จดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

นอกจากน้ี กลุ่มกิจการไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และกลุ่ม
มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 มกราคม  2563 มาถือปฏิบติัในงวดปัจจุบนัเพ่ิมเติม สาระสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํ
มาตรฐานรายงานทางการเงินส่วนท่ีเพ่ิมเติมมาถือปฏิบติัในงวดปัจจุบนัมีดงัน้ี 

4.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 
4.1.1   การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

- สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 
มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือราคาทุนตดัจาํหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะ
ข้ึนอยู่กบัโมเดลธุรกิจของกลุ่มกิจการในการจดัการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสด
ตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น       

- สินทรัพยท์างการเงินประเภทหน่วยลงทุน/ตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร
หรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน         

-      หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม และวดัมูลค่าใน       
ภายหลงัดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ยกเวน้หน้ีสินทางการเงินบางรายการ    

-      ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน เวน้  
แต่    เป็นตราสารอนุพนัธ์ท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง     
       

4.1.2   สัญญาอนุพนัธ์และกิจกรรมป้องกันความเส่ียง                
กลุ่มกิจการรับรู้รายการสัญญาอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีเขา้ทาํสัญญาและวดัมูลค่าต่อมา
ในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน การบญัชีสําหรับการเปล่ียนแปลงของมูลค่า
ยติุธรรมในภายหลงัข้ึนอยูก่บัวา่กลุ่มกิจการไดก้าํหนดใหส้ญัญาอนุพนัธ์ดงักล่าว เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกัน
ความเส่ียงหรือไม่ รวมทั้ง ลกัษณะของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง                
กลุ่มกิจการกาํหนดใหส้ญัญาอนุพนัธ์ส่วนหน่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง ดงัน้ี   
  -      การป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีรับรู้รายการแลว้หรือ  
   -      การป้องกนัความเส่ียงส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระแสเงินสดของรายการสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีรับรู้   
รายการแลว้   
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ณ วนัท่ีรับรู้ความสัมพนัธ์ในการป้องกนัความเส่ียง กลุ่มกิจการมีการจดัทาํเอกสารท่ีระบุความสัมพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเส่ียงและรายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียง ซ่ึงรวมถึงการ
เปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเส่ียงท่ีคาดว่าจะชดเชยการ เปล่ียนแปลงใน
กระแสเงินสดของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง กลุ่มกิจการจดัทาํเอกสารเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ของการ
บริหารความเส่ียงและกลยุทธ์ท่ีนํามาใช้ในการจดัการกับรายการท่ีมีความเส่ียง มูลค่ายุติธรรมของสัญญา
อนุพันธ์ท่ีใช้ป้องกันความเส่ียงทั้ งจาํนวนได้มีการจัดประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนหรือหน้ีสินไม่
หมุนเวียนเม่ือระยะเวลาจนถึงวนัครบกาํหนดของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงมีจาํนวนมากกว่า 12 เดือน 
และจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนหรือหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือระยะเวลาจนถึงวนัครบกาํหนดของรายการท่ี
มีการป้องกนั ความเส่ียงมีจาํนวนไม่เกิน 12 เดือน        
       
กลุ่มกิจการจดัประเภทสญัญาอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามการบญัชีป้องกนัความเส่ียงเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
หรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนเม่ือระยะเวลาจนถึงวนัครบกาํหนดของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง มีจาํนวน
มากกว่า 12 เดือน และจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนหรือหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือระยะเวลาจนถึงวนัครบ
กาํหนดของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงมีจาํนวนไม่เกิน 12 เดือนกลุ่มกิจการรับรู้ส่วนท่ีมีประสิทธิผลของ
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสญัญาอนุพนัธ์ซ่ึงมีการกาํหนดและเขา้เง่ือนไขของ การป้องกันความ
เส่ียงในกระแสเงินสดในสาํรองการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดซ่ึงรวมอยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้ และรับรู้
กาํไรหรือ ขาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลในกาํไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงแสดงรวมอยูใ่น
รายการกาํไรหรือขาดทุนอ่ืน          
    

4.1.3 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน      
กลุ่มกิจการรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดั
จาํหน่าย โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให ้ เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มกิจการพิจารณาการ
เปล่ียนแปลงในความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดับ และกาํหนดวิธีการวดัค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้นเครดิตและการคาํนวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้สาํหรับลูกหน้ี
การคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญั ซ่ึงกลุ่มกิจการใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการพิจารณา
ค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ         

4.2 สัญญาเช่า 
4.2.1 สัญญาเช่า – กรณีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา กลุ่มกิจการประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดย
สัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญาเช่านั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้
สินทรัพยท่ี์ระบุสาํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
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กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใช้
วดัมูลค่าโดยใชร้าคาทุนซ่ึงประกอบดว้ยจาํนวนเงินของหน้ีสินตามสญัญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ปรับปรุง
ดว้ยการจ่ายชาํระใด ๆ ตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผล ตน้ทุนทางตรง
เร่ิมแรกใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน และประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนสําหรับผูเ้ช่าในการร้ือและการขนยา้ยสินทรัพย์
อา้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิง หรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยูใ่นสภาพตามท่ีกาํหนด
ไว ้หกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บใด ๆ 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ ณ วนัท่ี
สญัญาเช่าเร่ิมมีผล ซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหากอตัรานั้นสามารถกาํหนดไดทุ้กเม่ือ แต่
หากอตัรานั้นไม่สามารถกาํหนดไดทุ้กเม่ือ กลุ่มกิจการตอ้งใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มกิจการ 

การจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย 

-  การจ่ายชาํระคงท่ี รวมถึงการจ่ายชาํระคงท่ีโดยเน้ือหา 
-  การจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปรท่ีข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา ซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใชด้ชันีหรืออตัรา ณ วนัท่ี
สญัญาเช่าเร่ิมมีผล 

-  จาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 
-  ราคาใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มกิจการจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือนั้น โดย
ราคาดงักล่าวเป็นค่าเช่าท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระในระยะการต่อสญัญาตามสิทธิเลือกซ้ือ และ 

-  การจ่ายชาํระค่าปรับเพ่ือการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลว่ากลุ่มกิจการจะ
ยกเลิกสญัญาเช่า 

ในการใชว้ิธีราคาทุนกลุ่มกิจการตอ้งวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใชด้ว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ กลุ่มกิจการจะคิดค่า
เส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใชโ้ดยใช้วิธีเส้นตรงนับจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอายุการใช้
ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายสุญัญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน อยา่งไรกต็าม หาก
สญัญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงใหแ้ก่กลุ่มกิจการเม่ือส้ินสุดอายสุญัญาเช่า หรือหากราคาทุน
ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นว่ากลุ่มกิจการจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ กลุ่มกิจการตอ้งคิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์
สิทธิการใชจ้ากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยอ์า้งอิง อายุการใช้
ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชพ้ิจารณาโดยใชห้ลกัการเดียวกนักบัการพิจารณาอายกุารใชป้ระโยชน์ของ
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าตอ้งมีการวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงจาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระใน
อนาคต ซ่ึงอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 
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-  การเปล่ียนแปลงดชันีหรืออตัราท่ีใชใ้นการกาํหนดการจ่ายชาํระเหล่านั้น 
-  การเปล่ียนแปลงจาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 
-  กลุ่มกิจการเปล่ียนแปลงการประเมินการใช้สิทธิเลือกซ้ือ สิทธิการต่อสัญญา และสิทธิเลือกในการ

ยกเลิกสญัญาเช่า 

เม่ือหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถูกวดัมูลค่าใหม่เพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า กลุ่ม
กิจการตอ้งรับรู้จาํนวนเงินของการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ โดยการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการ
ใช้ อย่างไรก็ตาม ถา้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชมี้มูลค่าลดลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ และมีการลดลง
เพิ่มเติมจากการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า กลุ่มกิจการตอ้งรับรู้จาํนวนคงเหลือของการวดัมูลค่าใหม่ใน
กาํไรหรือขาดทุน 

สญัญาเช่าระยะสั้น และสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่า 

กลุ่มกิจการอาจเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับสัญญาเช่าระยะสั้น ซ่ึง
เป็นสัญญาเช่าท่ีมีอายสุญัญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่ หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า กลุ่มกิจการ
รับรู้การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญา
เช่า 

4.2.2   สัญญาเช่า - กรณีกลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า       
 กลุ่มกิจการพิจารณาเม่ือเร่ิมแรกว่าแต่ละสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดาํเนินงาน ในการ
จาํแนกประเภทสัญญาเช่าแต่ละคร้ัง กลุ่มกิจการตอ้งประเมินวา่สญัญานั้นโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบ
ทั้งหมดของสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บวา่ สญัญาเช่ามีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมด
หรือไม่ หากเป็นไปตามนั้น สัญญาเช่าดงักล่าวจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หรือหากไม่เป็นไปตามนั้น 
สญัญาเช่าดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน      

สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ และตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์้วยเกณฑ์เดียวกนักบัรายการท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจการซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัรายไดค่้าเช่า (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้าย
ใหแ้ก่ผูเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า      
  

5.        ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้เป็นคร้ังแรก 
กลุ่มกิจการได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยใช้วิธีรับรู้
ผลกระทบสะสมจากการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวเป็นรายการปรับปรุงกบักาํไรสะสมตน้
งวด และไม่ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบดงันั้น การจดัประเภทรายการใหม่และรายการปรับปรุงท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 อย่างไรก็ตาม การนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 4  มาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงิน ดงัน้ี 
ผลกระทบของการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใชเ้ป็นคร้ังแรกท่ีมีต่องบการเงินรวม   มีดงัน้ี 
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                                                                                                                  หน่วย : บาท
 งบการเงินรวม 
 มาตรฐาน มาตรฐาน 
 ณ วนัท่ี การรายงาน การรายงาน ณ วนัท่ี 
 31 ธันวาคม ทางการเงิน ทางการเงิน 1 มกราคม 
งบแสดงฐานะการเงิน 2562 ฉบับท่ี 9 ฉบับท่ี 16 2563 

สินทรัพย์หมุนเวยีน  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 884,214,842.62 - (500,000.00) 883,714,842.62

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 43,198,919.63 - (12,031,594.40) 31,167,325.23,
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,110,826,815.15 (1,110,826,815.15) - - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 2,882,008,970.21 - 2,882,008,970.21
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,338,821,765.86 (9,604,107.89) - 1,329,217,657.97
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  321,302,193.41 - (21,703,626.39) 299,598,567.02
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 37,635,341.15 37,635,341.15
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 751,217,578.08 - (286,595.40) 750,930,982.68

รวมสินทรัพย์ 4,449,582,114.75 1,761,578,047.17 3,113,524.96 6,214,273,686.88
  

                                                                หน่วย : บาท
งบการเงินรวม 

มาตรฐาน มาตรฐาน 
ณ วนัท่ี การรายงาน การรายงาน ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม ทางการเงิน ทางการเงิน 1 มกราคม 
งบแสดงฐานะการเงิน 2562 ฉบับท่ี 9 ฉบับท่ี 16 2563 
     หนีสิ้นหมุนเวยีน     

      ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  6,940,515.53 - 1,401,002.83 8,341,518.36

     หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน  
         หน้ีสินตามสญัญาเช่า  6,919,513.24 - 1,712,522.13 8,632,035.37

      หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27,986,791.02 354,236,431.01 - 382,223,222.03
รวมหนีสิ้น 41,846,819.79 354,236,431.01 3,113,524.96 399,196,775.76

 
     ส่วนของผู้ถือหุ้น  

      องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ - 1,407,341,616.16 - 1,407,341,616.16
     รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัทใหญ่ - 1,407,341,616.16 - 1,407,341,616.16
     รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 41,846,819.79 1,761,578,047.17 3,113,524.96 1,806,538,391.92
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ผลกระทบของการนาํมาตรฐานบญัชีใหม่มาใชเ้ป็นคร้ังแรกท่ีมีต่องบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัน้ี 

