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OUR BUSINESS

Design, Construction and 
Contract all kinds o! Electrical 
Engineering works such as 
Transmission line, Substation
Mechanical and Electrical System
Energy Conservation / 
Renewable Power Plant
Telecommunications
Fabrication and Distribution  o! 
Steel Structure !or Transmission 
Line,and Telecommunication 
Tower.
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11 369,982,586.84 203,874,333.70 201,078,962.39 326,482,972.03 201,073,721.11 188,485,246.37 

ลูกหนี!การคา้$สุทธิ 12 927,590,730.85 1,178,401,336.79 585,837,824.94 836,153,866.35 1,178,031,916.04 576,386,355.04 

ลูกหนี!การคา้บริษทัยอ่ย 13 $ $ $ 43,318,080.35 70,090,304.54 35,186,212.80

มูลค่างานที+เสร็จแต่ยงัไม่เรียกเกบ็

   $สุทธิ 14 1,328,075,087.64 970,559,848.34 1,383,748,040.88 1,389,781,968.64 968,016,206.13 1,377,847,084.36 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั!นแก่บริษทั

   ยอ่ย 8.1 $ $ $ $ 14,000,000.00 34,000,000.00 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั!นอื+น 265,937.00 152,350.00 78,280.00 166,217.00 152,350.00 78,280.00 

สินคา้คงเหลือ$สุทธิ 15 251,962,005.10 205,356,168.10 216,287,750.33 94,987,949.79 204,401,961.19 215,148,518.70 

สินทรัพย์หมุนเวยีนอื%น

12,925,024.94 9,655,745.56 101,879,774.65 12,925,024.94 9,696,975.61 109,587,511.76 

ลูกหนี! เงินประกนั 148,704,321.49 134,644,366.34 18,503,972.47 148,704,321.49 134,644,366.34 16,793,308.29 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 26,884,718.44 21,919,006.51 22,693,841.68 25,498,577.81 21,405,157.21 21,723,294.40 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื+น 146,923,808.52 78,857,236.67 41,677,299.67 209,410,297.31 85,574,958.26 40,177,410.76 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,213,314,220.82 2,803,420,392.01 2,571,785,747.01 3,087,429,275.71 2,887,087,916.43 2,615,413,222.48 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินที+มีภาระ

   ผกูพนั 16 48,071,015.00 48,096,740.87 73,215,055.75 47,501,015.00 48,096,740.87 73,215,055.75 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 17 1,444,084,406.20 1,173,803,277.50 603,665,947.22 1,303,123,233.36 1,197,728,802.00 615,108,793.00 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 18 $ $ $ 301,618,500.00 65,000,000.00 64,250,000.00 

เงินลงทุนระยะยาวอื+น 19 865,849,940.00 65,850,000.00 65,850,000.00 865,849,940.00 65,850,000.00 65,850,000.00 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื+อการลงทุน

   $สุทธิ 20 8,932,700.00 8,932,700.00 10,078,000.00 6,673,500.00 8,932,700.00 10,078,000.00 

21 267,319,574.68 315,448,260.52 307,185,682.01 105,657,612.25 182,337,599.71 162,548,043.27 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน$สุทธิ 22 4,238,927.84 5,075,029.71 4,677,711.33 3,501,163.82 4,918,738.71 4,489,635.21 

23 18,234,880.90 21,878,415.57 30,079,523.56 11,635,208.15 15,212,710.45 10,683,552.45 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื%น

2,050,599.60 16,136,714.64 15,996,339.65 $ $ 11,778,773.16 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื+น 6,983,874.42 1,851,801.52 3,833,438.24 1,564,805.68 1,730,901.52 3,696,523.24 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,665,765,918.64 1,657,072,940.33 1,114,581,697.76 2,647,124,978.26 1,589,808,193.26 1,021,698,376.08 

รวมสินทรัพย์ 5,879,080,139.46 4,460,493,332.34 3,686,367,444.77 5,734,554,253.97 4,476,896,109.69 3,637,111,598.56 

ที+ดิน อาคารและอุปกรณ์$สุทธิ

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี

บริษัท เดม็โก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2556

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินนี!