                                                                                                                    หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มาตรฐาน มาตรฐาน 
 ณ วนัท่ี การรายงาน การรายงาน ณ วนัท่ี 
 31 ธันวาคม ทางการเงิน ทางการเงิน 1 มกราคม 
งบแสดงฐานะการเงิน 2562 ฉบับท่ี 9 ฉบับท่ี 16 2563 
     สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  

     เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,110,826,815.15 (1,110,826,815.15) - - 
     สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 2,882,008,970.21 - 2,882,008,970.21
     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 762,985,630.39 181,291,477.17 - 944,277,107.56
     เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 386,093,493.45 (170,915,518.44) - 215,177,975.01
     ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  176,301,113.60 - (19,930,651.57) 156,370,462.03
     สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 23,154,883.75 23,154,883.75
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18,531,420.29 - (286,595.40) 18,244,824.89
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 165,610,993.51 (165,610,993.51) - - 

                รวมสินทรัพย์ 2,620,349,466.39 1,615,947,120.28 2,937,636.78 4,239,234,223.45
      หนีสิ้นหมุนเวยีน  

    ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  6,519,033.97 - 1,354,834.17 7,873,868.14

      หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน  
     หน้ีสินตามสญัญาเช่า  6,919,513.24 - 1,582,802.61 8,502,315.85
     หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 188,625,437.50 - 188,625,437.50

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

     กาํไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 114,961,099.58 10,375,958.73 - 125,337,058.31
     องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ - 1,416,945,724.05 - 1,416,945,724.05
     รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัทใหญ่ 114,961,099.58 1,427,321,682.78 - 1,542,282,782.36
    รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 128,399,646.79 1,615,947,120.28 2,937,636.78 1,747,284,403.85

 
ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรกนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากการจดัประเภทและการวดัมูลค่าของ
สินทรัพยท์างการเงินตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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5.1       เคร่ืองมือทางการเงิน 
            ผลกระทบท่ีมีต่อกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 

หน่วย : บาท 
  งบการเงิน  
 งบการเงินรวม  เฉพาะกิจการ 

กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 277,733,337.94  114,961,099.58 
การปรับปรุงกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรจากการนาํมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 9 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563    
           การเพ่ิมข้ึนของเงินใหกู้ย้ืมระยาว -  10,375,958.73 
กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 277,733,337.94  125,337,058.31 

 
 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 -  - 
การปรับปรุงกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรจากการนาํมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 9 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563    
กาํไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน

อ่ืน 1,771,182,155.06  1,771,182,155.06 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์าง

การเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (354,236,431.01)  (354,236,431.01) 
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมจากการป้องกนัความเส่ียง

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

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (วนัท่ีถือปฏิบติัคร้ังแรก) ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจท่ีใชจ้ดัการสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินของกลุ่มกิจการและจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ดงัน้ี 

                                                                                                                                                                    หน่วย : บาท 
   งบการเงินรวม   
 

 
 มูลค่ายุติธรรมผ่าน

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ราคาทุนตัด
จําหน่าย 

  
รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  - 192,534,397.80 192,534,397.80
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  - 884,214,842.62 884,214,842.62
เงินให้กูย้มืระยะสั้น  - 4,108,000.00 4,108,000.00
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั  - 42,200,000.00 42,200,000.00
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน  2,882,008,970.21 - 2,882,008,970.21
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน  - 70,932,222.49 70,932,222.49

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 2,882,008,970.21 1,193,989,462.91 4,389,919,081.86
 

หนีสิ้นทางการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน  - 1,243,007,045.68 1,243,007,045.68
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  - 713,551,772.02 713,551,772.02
เงินกูย้มืระยะยาว  - 491,987,500.00 491,987,500.00
หน้ีสินตามสญัญาเช่า  - 16,973,553.73 16,973,553.73

รวมหนีสิ้นทางการเงิน - 2,465,519,871.43 2,465,519,871.43
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                                                                                                                                                                    หน่วย : บาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

 
 มูลค่ายุติธรรมผ่าน

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
ราคาทุนตัด
จําหน่าย 

  
 

รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  - 171,086,626.50 171,086,626.50
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  - 808,110,702.28 808,110,702.28
เงินให้กูย้มืระยะสั้น  - 4,108,000.00 4,108,000.00
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั  - 42,200,000.00 42,200,000.00
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน  2,882,008,970.21 -  2,882,008,970.21
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน  - 70,932,222.49  70,932,222.49 
เงินให้กูย้มืระยะยาว  - 215,177,975.01 215,177,975.01

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 2,882,008,970.21 1,311,615,526.28 4,193,624,496.49
 

หนีสิ้นทางการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน  - 1,153,007,045.68 1,153,007,045.68
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  - 850,079,417.27 850,079,417.27
เงินกูย้มืระยะยาว  - 472,457,500.00 472,457,500.00
หน้ีสินตามสญัญาเช่า  - 16,376,183.99 16,376,183.99

รวมหนีสิ้นทางการเงิน - 2,491,920,146.94 2,491,920,146.94
 
 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน มีรายการดงัต่อไปน้ี 
 

หน่วย : บาท 
  งบการเงิน  
 งบการเงินรวม  เฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563    
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,882,008,970.21  2,882,008,970.21
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5.2 สญัญาเช่า 

ในการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาใชเ้ป็นคร้ังแรก กลุ่มกิจการรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า
สําหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า เป็น
สินทรัพยสิ์ทธิการใชโ้ดยมีมูลค่าเท่ากบัหน้ีสินตามสัญญาเช่า ปรับปรุงดว้ยจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ี
จ่ายล่วงหนา้หรือคา้งจ่ายซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะทางการเงินก่อนวนัท่ีนาํมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าดงักล่าววดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้าย
ชาํระ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มกิจการ อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มดงักล่าวของกลุ่มกิจการ
และบริษทัท่ีนาํมาคาํนวณหน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 อตัราร้อยละ 2.50 – 5.60 

สาํหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 กลุ่มกิจการรับรู้มูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดงักล่าวก่อนวนันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือ
ปฏิบติัเป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีนาํมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

หน่วย : บาท 
  งบการเงนิ  
 งบการเงินรวม  เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีเปิดเผย                               
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 7,597,298.22  7,403,798.22 

หกั สญัญาเช่าระยะสั้นท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรง (4,173,335.19)  (4,173,335.19)
สญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่าท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตาม

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

สิทธิ 859,061.04  859,061.04 
 3,255,263.03  3,061,763.03 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (141,738.07)  (124,126.25)
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพิ่มข้ึนจากการนาํมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 16 มาปฏิบติัใช ้ 3,113,524.96  2,937,636.78 
หน้ีสินสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 13,860,028.77  13,438,547.21 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 16,973,553.73  16,376,183.99 
ประกอบดว้ย    

หน้ีสินสญัญาเช่าหมุนเวียน 8,341,518.36  7,873,868.14 
หน้ีสินสญัญาเช่าไม่หมุนเวียน 8,632,035.37  8,502,315.85 

 16,973,553.73  16,376,183.99 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้บ่งตามประเภทสินทรัพยไ์ดด้งัน้ี 

   หน่วย : บาท
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563   
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 12,815,099.13  283,504.71
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 554,507.77  554,507.77
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 1,889,217.04  732,318.14
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 8,023,189.25  7,847,301.07
ยานพาหนะ  14,066,732.56  13,450,656.66
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 286,595.40  286,595.40
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 37,635,341.15  23,154,883.75
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6.  รายการและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

ในระหวา่งงวด กลุ่มกิจการมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งกลุม่กิจการและบริษทักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

ช่ือบริษัทและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน ลักษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั เดม็โก ้อินดสัตร่ี จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรงและมีกรรมการร่วมกนั
บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรงและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เดม็โกเ้ดอลาว จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรงและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั อดุรธานีโซล่าร์พาวเวอร์ 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 วนิด ์พาวเวอร์ จาํกดั บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทั เขาคอ้ วินด ์พาวเวอร์ จาํกดั 
บริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอยี ่คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอยี ่คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
คุณสวาสด์ิ ปุ้ยพนัธวงศ ์ ผูถื้อหุน้บริษทั

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
รายการ นโยบายการกําหนดราคา 

รายไดจ้ากการขาย ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเกิน
รายไดจ้ากการบริการ ตามสญัญา
ดอกเบ้ียรับ(ตามสญัญา) อตัราร้อยละ 1-2 ต่อปี
รายไดอ่ื้น ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั
ซ้ือสินคา้ ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเกิน
ตน้ทุนบริการ ราคาตามสญัญา
ค่าเช่า ราคาตามสญัญา
ค่าท่ีปรึกษา ราคาตามสญัญา
ค่าสูญเสียโอกาสในการผลิต ราคาตามบนัทึกเพิ่มเติมแนบทา้ย 
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6.1  ยอดคงเหลือท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 

2562 มีดงัน้ี  
หน่วย: บาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2563 2562 2563  2562 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน      
บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั -  -  33,793.81  838.20 
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก ้
เพาเวอร์ 6 จาํกดั 1,107,068.61 1,157,779.51 1,107,068.61 

 
1,157,779.51 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี  เด็มโก ้
เพาเวอร์ 11 จาํกดั 1,805,378.58 

 
1,958,974.10

 
1,805,378.58 

 
1,958,974.10 

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 15 จาํกดั 1,332,900.00  1,365,000.00  1,332,900.00  1,365,000.00 
บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 16 จาํกดั 1,115,500.00  1,169,000.00  1,115,500.00  1,169,000.00 
บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 17 จาํกดั 612,500.00  666,000.00  612,500.00  666,000.00 
บริษทั เค.อาร์.ทู จาํกดั 56,709,999.79 56,709,999.79 56,709,999.79  56,709,999.79
บริษทั เฟิร์ส โคราช วินด ์จาํกดั 50,290,000.02  50,290,000.02  50,290,000.02  50,290,000.02 
บริษทั เขาคอ้ วินด ์พาวเวอร์ จาํกดั 311,230.90  77,040.00  311,230.90  77,040.00 

รวม 113,284,577.90  113,393,793.42  113,318,371.71  113,394,631.62 
  

ลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน        
บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั -  -  148,773.48  145,350.55 

รวม -  -  148,773.48  145,350.55 
      
เงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน      
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก ้
เพาเวอร์ 6 จาํกดั - 115,000.00 - 

 
115,000.00 

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 15 จาํกดั 1,610,000.00 1,260,000.00 1,610,000.00  1,260,000.00
บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 16 จาํกดั 150,000.00 310,000.00 150,000.00  310,000.00 
บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 17 จาํกดั 210,000.00 360,000.00 210,000.00  360,000.00 

รวม 1,970,000.00 2,045,000.00 1,970,000.00  2,045,000.00 
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     หน่วย: บาท
ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2563 2562 2563  2562 
ลูกหนีเ้งินวางประกัน – กิจการท่ี 

เก่ียวข้องกัน 
     

บริษทั แม่โขงกรีนพาวเวอร์ จาํกดั 1,900,000.00 3,800,000.00 1,900,000.00  3,800,000.00
รวม 1,900,000.00 3,800,000.00 1,900,000.00  3,800,000.00 

      
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการท่ีเก่ียวข้อง

กัน 
     

บริษทั เดม็โกเ้ดอลาว จาํกดั - - 5,111,175.98  3,193,640.42 
บริษทั แม่โขงกรีนพาวเวอร์ จาํกดั - 83,178.09 -  83,178.09 

รวม - 83,178.09 5,111,175.98  3,276,818.51
  

เงินให้กู้ยืม – กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน   
บริษทั เดม็โกเ้ดอลาว จาํกดั   
ยอดคงเหลือตน้ปี - - 386,093,493.45  343,763,839.71
หกั รายการปรับปรุงจากการนาํ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(167,198,936.35) 