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ที+จ่าย
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั�น

   จากสถาบนัการเงิน 25 837,560,494.25 1,249,927,935.36 604,221,018.87 807,560,494.25 1,245,327,140.87 589,221,018.87 

เจา้หนี�การคา้ 1,002,594,608.78 628,326,940.11 890,512,234.30 925,363,827.86 624,576,741.35 831,394,601.46 

เจา้หนี�การคา้บริษทัยอ่ย , , , 19,328,916.74 35,724,890.81 53,957,762.72 

540,360.00 , , , , , 

เงินกูย้ืมระยะสั�นอื-น 26 270,000,000.00 280,000,000.00 163,300,000.00 270,000,000.00 280,000,000.00 163,300,000.00 

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากบริษทัยอ่ย 8.1 , , , 124,000,000.00 , , 

ส่วนของหนี� สินระยะยาวที-ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ-งปี 28,30 31,243,483.41 28,436,580.53 27,599,967.73 30,771,552.12 21,956,580.53 18,295,643.88 

หนี�สินหมุนเวยีนอื,น

ประมาณการหนี� สิน

   ระยะสั�น 27 10,009,860.00 , , 10,009,860.00 , , 

เงินรับล่วงหนา้งานบริการ 305,445,936.91 215,230,263.56 622,811,655.99 305,339,014.91 215,230,263.56 618,562,350.07 

เจา้หนี� เงินประกนัผลงาน 74,183,653.92 88,673,945.35 59,359,646.29 71,398,359.12 126,914,120.09 62,661,940.24 

เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 6,504,600.00 2,640,168.50 56,139,627.50 348,735.00 2,640,168.50 56,139,627.50 

หนี� สินหมุนเวียนอื-น ๆ 150,843,893.21 135,637,593.55 89,699,952.90 146,636,229.26 131,597,671.67 84,648,090.14 

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 2,688,926,890.48 2,628,873,426.96 2,513,644,103.58 2,710,756,989.26 2,683,967,577.38 2,478,181,034.88 

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาว,สุทธิ 28 5,124,794.19 10,714,297.60 17,194,297.60 5,124,794.19 , , 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์

   พนกังาน 29 45,099,347.00 40,518,520.00 35,125,296.00 37,012,028.00 39,736,490.00 34,554,261.00 

   ทางการเงิน,สุทธิ 30 4,817,013.60 11,319,380.34 13,759,129.41 4,191,455.67 11,319,380.34 13,759,129.41 

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 55,041,154.79 62,552,197.94 66,078,723.01 46,328,277.86 51,055,870.34 48,313,390.41 

รวมหนี�สิน 2,743,968,045.27 2,691,425,624.90 2,579,722,826.59 2,757,085,267.12 2,735,023,447.72 2,526,494,425.29 

บริษัท เดม็โก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที, 31 ธันวาคม 2556

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินนี�

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากบุคคลที-เกี-ยวขอ้งกนั

หนี� สินตามสญัญาเช่า



5

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 31

  ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 946,528,100 หุน้ 
   มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 946,528,100.00 946,528,100.00 

หุน้สามญั 635,461,843 หุน้ 
   มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 635,461,843.00 635,461,843.00 

หุน้สามญั 999,000,000 หุน้ 
   มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 999,000,000.00 999,000,000.00 

  ทุนที,ออกและเรียกชําระแล้ว

หุน้สามญั 692,832,900 หุน้ 

   มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 692,832,900.00 , , 692,832,900.00 , ,

หุน้สามญั 553,411,837 หุน้

   มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท , 553,411,837.00 , , 553,411,837.00 ,

หุน้สามญั 446,034,602  หุน้ 

  มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท , , 446,034,602.00 , , 446,034,602.00 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,501,926,780.83 655,073,170.24 473,820,340.78 1,501,926,780.83 655,073,170.24 473,820,340.78 

ส่วนเกินทุนจากการจาํหน่าย

  หุน้ทุนซื�อคืน 33 151,947,248.00 31,075,535.00 , 151,947,248.00 31,075,535.00 ,

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ , 10,745,834.37 19,234,268.38 , 10,745,834.37 19,234,268.38

  โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 34 2,784,600.00 , , 2,784,600.00 , ,

ส่วนเกิน(ตํ-า)กวา่ทุนจากการเปลี-ยนแปลง

   ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย 3,615,583.19 , , , , ,

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้

สาํรองตามกฎหมาย 65,340,676.87 55,701,576.87 37,111,667.12 65,340,676.87 55,701,576.87 37,111,667.12

33 , 93,203,387.00 165,163,162.00 , 93,203,387.00 165,163,162.00 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 715,864,967.71 423,070,409.11 105,555,378.66 562,636,781.15 435,864,708.49 134,416,294.99 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,134,312,756.60 1,822,281,749.59 1,246,919,418.94 2,977,468,986.85 1,835,076,048.97 1,275,780,335.27 