 
 

- 
             เพิ่มข้ึน - - 3,797,452.31  42,329,653.74

ยอดคงเหลือปลายงวด - - 222,692,009.41  386,093,493.45
    
บริษทั แม่โขงกรีนพาวเวอร์ จาํกดั   
ยอดคงเหลือตน้ปี 1,000,000.00 1,750,000.00 1,000,000.00  1,750,000.00

             ลดลง (1,000,000.00) (750,000.00) (1,000,000.00)  (750,000.00)
ยอดคงเหลือปลายงวด - 1,000,000.00 -  1,000,000.00
   
บริษทั ซีไอเอน็ (ไทยแลนด)์ จาํกดั   
ยอดคงเหลือตน้ปี - 85,000.00 -  85,000.00
เพิ่มข้ึน - 30,000.00 -  30,000.00

             ลดลง - (115,000.00) -  (115,000.00)
ยอดคงเหลือปลายงวด - - -  - 
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     หน่วย: บาท
ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2563 2562 2563  2562 
บริษทั ซินแก๊ส ลพบุรี จาํกดั   
ยอดคงเหลือตน้ปี 80,000.00 60,000.00 80,000.00  60,000.00

             เพิ่มข้ึน - 20,000.00 -  20,000.00
รวม 80,000.00 80,000.00 80,000.00  80,000.00
หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต-  

เงินใหกู้ย้มื 
(80,000.00) (80,000.00) (80,000.00)  (80,000.00)

ยอดคงเหลือปลายงวด - - -  - 
      
บริษทั ซินแก๊ส มหาสารคาม จาํกดั   
ยอดคงเหลือตน้ปี - 60,000.00 -  60,000.00

             เพิ่มข้ึน - 20,000.00 -  20,000.00
ลดลง - (80,000.00) -  (80,000.00)
ยอดคงเหลือปลายงวด - - -  -

รวม - 1,000,000.00 222,692,009.41  387,093,493.45
      

เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน   
บริษทั เดม็โก ้อินดสัตร่ี จาํกดั - - 34,999,997.46  34,999,997.46
บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั - - 844,422.60  -

รวม - - 35,844,420.06  34,999,997.46
      

เจ้าหนีง้านโครงการ – กิจการท่ี
เก่ียวข้องกัน 

     

บริษทั เดม็โก ้อินดสัตร่ี จาํกดั -  -  105,417,944.71  106,783,902.15
บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั - - 1,977,231.60  21,436,059.00

รวม - - 107,395,176.31  128,219,961.15
      

เจ้าหนีเ้งินประกันผลงาน  - กิจการ 
ท่ีเก่ียวข้องกัน 

  

บริษทั เดม็โก ้อินดสัตร่ี จาํกดั - - 20,847,855.65  20,720,196.08
รวม - - 20,847,855.65  20,720,196.08
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     หน่วย: บาท
ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2563 2562 2563  2562 
เจ้าหนีอ่ื้น  - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน   
บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั - - 55,212.00  -

             บริษทั เค.อาร์.ทู จาํกดั 328,398.00 - 328,398.00  - 
รวม 328,398.00 - 383,610.00  - 

       
        
เจ้าหนีค่้าหุ้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน        
บริษทั ซัลเทนเอเบิล เอนเนอยี คอร์
ปอเรชัน่ จาํกดั 97,923,706.42 97,923,706.42 97,923,706.42  97,923,706.42

รวม 97,923,706.42 97,923,706.42 97,923,706.42  97,923,706.42
 
             ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

  

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั -  -  260,737.60  314,045.00
บริษทั เดม็โกเ้ดอลาว จาํกดั - - 950,000.00  950,000.00
บริษทั เค.อาร์.ทู จาํกดั -  1,095,965.69  -  1,095,965.69
บริษทั เฟิร์ส โคราช วินด ์จาํกดั -  1,700,215.68  -  1,700,215.68

รวม -  2,796,181.37  1,210,737.60  4,060,226.37
  

ดอกเบีย้ค้างจ่าย -กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน        
บริษทั ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี คอร์
ปอเรชัน่ จาํกดั 4,183,700.00 3,967,117.38

 
4,183,700.00 

 
3,967,117.38

รวม 4,183,700.00  3,967,117.38  4,183,700.00  3,967,117.38
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6.2  รายการบญัชีท่ีสาํคญัระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

หน่วย: บาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 
รายได้จากการขาย        
บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั -  -  32,111.00  124,898.10 

รวม -  -  32,111.00  124,898.10 
        

รายได้อ่ืน   
บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั - - 447,748.00  212,971.00
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก ้
เพาเวอร์ 6 จาํกดั 

5,000.00  -  5,000.00  - 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก ้
เพาเวอร์ 11 จาํกดั 

5,000.00 - 5,000.00  -

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 15 จาํกดั 5,000.00  -  5,000.00  - 
บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 16 จาํกดั 5,000.00 - 5,000.00  -
บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 17 จาํกดั 5,000.00  -  5,000.00  - 
บริษทั แม่โขงกรีนพาวเวอร์ จาํกดั 20,000.00  -  20,000.00  - 
บริษทั อุดรธานีโซล่าร์พาวเวอร์ จาํกดั 20,000.00  -  20,000.00  - 
บริษทั อินโดไชน่า กรีนเอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 20,000.00 - 20,000.00  -

รวม 85,000.00 - 532,748.00  212,971.00
        

รายได้เงินปันผล        
บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั -  -  -  30,000,000.00 
บริษทั อีโอลสั พาวเวอร์ จาํกดั 60,749,625.50  59,957,458.32  60,749,625.50  59,957,458.32 

รวม 60,749,625.50  59,957,458.32  60,749,625.50  89,957,458.32 

   
ดอกเบีย้รับ   
บริษทั เดม็โกเ้ดอลาว จาํกดั - - 4,756,220.09  1,413,585.46
บริษทั แม่โขงกรีนพาวเวอร์ จาํกดั -  52,356.16  -  52,356.16 

รวม -  52,356.16  4,756,220.09  1,465,941.62 
        

ซื้อทรัพย์สิน      
บริษทั เดม็โก ้อินดสัตร่ี จาํกดั - - 500,000.00  - 

รวม - - 500,000.00  - 
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   หน่วย: บาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 
ต้นทุนขาย      
บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั - - 1,064,186.00  133,900.50

รวม - - 1,064,186.00  133,900.50
      
ต้นทุนบริการ      
บริษทั เดม็โก ้อินดสัตร่ี จาํกดั - - -  28,221.00 
บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั - - 1,946,680.00  36,515,269.60 

รวม - - 1,946,680.00  36,543,490.60 

   
ค่าใช้จ่ายอ่ืน   
บริษทั เค.อาร์.ทู จาํกดั 221,490.00 - 221,490.00  -
บริษทั เฟิร์ส โคราช วินด ์จาํกดั -  -  -  - 

รวม 221,490.00  -  221,490.00  - 
      

   
ดอกเบีย้จ่าย        
บริษัท  ซัสเทนเอเบิล  เอนเนอร์ยี ่ 
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 63,409.61 219,724.70 63,409.61  219,724.70 

รวม 63,409.61 219,724.70 63,409.61  219,724.70 
       
ค่าสูญเสียโอกาสในการผลิต      
บริษทั เค.อาร์.ทู จาํกดั 106,908.00  52,449,907.87  106,908.00  52,449,907.87 

รวม 106,908.00 52,449,907.87 106,908.00  52,449,907.87
        

ค่าท่ีปรึกษา        
คุณสวาสด์ิ ปุ้ยพนัธวงศ ์ 120,000.00 120,000.00 120,000.00  120,000.00

รวม 120,000.00 120,000.00 120,000.00  120,000.00
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                                                                                                             หน่วย: บาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 
รายได้จากการขาย        
บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั - - 101,565.00  163,716.17

รวม - - 101,565.00  163,716.17
      

รายได้อ่ืน        
บริษทั เดม็โก ้อินดสัตร่ี จาํกดั -  -  -  600,000.00 
บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั - - 661,727.00  425,318.00
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก ้
เพาเวอร์ 6 จาํกดั 

5,000.00  -  5,000.00  - 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก ้
เพาเวอร์ 11 จาํกดั 

5,000.00 - 5,000.00  -

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 15 จาํกดั 5,000.00  -  5,000.00  - 
บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 16 จาํกดั 5,000.00 - 5,000.00  -
บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 17 จาํกดั 5,000.00  -  5,000.00  - 
บริษทั แม่โขงกรีนพาวเวอร์ จาํกดั 20,000.00  -  20,000.00  - 
บริษทั อดุรธานีโซล่าร์พาวเวอร์ 

จาํกดั 
20,000.00  -  20,000.00  - 

บริษทั อินโดไชน่า กรีนเอน็เนอร์ยี ่
จาํกดั 

20,000.00  -  20,000.00  - 

รวม 85,000.00  -  746,727.00  1,025,318.00 
        

รายได้เงินปันผล        
บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั -  -  -  30,000,000.00 
บริษทั อีโอลสั พาวเวอร์ จาํกดั 60,749,625.50  59,957,458.32  60,749,625.50  59,957,458.32 

รวม 60,749,625.50  59,957,458.32  60,749,625.50  89,957,458.32 

        
ดอกเบีย้รับ        
บริษทั เดม็โกเ้ดอลาว จาํกดั -  -  9,431,569.96  5,595,647.44 
บริษทั แม่โขงกรีนพาวเวอร์ จาํกดั 18,739.73 104,136.98 18,739.73  104,136.98

รวม 18,739.73 104,136.98 9,450,309.69  5,699,784.42
        

ขายทรัพย์สินถาวร   
บริษทั เดม็โกเ้ดอลาว จาํกดั - - -  16,653.45

รวม - - -  16,653.45
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                  หน่วย: บาท
ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 
      
ซื้อทรัพย์สินถาวร   
บริษทั เดม็โก ้อินดสัตร่ี จาํกดั - - 500,000.00  -

รวม - - 500,000.00  -
 
ต้นทุนขาย 

     

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั - - 1,452,359.00  532,381.50
รวม - - 1,452,359.00  532,381.50

      

ต้นทุนบริการ      
บริษทั เดม็โก ้อินดสัตร่ี จาํกดั - - -  649,083.00 
บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั - - 5,236,347.00  42,316,869.60 

รวม - - 5,236,347.00  42,965,952.60 

   
ค่าใช้จ่ายอ่ืน   
บริษทั เค.อาร์.ทู จาํกดั 849,562.41 - 849,562.41  -
บริษทั เฟิร์ส โคราช วินด ์จาํกดั 28,202.55  -  28,202.55  - 

รวม 877,764.96  -  877,764.96  - 
      

ดอกเบีย้จ่าย   
บริษัท  ซัสเทนเอเบิล  เอนเนอร์ยี ่ 
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 216,582.62 437,034.84 216,582.62  437,034.84 

รวม 216,582.62 437,034.84 216,582.62  437,034.84 
       
ค่าสูญเสียโอกาสในการผลิต      
บริษทั เค.อาร์.ทู จาํกดั 106,908.00  71,042,781.32  106,908.00  71,042,781.32 

รวม 106,908.00 71,042,781.32 106,908.00  71,042,781.32
        

ค่าท่ีปรึกษา        
คุณสวาสด์ิ ปุ้ยพนัธวงศ ์ 240,000.00 240,000.00 240,000.00  240,000.00

รวม 240,000.00 240,000.00 240,000.00  240,000.00
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6.3  ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
 กลุ่มกิจการมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและผูบ้ริหาร สําหรับงวดสามเดือนและ      

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
หน่วย: บาท 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 8,205,490.00 11,534,254.66 7,530,030.00  10,788,634.66
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 273,880.00 280,465.00 176,598.00  190,583.00

รวม 8,479,370.00 11,814,719.66 7,706,628.00  10,979,217.66 
   

                                                                                                       หน่วย: บาท 
 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 17,356,210.00 21,641,479.66 15,844,540.00  19,975,220.66
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 547,760.00 561,535.00 353,198.00  381,772.00

รวม 17,903,970.00 22,203,014.66 16,197,738.00  20,356,992.66 

7. ข้อมูลเพิม่เติมเก่ียวกับกระแสเงินสด 
รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสดท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรและ    
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5.19 6.71 1.78 1.46 
แปลงเงินใหกู้ย้ืมเป็นเงินลงทุนใน     
   บริษทัยอ่ย - 18.33 - 18.33 
การเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 181.29 - 
การเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนในสินทรัพยท์าง
การเงินไม่หมุนเวียน 

 
1,771.18 

 
- 1,771.18 

 
- 

 

 

 

 



 
- 26 - 

 
8.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2563 2562 2563  2562 
เงินสดในมือ 2,655,188.85 2,667,044.43 1,694,871.53  1,671,331.84 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 95,246,345.03 85,147,287.71 80,810,163.29  66,983,272.58
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 50,745,543.61 104,464,775.71 47,411,068.04  102,176,732.13 
เงินฝากประจาํท่ีถึงกาํหนด      
 จ่ายคืนภายใน 3 เดือน 300,232.58 255,289.95 300,232.58  255,289.95

รวม 148,947,310.07 192,534,397.80 130,216,335.44  171,086,626.50
      

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
9.1 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

หน่วย : บาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 
ลูกหนีก้ารค้า 

 2563 2562 2563  2562 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 715,965,059.93 629,962,134.81 651,662,633.64 559,742,023.23
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 113,284,577.90 113,393,793.42 113,318,371.71 113,394,631.62

รวม 829,249,637.83 743,355,928.23 764,981,005.35 673,136,654.85
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต-ลกูหน้ี  

(3,025,913.30)
 

(3,025,913.30)
 

(3,025,913.30) 
 

(3,025,913.30)
 รวม 826,223,724.53 740,330,014.93 761,955,092.05 670,110,741.55
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หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 
ลูกหนีอ่ื้น 

 2563 2562 2563  2562 

ดอกเบ้ียคา้งรับ-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - 83,178.09 5,111,175.98 3,276,818.51
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ  26,764,437.48 29,423,462.42 26,764,437.48 29,020,262.42
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 21,778,267.92 18,451,115.99 20,949,065.37 17,108,055.00
เงินทดรองจ่าย  4,045,592.70 2,361,320.91 3,770,042.66 2,194,625.37
ลูกหน้ีเงินประกนั   50,734,801.93 54,073,858.74 50,734,801.93 54,073,858.74
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 5,583,804.26 9,042,993.80 - 3,481,556.02
ลูกหน้ีอ่ืน  34,879,899.43 27,786,740.15 34,973,249.86 28,831,585.65
อ่ืนๆ 1,829,965.39 2,662,157.59 - 13,199.02

 รวม 145,616,769.11 143,884,827.69 142,302,773.28 137,999,960.73
 รวม 971,840,493.64 884,214,842.62 904,257,865.33 808,110,702.28

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2563 2562 2563  2562 

ลูกหนีก้ารค้า - บริษัทอ่ืน     
ยงัไม่ถึงกาํหนด 627,886,506.20 518,529,803.58 566,520,746.99 505,862,209.87
เกินกาํหนดชาํระ  
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 61,888,318.66 57,666,560.04 58,951,651.58 44,368,268.34
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 4,712,264.59 - 4,712,264.59 - 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 9 เดือน 12,456,485.46 35,517,902.93 12,456,485.46 -
มากกวา่ 9 เดือน ถึง 12 เดือน - 10,227,927.83 - 1,491,604.59
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 9,021,485.02 8,019,940.43 9,021,485.02 8,019,940.43

รวม 715,965,059.93 629,962,134.81 651,662,633.64 559,742,023.23
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต-ลกูหน้ี         

(3,025,913.30)
         

(3,025,913.30)
          

(3,025,913.30) 
         

(3,025,913.30)
รวม 712,939,146.63 626,936,221.51 648,636,720.34 556,716,109.93

ลูกหน้ีเช็คคืน - 1,046,625.00 - 1,046,625.00
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต-ลกูหน้ี                

- 
         

(1,046,625.00)
                 

- 
          

(1,046,625.00)
รวม - - - - 
รวม 712,939,146.63 626,936,221.51 648,636,720.34 556,716,109.93
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หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2563 2562 2563  2562 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
ยงัไม่ถึงกาํหนด - - 33,793.81 -
เกินกาํหนดชาํระ     
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 234,190.90 77,040.00 234,190.90 77,878.20 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 9 เดือน 77,040.00 - 77,040.00  -
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 112,973,347.00 113,316,753.42 112,973,347.00  113,316,753.42 

รวม 113,284,577.90 113,393,793.42 113,318,371.71 113,394,631.62 
รวม 826,223,724.53 740,330,014.93 761,955,092.05 670,110,741.55 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ลูกหน้ีการคา้สุทธิท่ีคา้งชาํระเกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 12 เดือน
จาํนวน 118.97 และ 101.14  ลา้นบาทตามลาํดบั โดยกลุ่มกิจการคาดวา่ส่วนท่ีเหลือจะไดรั้บชาํระในภายหลงั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัได้โอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินจากลูกหน้ีตาม
สัญญาการให้บริการบางโครงการจาํนวน 349.09 ล้านบาท และ 347.81 ล้านบาท ตามลาํดับ ให้แก่สถาบัน
การเงินเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินนั้น (ดูหมายเหตุขอ้ 24) 

9.2 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 

กลุ่มกิจการมีลูกหน้ีการค้าส่วนหน่ึงท่ีได้ทําแผนขอผ่อนชําระหน้ีกับบริษัทมีระยะเวลาในการผ่อนชําระ
ประมาณ 8 ปี ดงันั้น บริษทัจึงจดัประเภทรายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนมูลค่าดงักล่าวไดท้าํการคิด
ลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูส่้วนเพิ่ม  

10. สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญาหมุนเวยีน 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัไดม้อบอาํนาจการรับเงินหรือโอนสิทธิเรียกร้องในการชาํระ
หน้ีจากรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระจากสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา จาํนวน 169.69 ลา้นบาท และจาํนวน 151.42 ลา้น
บาท ตามลาํดบั เป็นหลกัประกนัสาํหรับวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากจากสถาบนัการเงิน  
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11. เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 

หน่วย : บาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน   31 ธันวาคม
 2563 2562 2563  2562

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันอ่ืน       
- บุคคลหรือกิจการอ่ืน 3,087,000.00 3,108,000.00  3,087,000.00  3,108,000.00
- บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 80,000.00 1,080,000.00  80,000.00  1,080,000.00
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต-

เงินให้กูย้มื 
 

(80,000.00)
 

(80,000.00)
  

(80,000.00)
  

(80,000.00)
              รวม  - 1,000,000.00  -  1,000,000.00

                   รวม 3,087,000.00 4,108,000.00  3,087,000.00  4,108,000.00

12. สินค้าคงเหลือ 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน   31 ธันวาคม
 2563 2562 2563  2562

สินคา้สาํเร็จรูป 70,710,999.78  92,802,442.14 55,665,789.22 83,408,196.97 
งานระหว่างทาํ 52,737,393.50  22,277,106.63 21,182.18 21,182.18 
งานโครงการระหวา่งก่อสร้าง -     139,912.00 - 139,912.00 
วตัถุดิบ 119,235,629.40  126,968,199.98 8,268.58 8,268.58 
วสัดุใชส้ิ้นเปลือง 1,391,384.37  1,231,705.48 - - 

รวม 244,075,407.05  243,419,366.23 55,695,239.98 83,577,559.73 
หกั ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้ (13,708,145.89)  (14,259,782.99)  (6,208,837.67) (6,603,030.53)

รวม 230,367,261.16  229,159,583.24 49,486,402.31 76,974,529.20 
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13. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน   31 ธันวาคม
 2563 2562 2563  2562

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 14,275,797.10 117,619,727.56  11,918,692.23  113,187,996.94 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 13,716,231.85 23,080,249.13 13,672,517.06 23,020,763.25 
อ่ืนๆ 259,749.78  242,697.05  254,749.78  232,503.12 

      รวม 28,251,778.73 140,942,673.74  25,845,959.07  136,441,263.31 
 

14. เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระผูกพนั 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินฝากสถาบนัการเงิน จาํนวน 44.70 ลา้นบาท และ 
42.20 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 24 
และ 28) 

15. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

หน่วย : บาท 

 
   งบการเงินรวมและ

งบเฉพาะกิจการ 
ช่ือบริษัท ทุนเรียกชําระแล้ว สัดส่วน  ราคาตามบัญชี 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี เงินลงทุน  ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 ร้อยละ  31 ธันวาคม 2562 

บริษทั ซสัเทนเอเบิล  เอนเนอย ี     
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 712,500,000.00 712,500,000.00 12.87  114,114,285.00

หั ก  ค่ า เผื่ อ ผ ลข าด ทุ น ด้ าน เค ร ดิ ต -  
เงินลงทุน 

   
 

  
(21,858,829.85) 

                          สุทธิ     92,255,455.15 
บริษทั วินด ์เอนเนอยี ่โฮลด้ิง จาํกดั 1,088,373,000.00 1,088,373,000.00 3.87  799,999,940.00
บริษทั เขาคอ้ วินด ์พาวเวอร์ จาํกดั 1,530,000,000.00 1,530,000,000.00 14.28  218,571,420.00 
รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562   1,110,826,815.15
ผลกระทบจากการจดัประเภทและการวดัมูลค่ายติุธรรม    1,771,182,155.06 
รวม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563     2,882,008,970.21 
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ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัไดมี้การจดัประเภทและวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนใหม่ จากเดิม
วดัตามราคาทุนเปล่ียนเป็นวดัตามมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยผลต่างจากการเปล่ียนแปลงการวดั
มูลค่าขา้งตน้มีจาํนวน 1,771.18 ลา้นบาท บริษทัมีนโยบายในการรับรู้เขา้องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของผ่าน
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ทั้งน้ีจากการทบทวนมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
ผูบ้ริหารมีความเห็นวา่มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีขา้งตน้เป็นมูลค่าเดียวกนั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

  ณ วนัท่ี 1 มกราคม และ 30 มิถุนายน 2563 
                   ราคาต่อหุ้น                            จํานวนเงิน 

 
จํานวนหุ้น ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม  ราคาตามบัญชีวัด

ตามมูลค่ายุติธรรม
บริษทั ซสัเทนเอเบิล  เอนเนอย ี       
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 19,695,714.00 5.79  4.68  92,255,455.15

บริษทั วินด ์เอนเนอยี ่โฮลด้ิง จาํกดั 4,210,526.00 190.00  600.00  2,526,315,600.00
บริษทั เขาคอ้ วินด ์พาวเวอร์ จาํกดั 21,857,142.00 10.00  12.05  263,437,915.06
       2,882,008,970.21

 
บริษทั ซสัเทนเอเบิล  เอนเนอย ีคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
เน่ืองจาก ปัจจุบนับริษทัดาํเนินธุรกิจโดยมีรายไดห้ลกัจากการให้บริการและเป็นท่ีปรึกษาดา้นการบริหารจดัการ ทั้งน้ีผล
การการดาํเนินงานในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ยงัคงทรงตวัและมีกาํไรจากการดาํเนินธุรกิจท่ีผ่านมาเล็กน้อยอย่างสมํ่าเสมอ 
ดงันั้นผูบ้ริหารของบริษทั จึงมีความเห็นวา่ มูลค่าตามบญัชีของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นมูลค่าท่ีสะทอ้นมูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และ 30  มิถุนายน 2563 แลว้ และเน่ืองจากมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้ ไม่มีการซ้ือขายในตลาด
ท่ีมีสภาพคล่อง และเทคนิคในการประเมินมูลค่าเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ดงันั้นเคร่ืองมือ
ทางการเงินน้ีจึงจดัอยูใ่น  ระดบั 3 