หกั หุน้ทุนซื�อคืน 33 , (93,203,387.00) (165,163,162.00) , (93,203,387.00) (165,163,162.00) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่Aสุทธิ 3,134,312,756.60 1,729,078,362.59 1,081,756,256.94 2,977,468,986.85 A 1,741,872,661.97 1,110,617,173.27 

ส่วนไดเ้สียที-ไม่มีอาํนาจควบคุม 799,337.59 39,989,344.85 24,888,361.24 , A ,

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,135,112,094.19 1,769,067,707.44 1,106,644,618.18 2,977,468,986.85 1,741,872,661.97 1,110,617,173.27 

  รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,879,080,139.46 4,460,493,332.34 3,686,367,444.77 5,734,554,253.97 4,476,896,109.69 3,637,111,598.56 

ส่วนเกินทุนจากการจ่าย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินนี�

สาํรองหุ้นทุนซื�อคืน

บริษัท เดม็โก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที, 31 ธันวาคม 2556

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



6

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 5,487,440,481.52 5,939,592,136.77 5,406,851,984.68 6,043,154,227.25

17.1 8,018,671.39 - 11,714,439.36

รายไดอื้+น 53,588,280.31 70,388,866.36 21,665,940.32 70,944,762.53

รวมรายได้ 5,549,047,433.22 6,009,981,003.13 5,440,232,364.36 6,114,098,989.78

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 4,830,661,572.65 5,068,484,037.61 4,776,166,571.08 5,256,922,430.57

ค่าใชจ่้ายในการขาย 8,520,714.78 8,452,206.77 1,427,308.45 8,452,206.77

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 379,995,501.06 318,295,523.30 325,718,040.92 293,014,129.71

ค่าใชจ่้ายอื+น 12,896,734.34 1,257,873.57 12,731,354.44 1,145,300.00

ตน้ทุนทางการเงิน 77,694,897.05 107,602,546.98 79,461,205.06 105,056,653.10

รวมค่าใช้จ่าย 5,309,769,419.88 5,504,092,188.23 5,195,504,479.95 5,664,590,720.15

17.2 168,582,465.31 (12,482,678.72) - -

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ 407,860,478.65 493,406,136.18 244,727,884.41 449,508,269.63

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 35 53,489,888.82         85,718,152.22         53,423,856.45         72,987,886.23         

354,370,589.83 407,687,983.96 191,304,027.96 376,520,383.40

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับปี 354,370,589.83 407,687,983.96 191,304,027.96 376,520,383.40

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื%น

กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัการ

 คณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการ

   ผลประโยชน์พนกังาน (237,006.62) 772,121.60              (237,006.62)             772,121.60              

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื%นสําหรับปี (237,006.62) 772,121.60 (237,006.62) 772,121.60

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม 354,133,583.21 408,460,105.56 191,067,021.34 377,292,505.00

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนที+เป็นของบริษทัใหญ่ 357,326,513.90 392,587,000.35       

ส่วนที+เป็นของส่วนไดเ้สียที+ไม่มีอาํนาจควบคุม (2,955,924.07) 15,100,983.61         

รวม 354,370,589.83 407,687,983.96

ส่วนแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที+เป็นของบริษทัใหญ่ 357,089,507.28 393,359,121.95

ส่วนที+เป็นของส่วนไดเ้สียที+ไม่มีอาํนาจควบคุม (2,955,924.07) 15,100,983.61         

รวม 354,133,583.21 408,460,105.56

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นส่วนที%เป็นของบริษทัใหญ่

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั!นพื!นฐาน 36 0.55 0.77 0.29 0.74 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 36 - 0.76 - 0.73 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเนื%อง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินนี!

บริษทั เดม็โก้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ<นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2556

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

กาํไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม
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(หน่วย : บาท)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน สํารองส่วนทุน ส่วนเกิน(ตํ%า)กว่าทุน รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ที%ออกและ ส่วนเกิน จากการจําหน่าย เงินรับ จากการจ่ายโดย จากการเปลี%ยนแปลง จัดสรรแล้ว สํารอง ผู้ถือหุ้นของ ที%ไม่มีอํานาจ รวมส่วน

หมายเหตุ เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ หุ้นทุนซื<อคืน ล่วงหน้าค่าหุ้น ใช้หุ้นเป็นเกณท์ หุ้นทุนซื<อคืน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อย สํารองตามกฎหมาย หุ้นทุนซื<อคืน ยังไม่ได้จัดสรร บริษัทใหญ่ ควบคุม ของผู้ถือหุ้น