บริษทั วินด ์เอนเนอยี ่โฮลด้ิง จาํกดั 
บริษทัประมาณมูลค่ายุติธรรมของบริษทั วินด์ เอนเนอยี่ โฮลด้ิง จาํกดั โดยอา้งอิงราคาซ้ือขายล่าสุดท่ีสังเกตได้จากงบ
การเงินและขอ้มูลท่ีเปิดเผยในตลาดหลกัทรัพย ์ของบริษทัมหาชนแห่งหน่ึงท่ีซ้ือหุน้ของบริษทั วินด ์เอนเนอยี ่โฮลด้ิง จาํกดั
จากบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในราคา 600 บาทต่อหุน้ บริษทัไดรั้บโอนหุน้ ดงักล่าวในปลายปี 2561 ฝ่ายบริหารมีความเห็นวา่
ราคาดงักล่าวเป็นราคาท่ีสะทอ้นมูลค่ายติุธรรมท่ีดีท่ีสุดแลว้เน่ืองจากเป็นราคาท่ีผูซ้ื้อผูข้ายอยา่งเตม็ใจและเป็นอิสระรวมทั้ง
มีปริมาณซ้ือขายท่ีมากเพียงพอท่ีจะเป็นตัวแทนของมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และ 30 มิถุนายน 2563  
เน่ืองจากมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้ ไม่มีการซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง และเทคนิคในการประเมินมูลค่าเป็นขอ้มูลในตลาด
ท่ีสงัเกตไดท่ี้มีอยูต่ามท่ีกล่าว ขา้งตน้ ดงันั้นเคร่ืองมือทางการเงินน้ีจึงจดัอยูใ่นระดบั 3  
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บริษทั เขาคอ้ วินด ์พาวเวอร์ จาํกดั 
บริษทัประมาณมูลค่ายติุธรรมของบริษทั เขาคอ้ วินด ์พาวเวอร์ จาํกดั โดยอา้งอิงจากราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 
2562 เน่ืองจากราคาตามบญัชีขา้งตน้  เป็นขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดในปัจจุบนัท่ีบริษทัมีอยู ่ ดงันั้นบริษทัจึงอา้งอิงราคาดงักล่าวเป็น
มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และ 30  มิถุนายน 2563 และเน่ืองจากมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้ ไม่มีการซ้ือขายในตลาด
ท่ีมีสภาพคล่อง และเทคนิคในการประเมินมูลค่าเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้  ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ดงันั้นเคร่ืองมือ
ทางการเงินน้ีจึงจดัอยูใ่นระดบั 3 
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16. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
        หน่วย : บาท 

                                                      งบการเงินรวม 

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ทุนที่ชําระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าเงินลงทุน  

      ตามวธิีส่วนได้เสีย  

  ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่  

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

  2563 2562  2563 2562 2563 2562 2563 2562  

     ร้อยละ ร้อยละ      

บริษทั อีโอลสัพาวเวอร์ จาํกดั ดา้นการลงทุน 1,301,301,300.00 1,301,301,300.00 25.00 25.00 1,206,849,236.78 1,206,849,236.78 1,304,285,289.25 1,338,821,765.86 

บริษทั ซีไอเอน็  (ไทยแลนด)์ จาํกดั
ผลิตและจาํหน่าย 

กระแสไฟฟ้าจากขยะ 6,000,000.00
 

6,000,000.00 
 

26.00 
 

26.00 
 

1,560,000.00 
 

1,560,000.00 568,449.92 
 

568,449.92 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต-เงิน

ลงทุน  - -   (1,560,000.00) (1,560,000.00) (568,449.92) (568,449.92) 

   รวม      1,206,849,236.78 1,206,849,236.78 1,304,285,289.25 1,338,821,765.86 
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        หน่วย : บาท 

   งบการเงินรวม 

ชื่อบริษัท  ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากบริษัทร่วม  ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น 

   สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน  สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

   2563  2562  2563 2562 

บริษทั อีโอลสัพาวเวอร์ จาํกดั  12,106,687.54 22,796,713.85 (530,227.25) -  

 รวม  12,106,687.54 22,796,713.85 (530.227.25) -  
    

 
    

        หน่วย : บาท

   งบการเงินรวม 

ชื่อบริษัท  ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากบริษัทร่วม  ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น 

   สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน  สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

   2563  2562  2563 2562 

บริษทั อีโอลสัพาวเวอร์ จาํกดั  38,046,046.45 54,111,728.26 (2,228,789.67) -  

 รวม  38,046,046.45 54,111,728.26 (2,228,789.67) -  
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หน่วย : บาท 
 

                                                 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท 
ประเภทกิจการ ทุนที่ชําระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินปันผลรับ  

 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ สําหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน  

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

 
 2563 2562  2563 2562 2563 2562 2563 2562  

 
    ร้อยละ ร้อยละ      

บริษทั อีโอลสัพาวเวอร์ จาํกดั ดา้นการลงทุน 1,301,301,300.00 1,301,301,300.00 25.00 25.00 1,206,849,236.78 1,206,849,236.78 60,749,625.50 59,957,458.32 

บริษทั ซีไอเอน็  (ไทยแลนด)์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย 
กระแสไฟฟ้าจากขยะ 6,000,000.00 6,000,000.00 

 
26.00 

 
26.00 

 
1,560,000.00 

 
1,560,000.00 

 
- 

 
- 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต-       
เงินลงทุน 

  
- 

 
- 

   
(1,560,000.00) (1,560,000.00)

 
- - 

 รวม 
      

1,206,849,236.78 1,206,849,236.78
 

60,749,625.50 59,957,458.32 
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บริษทั อีโอลสั พาวเวอร์ จาํกดั 
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวนัที่ 23 มิถุนายน 2563 ระบุว่า บริษทั อีโอลสั พาวเวอร์ จาํกดั มีสิทธิไดร้ับเงินปันผลจากบริษทั เฟิร์ส โคราช วินด์ จาํกดั
จาํนวน 159.00 ลา้นบาทและไดร้ับเงินปันผลจากบริษทั เค.อาร์.ทู. จาํกดั จาํนวน 84.00 ลา้นบาท และนอกจากนี้บริษทั อีโอลสัพาวเวอร์ จาํกดั มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมตัิจ่ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลจากกาํไรสะสม 31 ธันวาคม 2562 และครึ่งปี 2563 จาํนวน 243.00 ลา้นบาท และเป็นเงินปันผลที่จ่ายให้กบับริษทั จาํนวน 60.75 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัที่ 30
มิถุนายน 2563 
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวนัที่ 20 มิถุนายน 2562 ระบุว่า บริษทั อีโอลสั พาวเวอร์ จาํกดั มีสิทธิไดร้ับเงินปันผลจากบริษทั เฟิร์ส โคราช วินด์ จาํกดั
จาํนวน 155.93 ลา้นบาทและไดร้ับเงินปันผลจากบริษทั เค.อาร์.ทู. จาํกดั จาํนวน 83.97 ลา้นบาท และนอกจากนี้บริษทั อีโอลสัพาวเวอร์ จาํกดั มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมตัิจ่ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลจากกาํไรสะสม 31 ธันวาคม 2561 และครึ่งปี 2562 จาํนวน 239.83 ลา้นบาท และเป็นเงินปันผลที่จ่ายให้กบับริษทั จาํนวน 59.96 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัที่ 28 
มิถุนายน 2562 

 
 

  งบการเงินรวม 

  
มูลค่าเงินลงทุน 
ตามวธิีส่วนได้เสีย 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562  1,338,821,765.86 

หกั รายการปรับปรุงจากการนาํมาตรฐานการนาํรายงานทางการเงินฉบบัที่ 9 มาใช ้  (9,604,107.89) 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563  1,329,217,657.97 

 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 และวนัที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มกิจการไดท้าํการทดสอบประสิทธิผลจากการป้องกนัความเสี่ยงสญัญา
อนุพนัธ์ดา้นกระแสเงินสดพบวา่สญัญาขา้งตน้ยงัมีประสิทธิผลเป็นไปตามนโยบายกลุ่มกิจการกาํหนด  
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17. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
หน่วย : บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ทุนเรียกชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินปันผลรับ 

  ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ สําหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน 

ชื่อบริษัท ทุนจดทะเบียน 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม สิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 

  2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

    ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั เดม็โก ้อินดสัตรี่ จาํกดั 260,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00 100.00 100.00 167,600,000.00 167,600,000.00 - - 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต-     
เงินลงทุน      (5,965,746.63) (6,294,995.70) - - 

                   สุทธิ      161,634,253.37 161,305,004.30 - - 

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 100.00 100.00 200,000,000.00 200,000,000.00 - 30,000,000.00 

บริษทั เดม็โก ้เดอ ลาว จาํกดั 639,600,000.00 401,680,626.09 401,680,626.09 100.00 100.00 582,972,103.26 401,680,626.09 - - 

รวม      944,606,356.63 762,985,630.39 - 30,000,000.00 
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บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั 

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2562 มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมตัิการจดัสรรเงินกาํไรจากผลการดาํเนินงานเดือนตุลาคม 2559  ถึงเดือนธนัวาคม 
2561 เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 3.76 ลา้นบาท และอนุมตัิจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงานสาํหรับระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559  ถึงเดือนธนัวาคม 2561 ใน
อตัราหุน้ละ 15 บาท เป็นจาํนวนเงิน 30 ลา้นบาท กาํหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัที่ 30 กนัยายน 2562 

บริษทั เดม็โก ้ เดอลาว จาํกดั 

ในระหวา่งปี 2562 บริษทัไดล้งทุนใน บริษทั เดม็โก ้เดอลาว จาํกดั เพิ่มขึ้น จาํนวน 18.33 ลา้นบาท โดยการแปลงเงินใหกู้ย้มืเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย จากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวมี
ผลทาํใหบ้ริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวคิดเป็นสดัส่วน 100% 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ราคาทุน  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 762,985,630.39  

บวก รายการปรับปรุงจากการนาํมาตรฐานการนาํรายงานทางการเงินฉบบัที่ 9 มาใช ้ 181,291,477.17  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 944,277,107.56  
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18. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

        หน่วย : บาท 

                                                 งบการเงนิรวม 

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ทุนที่ชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าเงินลงทุน  

     ตามวธิีส่วนได้เสีย  

  ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่  

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

  2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562  

    ร้อยละ ร้อยละ      

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เดม็โก ้ 
เพาเวอร์ 6 จาํกดั

ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 5,000,000.00 5,000,000.00 49.00 49.00 2,449,700.00 2,449,700.00 3,237,584.58 3,091,233.98  

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เดม็โก ้
เพาเวอร์ 11 จาํกดั

ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 4,000,000.00 4,000,000.00 49.00 49.00 1,959,700.00 1,959,700.00 2,615,737.42  2,494,256.09 

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 15 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 5,500,000.00 5,500,000.00 51.00 51.00 2,804,700.00 2,804,700.00 3,269,604.23  3,152,069.53 
บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 16 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 5,500,000.00 5,500,000.00 51.00 51.00 2,804,700.00 2,804,700.00 4,276,970.52  4,040,868.50 
บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 17 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 5,500,000.00 5,500,000.00 51.00 51.00 2,804,700.00 2,804,700.00 4,325,977.02  4,097,931.50 
บริษทั อุดรธานีโซล่าร์ พาวเวอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 35,000,000.00 35,000,000.00 45.71 45.71 16,000,000.00 16,000,000.00 29,350,997.22  27,638,409.09 
บริษทั อินโดไชน่า กรีนเอน็เนอร์ยี ่จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 35,000,000.00 35,000,000.00 45.71 45.71 16,000,000.00 16,000,000.00 28,920,492.65  27,148,141.69 
บริษทั แม่โขงกรีนพาวเวอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 35,000,000.00 35,000,000.00 45.71 45.71 16,000,000.00 16,000,000.00 27,325,407.63  25,596,916.12 

รวม      60,823,500.00 60,823,500.00 103,322,771.27  97,259,826.50 
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   หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินรวม 
ชื่อบริษัท ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากการร่วมค้า  ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากการร่วมค้า 

  สําหรับ 3 เดือน สิ้นสุดวนัที่  สําหรับ 6 เดือน สิ้นสุดวนัที่  
 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 

 2563  2562  2563 2562 
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เดม็โก ้เพาเวอร์ 6 จาํกดั 84,030.45  75,792.53  146,350.60  139,223.80 
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เดม็โก ้เพาเวอร์ 11 จาํกดั 71,874.65  64,952.72  121,481.33  108,409.48 
บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 15 จาํกดั 88,192.92  54,133.02  117,534.70  76,979.96 
บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 16 จาํกดั 143,633.91  109,023.92  236,102.02  198,766.98 
บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 17 จาํกดั 135,222.30  96,922.71  228,045.52  173,913.09 
บริษทั อุดรธานีโซล่าร์พาวเวอร์ จาํกดั  772,091.15  786,084.05  1,712,588.13  1,561,057.22 
บริษทั อินโดไชน่า กรีนเอน็เนอร์ยี ่จาํกดั  865,738.37  246,021.94  1,772,350.96  1,098,864.76 
บริษทั แม่โขงกรีนพาวเวอร์ จาํกดั  862,966.17  205,805.07  1,728,491.51  904,473.01 

 รวม 3,023,749.92  1,638,735.96  6,062,944.77  4,261,688.30 
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หน่วย : บาท 

                                              งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ทุนที่ชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินปันผลรับ  

  ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ สําหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน  

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

  2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562  

    ร้อยละ ร้อยละ      
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เดม็โก ้ 

เพาเวอร์ 6 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 5,000,000.00 5,000,000.00 49.00 49.00 2,449,700.00 2,449,700.00 - -  
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เดม็โก ้

เพาเวอร์ 11 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 4,000,000.00 4,000,000.00 49.00 49.00 1,959,700.00 1,959,700.00 -  - 

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 15 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 5,500,000.00 5,500,000.00 51.00 51.00 2,804,700.00 2,804,700.00 -  - 

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 16 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 5,500,000.00 5,500,000.00 51.00 51.00 2,804,700.00 2,804,700.00 -  - 

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 17 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 5,500,000.00 5,500,000.00 51.00 51.00 2,804,700.00 2,804,700.00 -  - 

บริษทั อุดรธานีโซล่าร์ พาวเวอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 35,000,000.00 35,000,000.00 45.71 45.71 16,000,000.00 16,000,000.00 -  - 

บริษทั อินโดไชน่า กรีนเอน็เนอร์ยี ่จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 35,000,000.00 35,000,000.00 45.71 45.71 16,000,000.00 16,000,000.00 -  - 

บริษทั แม่โขงกรีนพาวเวอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 35,000,000.00 35,000,000.00 45.71 45.71 16,000,000.00 16,000,000.00 -  - 

   รวม      60,823,500.00 60,823,500.00 -  - 
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19. เงินให้กู้ยืมระยะยาว 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม

 2563 2562 2563  2562
เงินให้กูย้มืระยะยาว   

- บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - 222,692,009.41 386,093,493.45
        รวม - - 222,692,009.41 386,093,493.45
    

เงินให้กูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562    386,093,493.45
รายการปรับปรุงจากการนาํมาตรฐานการนาํ

รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 มาใช ้    (170,915,518.44)
เงินให้กูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563    215,177,975.01

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัไดมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินให้กูย้ืมระยะยาวใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 9  จากเดิมบริษทัรับรู้เงินให้กูย้ืมระยะยาวในอตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปีตามอตัราท่ีตกลงกนัเปล่ียนมาเป็นรับรู้
ดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกูส่้วนเพ่ิมผลต่างท่ีเกิดจากการปรับปรุงดอกเบ้ียและมูลค่ายุติธรรมของเงินตน้ ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 บริษทัรับรู้ในบญัชีกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อย จาํนวน 181.29 ลา้นบาท และปรับปรุงผลกระทบจากการ
รับรู้ดอกเบ้ียรับในปี 2562 ท่ีรับรู้ตํ่าไปจาํนวน 10.38 ลา้นบาทกบักาํไรสะสมตน้งวด 

20. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีดินของบริษทั จาํนวน 7.60 และ 6.80 ลา้นบาท ตามลาํดบั  ซ่ึง
มูลค่าดงักล่าวถือตามราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระซ่ึงใชว้ิธีการประเมินแบบเปรียบเทียบกบัราคาตลาด   
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21. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท  
 งบการเงินรวม  งบการเงิน  
   เฉพาะกิจการ 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  321,302,193.41  176,301,113.60 
รายการปรับปรุงจากการนาํมาตรฐาน                                         

การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาใช ้ (21,703,626.39)  (19,930,651.57) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 299,598,567.02  156,370,462.03 
บวก ซ้ือระหวา่งงวด - ราคาทุน 13,005,556.33  13,270,230.80 
           โอนเขา้ 1,247.61  1,247.61 
หกั จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  (1,391,289.80)  (1,391,288.82) 
           โอนออก (2.00)  (2.00) 
 ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด  (18,629,410.74)  (11,689,877.05) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 292,584,668.42  156,560,772.57 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้นําท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองจกัรบางส่วนเป็นหลกัประกนัสําหรับ
วงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 24 และ 28) 

22. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 

 
                         หน่วย : บาท  

 งบการเงินรวม  งบการเงิน  
   เฉพาะกิจการ 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 37,635,341.15  23,154,883.75 
บวก ซ้ือระหวา่งงวด - ราคาทุน 3,044,065.42  3,044,065.42 
หกั ยกเลิกระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (568,209.65)  (568,209.63) 
 ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด  (2,360,168.03)  (1,875,087.15) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 37,751,028.89 23,755,652.39 
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23. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 

                         หน่วย : บาท  
 งบการเงินรวม  งบการเงิน  
   เฉพาะกิจการ 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 751,217,578.08  18,531,420.29 
รายการปรับปรุงจากการนาํมาตรฐาน                                          

การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาใช ้ (286,595.40)  (286,595.40) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 750,930,982.68  18,244,824.89 
บวก ซ้ือระหวา่งงวด - ราคาทุน 3,187,669.63  3,180,950.00 

โอนเขา้ 2.00  2.00 
หกั จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (28.00)  (28.00) 
           โอนออก (1,247.61)  (1,247.61) 
 ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด  (10,450,941.87)  (881,941.05) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 743,666,436.83  20,542,560.23 

24. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน 

ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม 

ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน 

 ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม 

 2563 2562 2563  2562 
เงินกูท้รัสตรี์ซีท 663,432,686.55 773,007,045.68 663,432,686.55 773,007,045.68
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 733,160,000.00 470,000,000.00 677,160,000.00 380,000,000.00

รวม 1,396,592,686.55 1,243,007,045.68 1,340,592,686.55 1,153,007,045.68
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รายละเอียดของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจาํแนกไดด้งัน้ี 

หน่วย : บาท 
 อัตราดอกเบีย้ ครบกําหนด ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 ร้อยละต่อปี (เดือน) 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
   2563  2562 

บริษัท เดม็โก้ จํากัด (มหาชน)     
เงินกูท้รัสตรี์ซีท 2.50 – 3.85 3 - 6 663,432,686.55  773,007,045.68
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 2.97 – 5.00 2 - 3 677,160,000.00  380,000,000.00

รวม   1,340,592,686.55  1,153,007,045.68
บริษัท เดม็โก้ เพาเวอร์ จํากัด     
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 2.00 - 6.50 3 - 4 56,000,000.00  90,000,000.00

รวม   56,000,000.00  90,000,000.00
รวม   1,396,592,686.55  1,243,007,045.68

กลุ่มกิจการมีวงเงินสินเช่ือสาํหรับเงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ซ่ึงคํ้าประกนัโดยเงิน
ฝากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 14) ท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรบางส่วน (ดูหมายเหตุขอ้ 21) นอกจากน้ี บริษทัยงั
ได้มอบอาํนาจการรับเงินหรือสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีบางโครงการ (ดูหมายเหตุขอ้ 9) สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา
หมุนเวียน (ดูหมายเหตุขอ้ 10) และผลประโยชน์จากการประกนัภยัในสินทรัพยข์องกลุ่มกิจการให้กบัสถาบนั
การเงินเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือดงักล่าว สาํหรับวงเงินสินเช่ือของบริษทัยอ่ยไดมี้บริษทัซ่ีงเป็นบริษทัแม่เป็นผู ้
ค ํ้าประกนัร่วมดว้ย 

25. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

                                                                                                  หน่วย : บาท  
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  2563  2562  2563  2562 

เจา้หน้ีการคา้  217,962,781.61  276,193,587.49  181,860,669.41  278,172,223.28
เจา้หน้ีงานโครงการ  90,219,829.80  224,711,514.98  197,615,006.11  350,733,976.13
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน  53,188,455.77  55,644,783.40  73,964,762.61  76,303,045.40
เจา้หน้ีค่าหุน้  97,923,706.42  97,923,706.42  97,923,706.42  97,923,706.42
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 18,319,001.59  41,899,075.11  17,778,651.20  38,650,885.32
อ่ืนๆ 20,458,847.64  17,179,104.62  15,979,747.14  8,295,580.72

รวม 498,072,622.83  713,551,772.02  585,122,542.89  850,079,417.27
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26. หนีสิ้นท่ีเกิดจากสัญญาหมุนเวยีน 

                                                                                                                                                                          หน่วย : บาท  
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  2563  2562  2563  2562 

เงินมดัจาํรับล่วงหนา้จากลูกคา้  135,940,107.69  125,701,120.29  127,049,103.89  123,336,420.34
รายไดรั้บล่วงหนา้  103,902,244.97  58,482,521.30  103,902,244.97  58,406,671.30

รวม 239,842,352.66  184,183,641.59  230,951,348.86  181,743,091.64

27. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน   31 ธันวาคม
 2563 2562 2563  2562

ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 40,884,824.10 44,450,428.10 33,885,043.92 34,502,676.65
อ่ืนๆ 82,000.00  81,400.00 76,200.00 76,200.00

รวม 40,966,824.10 44,531,828.10 33,961,243.92  34,578,876.65

28. เงินกู้ยืมระยะยาว 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน   31 ธันวาคม
 2563 2562 2563  2562

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 426,725,000.00 491,987,500.00  409,415,000.00  472,457,500.00 
หกั ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาว       
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (163,155,000.00) (171,962,500.00) (158,715,000.00)  (167,522,500.00)

รวม 263,570,000.00 320,025,000.00  250,700,000.00  304,935,000.00 
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เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 วงเงิน ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี
  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน   31 ธันวาคม
  2563 2562 2563  2562

เงินกู ้  20.00 ลา้นบาท 20,000,000.00 -  20,000,000.00  - 
เงินกู ้  41.73 ลา้นบาท 17,310,000.00 19,530,000.00  -  - 
เงินกู ้ 200.00 ลา้นบาท 26,840,000.00 46,820,000.00  26,840,000.00  46,820,000.00 
เงินกู ้ 345.00 ลา้นบาท 207,575,000.00 240,637,500.00  207,575,000.00  240,637,500.00 
เงินกู ้ 300.00 ลา้นบาท 155,000,000.00 185,000,000.00  155,000,000.00  185,000,000.00 

 รวม 426,725,000.00 491,987,500.00  409,415,000.00  472,457,500.00 
หกั  ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด      
        ชาํระ ภายในหน่ึงปี (163,155,000.00) (171,962,500.00)  (158,715,000.00)  (167,522,500.00)

 สุทธิ 263,570,000.00 320,025,000.00  250,700,000.00  304,935,000.00 

การเปล่ียนแปลงในเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  มีดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