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2555
   - ตามรายงานไวเ้ดิม 553,411,837.00 655,073,170.24 31,075,535.00 10,745,834.37 - (93,203,387.00) - 55,701,576.87 93,203,387.00 403,420,019.89 1,709,427,973.37 37,761,318.50 1,747,189,291.87 

ผลสะสมจากการเปลี+ยนแปลง
   นโยบายการบญัชีเกี+ยวกบัภาษี
   เงินได้ 4 - - - - - - - - - 19,650,389.22 19,650,389.22 2,228,026.35 21,878,415.57 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 1 มกราคม 2556
   - หลงัการปรับปรุง 553,411,837.00 655,073,170.24 31,075,535.00 10,745,834.37 - (93,203,387.00) - 55,701,576.87 93,203,387.00 423,070,409.11 1,729,078,362.59 39,989,344.85 1,769,067,707.44 

เพิ+มทุนหุ้นสามญั 34 139,421,063.00 846,853,610.59 - (10,745,834.37) - - - - - - 975,528,839.22 - 975,528,839.22 

สาํรองส่วนทุนจากการจากการจ่าย
   โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 34 - - - - 2,784,600.00 - - - - - 2,784,600.00 - 2,784,600.00 

สาํรองตามกฎหมาย 5,32 - - - - - - - 9,639,100.00 - (9,639,100.00) - - - 

หุ้นทุนซื!อคืน 33 - - 120,871,713.00 - - 93,203,387.00 - - (93,203,387.00) 93,203,387.00 214,075,100.00 - 214,075,100.00 

การเปลี+ยนแปลงสัดส่วน
   การถือหุ้น 18 - - - - - - 3,615,583.19 - - - 3,615,583.19 (37,215,583.19) (33,600,000.00) 

เงินปันผลจ่าย 32 - - - - - - - - - (147,859,235.68) (147,859,235.68) - (147,859,235.68) 

ส่วนไดเ้สียที+ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - - - - - - - - - 981,500.00 981,500.00 

- - - - - - - - - 357,089,507.28 357,089,507.28 (2,955,924.07) 354,133,583.21 
692,832,900.00 1,501,926,780.83 151,947,248.00 - 2,784,600.00 - 3,615,583.19 65,340,676.87 - 715,864,967.71 3,134,312,756.60 799,337.59 3,135,112,094.19 ยอดคงเหลอื ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินนี!

บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี%ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ<นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม

กําไร(ขาดทุน)สะสม

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี
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(หน่วย : บาท)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ที%ออกและ ส่วนเกิน จากการจําหน่าย เงินรับ จัดสรรแล้ว สํารอง ผู้ถือหุ้นของ ที%ไม่มีอํานาจ รวมส่วน

หมายเหตุ เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ หุ้นสามัญ ล่วงหน้าค่าหุ้น หุ้นทุนซื<อคืน สํารองตามกฎหมาย หุ้นทุนซื<อคืน ยังไม่ได้จัดสรร บริษัทใหญ่ ควบคุม ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2554
   - ตามรายงานไวเ้ดิม 446,034,602.00 473,820,340.78 - 19,234,268.38 (165,163,162.00) 37,111,667.12 165,163,162.00 82,264,444.99 1,058,465,323.27 18,099,771.35 1,076,565,094.62 

ผลสะสมจากการเปลี+ยนแปลงนโยบาย
   การบญัชีเกี+ยวกบัภาษีเงินได้ 4 - - - - - - - 23,290,933.67 23,290,933.67 6,788,589.89 30,079,523.56 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 1 มกราคม 2555
   - หลงัการปรับปรุง 446,034,602.00 473,820,340.78 - 19,234,268.38 (165,163,162.00) 37,111,667.12 165,163,162.00 105,555,378.66 1,081,756,256.94 24,888,361.24 1,106,644,618.18 

เพิ+มทุนหุ้นสามญั 34 107,377,235.00 181,252,829.46 - (19,234,268.38) - - - - 269,395,796.08 - 269,395,796.08 

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นสามญั - - - 10,745,834.37 - - - - 10,745,834.37 - 10,745,834.37 

สาํรองตามกฎหมาย 5,32 - - - - - 18,589,909.75 - (18,589,909.75) - - - 

หุ้นทุนซื!อคืน 33 - - 31,075,535.00 - 71,959,775.00 - (71,959,775.00) 71,959,775.00 103,035,310.00 - 103,035,310.00 

เงินปันผลจ่าย 32 - - - - - - - (129,213,956.75) (129,213,956.75) - (129,213,956.75) 

- - - - - - - 393,359,121.95 393,359,121.95 15,100,983.61 408,460,105.56 
553,411,837.00 655,073,170.24 31,075,535.00 10,745,834.37 (93,203,387.00) 55,701,576.87 93,203,387.00 423,070,409.11 1,729,078,362.59 39,989,344.85 1,769,067,707.44 ยอดคงเหลือ ณ วันที% 31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินนี!

บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี%ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ<นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม

กําไร(ขาดทุน)สะสม

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี
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(หน่วย : บาท)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกนิทุน สํารองส่วนทุน

ที%ออกและ ส่วนเกนิ จากการจําหน่าย เงนิรับ จากการจ่ายโดย จัดสรรแล้ว สํารอง

หมายเหตุ เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ หุ้นทุนซื<อคนื ล่วงหน้าค่าหุ้น ใช้หุ้นเป็นเกณท์ หุ้นทุนซื<อคนื สํารองตามกฎหมาย หุ้นทุนซื<อคนื ยงัไม่ได้จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2555

   - ตามรายงานไวเ้ดิม 553,411,837.00 655,073,170.24 31,075,535.00 10,745,834.37 - (93,203,387.00) 55,701,576.87 93,203,387.00 420,651,998.04 1,726,659,951.52 

ผลสะสมจากการเปลี+ยนแปลงนโยบาย

   การบญัชีเกี+ยวกบัภาษี

   เงินได้ 4 - - - - - - - - 15,212,710.45 15,212,710.45 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 1 มกราคม 2556

   - หลงัการปรับปรุง 553,411,837.00 655,073,170.24 31,075,535.00 10,745,834.37 - (93,203,387.00) 55,701,576.87 93,203,387.00 435,864,708.49 1,741,872,661.97 

เพิ+มทุนหุ้นสามญั 34 139,421,063.00 846,853,610.59 - (10,745,834.37) - - - - - 975,528,839.22 

สาํรองส่วนทุนจากการจากการจ่าย

   โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ - - - - 2,784,600.00 - - - - 2,784,600.00 

สาํรองตามกฎหมาย 5,32 9,639,100.00 (9,639,100.00) - 

หุ้นทุนซื!อคืน 33 - - 120,871,713.00 - - 93,203,387.00 - (93,203,387.00) 93,203,387.00 214,075,100.00 

เงินปันผลจ่าย 32 - - - - - - - - (147,859,235.68) (147,859,235.68) 

- - - - - - - - 191,067,021.34 191,067,021.34 

692,832,900.00 1,501,926,780.83 151,947,248.00 - 2,784,600.00 - 65,340,676.87 - 562,636,781.15 2,977,468,986.85 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี

ยอดคงเหลอื ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินนี!

บริษทั เดม็โก้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี%ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ<นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2556

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไร(ขาดทุน)สะสม



10

(หน่วย : บาท)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกนิทุน

ที%ออกและ ส่วนเกนิ จากการจําหน่าย เงนิรับ จัดสรรแล้ว สํารอง

หมายเหตุ เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ หุ้นสามัญ ล่วงหน้าค่าหุ้น หุ้นทุนซื<อคนื สํารองตามกฎหมาย หุ้นทุนซื<อคนื ยงัไม่ได้จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2554-ตามรายงานไวเ้ดิม 446,034,602.00 473,820,340.78 - 19,234,268.38 (165,163,162.00) 37,111,667.12 165,163,162.00 123,732,742.54 1,099,933,620.82 

ผลสะสมจากการเปลี+ยนแปลงนโยบาย

การบญัชีเกี+ยวกบัภาษีเงินได้ 4 - - - - - - - 10,683,552.45 10,683,552.45 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที+ 1 มกราคม 2555-หลงัการปรับปรุง 446,034,602.00 473,820,340.78 - 19,234,268.38 (165,163,162.00) 37,111,667.12 165,163,162.00 134,416,294.99 1,110,617,173.27 

เพิ+มทุนหุ้นสามญั 34 107,377,235.00 181,252,829.46 - (19,234,268.38) - - - - 269,395,796.08 

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นสามญั 34 - - - 10,745,834.37 - - - - 10,745,834.37 

สาํรองตามกฎหมาย 5,32 - - - - - 18,589,909.75 - (18,589,909.75) - 

หุ้นทุนซื!อคืน 33 - - 31,075,535.00 - 71,959,775.00 - (71,959,775.00) 71,959,775.00 103,035,310.00 

เงินปันผลจ่าย 32 - - - - - - - (129,213,956.75) (129,213,956.75) 

- - - - - - - 377,292,505.00 377,292,505.00 

553,411,837.00 655,073,170.24 31,075,535.00 10,745,834.37 (93,203,387.00) 55,701,576.87 93,203,387.00 435,864,708.49 1,741,872,661.97 ยอดคงเหลอื ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินนี!