              งบการเงินรวม 
            2563                      2562      

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
            2563                 2562 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  491,987,500.00 406,125,000.00 472,457,500.00 382,155,000.00
บวก รับเงินกูย้มืระหวา่งงวด 20,000,000.00 72,910,000.00 20,000,000.00 72,910,000.00
หกั การจ่ายคืนเงินกูย้มืระหวา่งงวด (85,262,500.00) (71,062,500.00) (83,042,500.00) (68,842,500.00)
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  426,725,000.00 407,972,500.00 409,415,000.00 386,222,500.00

กลุ่มกิจการมีวงเงินสินเช่ือสําหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินซ่ึงคํ้ าประกันโดยเงินฝาก
สถาบันการเงิน  (ดูหมายเหตุข้อ  14) ท่ี ดิน  อาคารและเคร่ืองจักรบางส่วน  (ดูหมายเหตุข้อ  21) 
นอกจากน้ี บริษทัยงัไดม้อบอาํนาจการรับเงินหรือสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีบางโครงการ (ดูหมายเหตุขอ้ 
9) สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาหมุนเวียน (ดูหมายเหตุขอ้ 10) และผลประโยชน์จากการประกนัภยัใน
สินทรัพยข์องกลุ่มกิจการให้กบัสถาบนัการเงินเพื่อคํ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือดงักล่าว สําหรับวงเงิน
สินเช่ือของบริษทัยอ่ยไดมี้บริษทัซ่ึงเป็นบริษทัแม่เป็นผูค้ ํ้าประกนัร่วมดว้ย 
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29. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า  

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าเป็นหน้ีสินจากการเช่ายานพาหนะและทรัพยสิ์นอ่ืน จาํนวนท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต สรุปได้
ดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 จํานวนเงิน มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงิน 
 ขั้นตํ่าท่ีต้องจ่าย ขั้นตํ่าท่ีต้องจ่าย 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2563 2562 2563 2562 

ระยะเวลาการชําระ     
ไม่เกินหน่ึงปี 7,792,558.71 7,415,704.18 7,337,602.27  6,940,515.53 
เกินหน่ึงปีและไม่เกินหา้ปี 8,429,192.00 7,159,419.09 8,144,916.69  6,919,513.24 

รวม 16,221,750.71 14,575,123.27 15,482,518.96  13,860,028.77 
หกั   ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคต (739,231.75) (715,094.50) - - 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงิน     
    ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 15,482,518.96 13,860,028.77 15,482,518.96  13,860,028.77
หกั   ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  
             ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (7,337,602.27) (6,940,515.53) (7,337,602.27) 

 
(6,940,515.53)

รวม 8,144,916.69 6,919,513.24 8,144,916.69  6,919,513.24 
   

หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จํานวนเงิน มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงิน 
 ขั้นตํ่าท่ีต้องจ่าย ขั้นตํ่าท่ีต้องจ่าย 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2563 2562 2563 2562 

ระยะเวลาการชําระ     
ไม่เกินหน่ึงปี 7,738,558.71 6,989,432.23 7,290,795.19  6,519,033.97 
เกินหน่ึงปีและไม่เกินหา้ปี 8,316,692.00 7,159,419.09 8,038,812.43  6,919,513.24

รวม 16,055,250.71 14,148,851.32 15,329,607.62  13,438,547.21
หกั   ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคต (725,643.09) (710,304.11) - - 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงิน      
    ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 15,329,607.62 13,438,547.21 15,329,607.62  13,438,547.21 
หกั   ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  
             ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (7,290,795.19) (6,519,033.97) (7,290,795.19) 

 
(6,519,033.97)

รวม 8,038,812.43 6,919,513.24 8,038,812.43  6,919,513.24 
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30. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

รายการเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 
                                                                                                                                                     หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 93,722,135.23  67,443,811.00 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัระหวา่งงวด 6,195,579.21 4,523,695.00 
ตน้ทุนทางการเงินระหวา่งงวด 1,124,718.00 806,170.00 
จ่ายเงินเกษียณพนกังานระหวา่งงวด (1,514,672.00) (1,372,372.00)
(กาํไร)ขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังาน (5,593.00) (15,586.00)
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 99,522,167.44 71,385,718.00 

31. การจ่ายเงินปันผลและสํารองตามกฏหมาย 
บริษทัใหญ่                                                                                                                     
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 วาระพิเศษ  เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน  2563 มีมติเป็นเอก
ฉนัทอ์นุมติัการจดัสรรเงินกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี 2562 และอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 
0.03 บาท กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 30 เมษายน 2563 รวมเป็นเงินท่ีจ่ายปันผลระหวา่งกาลจาํนวน 21.91 ลา้น
บาท 
ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562  เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติั
การจดัสรรเงินกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี 2561 เป็นทุนสาํรองกาํไรตามกฏหมายจาํนวน 0.63 ลา้นบาท 
และอนุมติัจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 รวม
เป็นเงินท่ีจ่ายปันผลจาํนวน 36.52 ลา้นบาท 

32. รายได้อ่ืน 
รายไดอ่ื้น ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563  2562 
เงินปันผลรับ - - 60,749,625.50  89,957,458.32
ดอกเบ้ียรับ 149,850.87 167,210.33 4,680,444.97  1,566,541.74
รายไดอ่ื้น 5,209,686.43 9,531,134.50 2,812,001.03  6,031,988.88
     รวม 5,359,537.30 9,698,344.83 68,242,071.50  97,555,988.94
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                                                                                หน่วย : บาท 
 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563  2562 
เงินปันผลรับ - - 60,749,625.50  89,957,458.32
ดอกเบ้ียรับ 446,413.95 234,336.93 9,415,953.31  5,801,416.87
รายไดอ่ื้น 22,861,193.51 23,429,624.12 10,640,005.07  15,675,357.06
     รวม 23,307,607.46 23,663,961.05 80,805,583.88  111,434,232.25

33. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ี
ประมาณการไว ้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้รุปไดด้งัน้ี 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้มีดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563  2562 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน :      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ - 407,090.91 -  -
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่าง   
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่าง 1,644,655.83 517,196.00 46,487.44 (879,284.51)

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ตามงบกําไร   
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 1,644,655.83 924,286.91 46,487.44 (879,284.51)

หน่วย : บาท 
 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563  2562 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน :      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ - 630,430.78 -  -
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่าง   
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่าง 11,833,632.44 6,881,537.19 13,108,180.64 3,981,210.33

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ตามงบกําไร   
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 11,833,632.44 7,511,967.97 13,108,180.64 3,981,210.33
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34. กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน มีดงัน้ี 
หน่วย : บาท/หุ้น 

  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563  2562 
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       

     กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้   
    บริษทัใหญ่ บาท (31,151,897.26) 5,882,652.42 22,669,115.36 87,051,791.30

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  หุน้ 730,344,251 730,344,251 730,344,251 730,344,251
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  บาท (0.04) 0.01 0.03  0.12

 
หน่วย : บาท/หุ้น 

  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563  2562 
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       

     กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้   
    บริษทัใหญ่ บาท (7,957,277.77) 57,540,184.32 31,205,693.55 108,348,520.15

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  หุน้ 730,344,251 730,344,251 730,344,251 730,344,251
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  บาท (0.01) 0.08 0.04  0.15

35. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 
35.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัเลตเตอร์ออฟเครดิต เลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ หนงัสือคํ้าประกนั มีดงัน้ี 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สกุลเงิน ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
 (ล้าน) 30มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม
 2563 2562  2563 2562

เลตเตอร์ออฟเครดิต ยโูร - 0.02 - 0.02 
 ดอลลาร์สหรัฐ - 0.24 - 0.24 

เลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ บาท - 5.14 - 5.14 
หนงัสือคํ้าประกนั ยโูร 0.23 0.37 0.23 0.37 

 ดอลลาร์สหรัฐ 3.22 3.94 3.22 3.94 
 บาท 2,916.79 2,771.29 2,901.24 2,759.57 
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35.2 ภาระผกูพนัตามสญัญา 

สญัญางานจา้งเหมา 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  2563 และ 31 ธันวาคม  2562 บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาว่าจ้างผูรั้บเหมาช่วง 
ท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตเป็นจาํนวนเงิน 303.53 ลา้นบาท และ 226.54 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สญัญาซ้ือขายกระแสไฟฟ้า 
บริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าหลายแห่งของบริษัทได้ทําสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) และการไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) เป็นเวลา 25 ปี ปริมาณขายและราคาขายเป็นไป
ตามท่ีตกลงกันในสัญญา บริษทัย่อย บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้เหล่านั้นต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขและ
ขอ้กาํหนดต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

35.3 คดีความฟ้องร้อง 

บริษทัมีความคืบหนา้คดีฟ้องร้องจากงบการเงินสาํหรับปี 2562 เพียง 1 คดี คือ บริษทัถูกบริษทัแห่งหน่ึงยืน่
ฟ้องคดีอาญา 1 คดีศาลยงัไม่ประทบัรับฟ้องและให้เขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย ทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างยก
ร่างสญัญาเพ่ือยติุคดี โดยศาลเล่ือนการนดัพิจารณาไกล่เกล่ียในวนัท่ี 28 กนัยายน 2563 

 
36. สัญญางานระหว่างก่อสร้าง 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนและกาํไรหรือขาดทุน 
ท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบันสําหรับงานก่อสร้างเป็นจาํนวนเงิน 8,614.75 ล้านบาท และจาํนวน 10,133.63 ล้านบาท 
ตามลาํดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทั เด็มโก ้อินดสัตร่ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย มีตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนและ
กาํไรหรือขาดทุนท่ีรับรู้สะสมจนถึงปัจจุบนัสาํหรับงานก่อสร้างเป็นจาํนวนเงิน 95 ลา้นบาท 
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37. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

37.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
กลุ่มกิจการมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงส่วนหน่ึงอยูภ่ายใตส้ัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือบริหารความเส่ียงเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 สกุลเงิน ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี
 (ล้าน) 30มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน   31 ธันวาคม
  2563 2562 2563  2562

สินทรัพย์ทางการเงิน       
ลูกหน้ีการคา้ต่างประเทศ ดอลลาร์สหรัฐ 0.03 - 0.03  - 
 
หนีสิ้นทางการเงิน 

      

     เจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศ ยโูร 0.01 0.07 0.01  0.07 
 ดอลลาร์สหรัฐ 0.24 0.16 0.24 0.16 
เงินกูท้รัสตร์รีซีท ยโูร 0.01 0.01 0.01 0.01 

 ดอลลาร์สหรัฐ 0.07      0.14 0.07 0.14 
ภาระผูกพนั      

         เลตเตอร์ออฟเครดิต ยโูร - 0.02 - 0.02 
 ดอลลาร์สหรัฐ - 0.24 - 0.24 
หนงัสือคํ้าประกนั ยโูร 0.23 0.37 0.23 0.37 

 ดอลลาร์สหรัฐ 3.22 3.94 3.22 3.94 

 

37.2 มูลค่ายติุธรรม 
เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ิสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัอยูใ่นประเภทระยะสั้น และมี
อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัจึงประมาณมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินนั้นใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
ณ  วนัที่ 30 มิถุนายน  2563 บริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินที่เกี่ยวกบัการลงทุนในตราสารทุน  โดยมี
รายละเอียดตามท่ีระบุใน(หมายเหตุ 15) 
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38. รายได้ตามสัญญาท่ีทํากับลูกค้า 

กลุ่มกิจการมีรายไดท่ี้เคยรวมอยูใ่นยอดยกมาของหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา และรายไดท่ี้คาดว่าจะรับรู้ในอนาคต
สาํหรับของสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ มีรายละเอียดดงัน้ี 

                          (หน่วย : ล้านบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน    

2563 
31 ธันวาคม   

2562 
30 มิถุนายน    

2563 
 31 ธันวาคม    

2562 
      
รายไดท่ี้รับรู้ท่ีเคยรวมอยูใ่น  
     ยอดยกมาของหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 95.08 189.80 93.39 189.53
  

                          (หน่วย : ล้านบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน    

2563 
31 ธันวาคม    

2562 
30 มิถุนายน    

2563 
 31 ธันวาคม  

2562 
รายไดท่ี้คาดว่าจะรับรู้ 
   สาํหรับภาระท่ียงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ิน 

     

  ภายใน 1 ปี 2,460.85 1,679.82 2,460.85 1,679.82
  มากกว่า 1 ปี 1,059.15 818.49 1,059.15 818.49
       รวม 3,520.00 2,498.31 3,520.00 2,498.31
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39. การนําเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน  

ผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการ ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการซ่ึงมีหน้าท่ีในการสอบทาน
รายงานของกลุ่มกิจการอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อประเมินผลการดําเนินงานและจัดสรรทรัพยากรให้แต่ละส่วน
ดาํเนินงานอยา่งเหมาะสม  

กลุ่มกิจการจาํแนกส่วนท่ีรายงานออกเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนงานท่ีรายงาน  ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ 

ขายสินคา้ 
  

 ผลิตและจาํหน่ายเสาโครงเหล็กเพ่ือใช้ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า อุปกรณ์
ประกอบการติดตั้งเสาโทรคมนาคม อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์วสัดุก่อสร้างท่ี
เก่ียวเน่ือง และผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา 

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์  การผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์
   
บริการงานวิศวกรรมไฟฟ้า   ให้บริการออกแบบจดัหาก่อสร้างและติดตั้งงานวิศวกรรมไฟฟ้าแบบครบ

วงจร 
บริการงานระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล 
 
  

 ให้ บ ริก ารออกแบบจัดห าก่อส ร้ าง ติดตั้ ง  บํา รุ ง รักษ า  งาน ระบบ
สาธารณูปโภคซ่ึงประกอบดว้ยระบบไฟฟ้า ระบบประปาสุขาภิบาล ระบบ
ปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ และระบบผลิตไอนํ้ าและนํ้ าร้อน รวมถึง
ระบบท่อรับแรงดนัแบบครบวงจร 

บริการงานจา้งเหมา  รับจา้งผลิตและติดตั้งโครงเหลก็และภาชนะแรงดนัสูง 
บริการอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ งานดา้นโยธา งานดา้นส่ือสารโทรคมนาคม และบริการอ่ืน ๆ 
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ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามประเภทธุรกิจสาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงันี้ 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงินรวม

   สําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวนัที่  30 มิถุนายน 2563

 ขาย บริการ รวม
รายการตัดบัญชี
ระหว่างส่วนงาน ยอดรวม  

 
 

สินค้า 

ผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงาน
แสงอาทิตย์

งาน
วศิวกรรมไฟฟ้า งานจ้างเหมา อื่นๆ  

รายไดจ้ากการขายและการบริการ         
รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 115,532,903.31 4,048,228.80 847,002,007.18 - 48,815,212.18 1,015,398,351.47 - 1,015,398,351.47
รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ 6,638,171.00 - - - - 6,638,171.00 (6,638,171.00) - 

รายไดอ้ื่น - - - - - 94,769,918.64 (71,462,311.18) 23,307,607.46
รวมรายได ้ 122,171,074.31 4,048,228.80 847,002,007.18 - 48,815,212.18 1,116,806,441.11 (78,100,482.18) 1,038,705,958.93
 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (16,855,466.65) (1,073,621.86) (6,083,987.05) (23,868.76) (414,391.55) (24,451,335.87) 959,341.88 (23,491,993.99)
ตน้ทุนทางการเงิน (5,719,556.25) (528,358.95) (32,327,749.32) - (1,935,816.30) (40,511,480.82) 2,970,133.34 (37,541,347.48)
กาํไร (ขาดทุน) จาการดาํเนินงานตาม
ส่วนงาน (17,455,742.18) 2,843,530.55 55,325,081.31 329,249.07 (13,766,874.32) 27,275,244.43 (67,507,880.98) (40,232,636.55)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมและการร่วมคา้ 44,108,991.22
กาํไรก่อนรายไดภ้าษีเงินได ้ 3,876,354.67
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   หน่วย : บาท 

   งบการเงินรวม

   สําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวนัที่  30 มิถุนายน 2562

 ขาย บริการ รวม
รายการตัดบัญชี
ระหว่างส่วนงาน ยอดรวม  

 
 

สินค้า 

ผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงาน
แสงอาทิตย์

งาน
วศิวกรรมไฟฟ้า งานจ้างเหมา อื่นๆ  

รายไดจ้ากการขายและการบริการ         
รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 93,953,170.38 4,075,948.80 1,405,755,795.83 - 37,001,465.80 1,540,786,380.81 - 1,540,786,380.81
รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ 42,677,167.27 - - 649,083.00 - 43,326,250.27 (43,326,250.27) - 

รายไดอ้ื่น - - - - - 120,578,184.81 (96,914,223.76) 23,663,961.05
รวมรายได ้ 136,630,337.65 4,075,948.80 1,405,755,795.83 649,083.00 37,001,465.80 1,704,690,815.89 (140,240,474.03) 1,564,450,341.86
      
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (21,243,602.51) (1,071,783.49) (6,933,492.35) (27,672.75) (334,245.44) (29,610,796.54) - (29,610,796.54)
ตน้ทุนทางการเงิน (10,844,104.30) (711,417.81) (27,620,791.33) - (771,257.00) (39,947,570.44) 5,595,647.44 (34,351,923.00)
กาํไร (ขาดทุน) จาการดาํเนินงานตาม
ส่วนงาน (14,393,721.98) 2,421,131.19 122,216,429.47 (860,788.08) (13,644,312.66) 95,738,737.94 (89,737,670.45) 6,001,067.49
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมและการร่วมคา้ 58,373,416.56
กาํไรก่อนรายไดภ้าษีเงินได ้ 64,374,484.05
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           สินทรัพยข์องส่วนงาน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม
 ณ วนัที่  30 มิถุนายน 2563
 ขาย บริการ รวม รายการตัดบัญชี

ระหว่างส่วนงาน ยอดรวม 
 สินค้า ผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงาน
แสงอาทิตย์

งานวศิวกรรม
ไฟฟ้า 

งานระบบไฟฟ้า
และเครื่องกล 

งานจ้างเหมา อื่นๆ  

สินทรัพยส์่วนงาน 1,154,738,535.51 42,204,656.94 1,327,176,917.14 8,096,980.43 168,564,890.24 63,613,299.72 2,764,395,279.98 - 2,764,395,279.98 
 

 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม
 ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2562
 ขาย บริการ รวม รายการตัดบัญชี

ระหว่างส่วนงาน ยอดรวม 
 สินค้า ผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงาน
แสงอาทิตย์

งานวศิวกรรม
ไฟฟ้า 

งานระบบไฟฟ้า
และเครื่องกล 

งานจ้างเหมา อื่นๆ  

สินทรัพยส์่วนงาน 1,162,383,104.34 43,278,278.80 1,459,326,112.26 5,071,067.13 170,560,037.54 32,619,124.52 2,873,237,724.59 - 2,873,237,724.59 
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การกระทบยอดผลรวมของสินทรัพยข์องส่วนงานท่ีรายงานกบัสินทรัพยร์วม  มีดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 2563 
 ณ วนัท่ี

31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย ์  
ผลรวมของสินทรัพยข์องทุกส่วนงานท่ีรายงาน 2,764,395,279.98 2,873,237,724.59
รายการท่ีไม่ไดปั้นส่วนอ่ืน 4,728,501,956.37 3,111,382,246.28
สินทรัพยร์วมของกิจการ 7,492,897,236.35 5,984,619,970.87

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 
รายไดข้องกลุ่มกิจการมาจากลูกคา้รายใหญ่สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
 จํานวน จํานวนเงิน อัตราร้อยละ จํานวน  จํานวนเงิน  อัตราร้อยละ 
 (ราย) (ล้านบาท) ของรายได้สุทธิ (ราย)  (ล้านบาท)  ของรายได้สุทธิ 
         

รายไดจ้ากการขายและการบริการ 5 687 67.66 4 1,101.16  71.47 

กลุ่มกิจการรับรู้รายไดจ้ากการขายนํ้าประปาตามปริมาณนํ้าท่ีเกิดจากการขายจริง ปัจจุบนัสัญญาซ้ือขายนํ้าประปา
ใหก้บัเทศบาลเมืองหลวงพระบาง (สปป.ลาว) อยูร่ะหวา่งการพิจารณา เพื่อทบทวนขอ้ตกลงระหวา่งกนัเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 



 
- 60 - 

 

40. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

บริษทัไดม้ีการจดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือน 
สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 ใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือส่วนของผูถ้ือหุน้ การจดัประเภทดงักล่าว 
มีรายละเอียด ดงัต่อไปนี้ 
  หน่วย : บาท
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ก่อนจัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ หลังจัดประเภทใหม่ ก่อนจัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ หลังจัดประเภทใหม่ 
งบแสดงฐานการเงิน       

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562    
สินทรัพยห์มุนเวียน    

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 900,808,865.11 (16,594,022.49) 884,214,842.62 824,704,724.77 (16,594,022.49) 808,110,702.28
รายไดท้ี่ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 578,689,538.81 (578,689,538.81) - 578,443,231.01 (578,443,231.01) - 
สินทรัพยท์ี่เกิดจากสญัญาหมุนเวียน - 578,689,538.81 578,689,538.81 - 578,443,231.01 578,443,231.01

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

หนี้สินหมุนเวียน 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวียนอื่น 897,735,413.61 (184,183,641.59) 713,551,772.02 1,031,822,508.91 (181,743,091.64) 850,079,417.27
หนี้สินที่เกิดจากสญัญาหมุนเวียน - 184,183,641.59 184,183,641.59 - 181,743,091.64 181,743,091.64
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ก่อนจัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ หลังจัดประเภทใหม่ ก่อนจัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ หลังจัดประเภทใหม่ 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ       

สาํหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562    
รายได ้    

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 848,861,247.79 (848,861,247.79) - 821,677,816.30 (821,677,816.30) - 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ - 40,932,099.59 40,932,099.59 - 13,748,668.10 13,748,668.10
รายไดใ้หบ้ริการรับเหมาก่อสร้าง - 807,929,148.20 807,929,148.20 - 807,929,148.20 807,929,148.20

ค่าใชจ้่าย  
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ  720,666,997.58 (720,666,997.58) - 693,852,722.41 (693,852,722.41) - 
ตน้ทุนขายสินคา้ - 39,141,414.53 39,141,414.53 - 11,858,809.96 11,858,809.96
ตน้ทุนใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้าง  - 681,525,583.05 681,525,583.05 - 681,993,912.45 681,993,912.45
ค่าใชจ้่ายในการขาย  3,889,894.52 (3,889,894.52) - - - - 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย  -          3,889,894.52 3,889,894.52 - - - 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ก่อนจัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ หลังจัดประเภทใหม่ ก่อนจัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ หลังจัดประเภทใหม่ 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ       

สาํหรับงวด 6  เดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562    
รายได ้    

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,540,786,380.81 (1,540,786,380.81) - 1,463,520,674.33 (1,463,520,674.33) - 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ - 98,029,119.18 98,029,119.18 - 20,763,412.70 20,763,412.70
รายไดใ้หบ้ริการรับเหมาก่อสร้าง - 1,442,757,261.63 1,442,757,261.63 - 1,442,757,261.63 1,442,757,261.63

ค่าใชจ้่าย  
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ  1,289,301,315.21 (1,289,301,315.21) - 1,222,505,110.99 (1,222,505,110.99) - 
ตน้ทุนขายสินคา้ - 84,359,086.21 84,359,086.21 - 16,926,464.64 16,926,464.64
ตน้ทุนใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้าง  - 1,204,942,229.00 1,204,942,229.00 - 1,205,578,646.35 1,205,578,646.35
ค่าใชจ้่ายในการขาย  6,935,757.17 (6,935,757.17) - - - - 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย  - 6,935,757.17 6,935,757.17 - - - 
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41.   การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทาํให ้  
เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจ
นาํมา  ซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการ
ติดตามความ คืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์
ประมาณการ หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจใน
ประเดน็ต่าง ๆ  เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

42. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 
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