บริษทั เดม็โก้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี%ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ<นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2556

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี



11

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 407,860,478.65 493,406,136.18 244,727,884.41 449,508,269.63

ปรับกระทบรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

ค่าเสื0อมราคา 20,568,228.63 20,969,236.50 13,063,202.47 13,965,464.23

ค่าใชจ่้ายตดัจาํหน่าย 1,797,362.91 1,924,025.58 1,671,558.32 1,821,543.68

ค่าเผื0อหนี6สงสยัจะสูญ(โอนกลบั) (4,345,003.51) 31,231,711.91 (4,424,952.43) 30,052,404.11

(1,731,299.34) (3,575,931.31) (1,731,299.34) (3,575,931.31)

(19,413,586.85) (721,956.37) 777,071.16 (818,370.23)

- - (640,800.00) -

6,233.65 22,690.82 6,233.65 22,690.82

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร - 3,818,242.05 - -

- 1,145,300.00 - 1,145,300.00

(8,018,671.39) - (11,714,439.36) -

ตน้ทุนบริการในอดีตที0ลดลง (782,030.00) - - -

5,232,914.66 (162,941.18) 5,312,863.61 (201,775.91)

รายจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 2,784,600.00 - 2,784,600.00 -

(168,582,465.31) 12,482,678.72 - -

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 6,698,835.00 6,026,990.00 5,488,875.00 5,838,037.00

ดอกเบี6ยรับ (1,567,684.38) (2,479,152.31) (1,807,490.60) (5,121,371.49)

ตน้ทุนทางการเงิน 77,694,897.05 107,602,546.98 79,461,205.06 105,056,653.10

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนการเปลี)ยนแปลง

  ในสินทรัพย์และหนี,สินดาํเนินงาน 318,202,809.77        671,689,577.57        332,974,511.95        597,692,913.63        

(เพิ0มขึ6น)ลดลงในลูกหนี6การคา้ 255,255,168.29 (599,265,964.99) 346,322,612.02 (606,687,183.20)

- - 26,772,224.19 (34,904,091.74)

(357,402,703.14) 409,481,986.32 (421,653,226.35) 406,124,672.01

(เพิ0มขึ6น)ลดลงในสินคา้คงเหลือ (44,874,537.66) 14,507,513.54 5,609,878.94 14,322,488.82

(3,269,279.38) 73,261,219.34 (3,228,049.33) 80,927,726.40

(14,059,955.15) (116,140,393.87) (14,059,955.15) (117,851,058.05)

(5,399,492.84) 4,049,345.31 (4,520,849.23) 3,602,520.25

(เพิ0มขึ6น)ลดลงในสินทรัพยห์มุนเวียนอื0น (30,329,123.20) (2,105,364.42) (17,071,201.87) (8,129,107.39)

(5,132,072.91) 1,981,636.72 166,095.84 1,965,621.72

บริษัท เดม็โก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ,นสุดวนัที) 31 ธันวาคม 2556

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ค่าเผื0อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ(โอนกลบั)

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร

(กาํไร)ขาดทุนจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื0อการลงทุน

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พื0อการลงทุน

(กาํไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี0ยนที0ยงัไม่เกิดขึ6นจริง

ส่วนแบ่ง(กาํไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

(เพิ0มขึ6น)ลดลงในลูกหนี6การคา้บริษทัยอ่ย

(เพิ0มขึ6น)ลดลงในมูลค่างานที0เสร็จแต่ยงัไม่เรียกเกบ็

(เพิ0มขึ6น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ

(เพิ0มขึ6น)ลดลงในลูกหนี6 เงินประกนั

(เพิ0มขึ6น)ลดลงในค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้

(เพิ0มขึ6น)ลดลงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื0น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี6
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(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

369,172,195.17 (262,164,499.11) 295,691,613.00 (206,797,065.03) 

เพิ0มขึ6น(ลดลง)ในเจา้หนี6การคา้บริษทัยอ่ย - - (16,395,974.07) (18,232,871.91) 

90,215,673.35 (407,581,392.43) 90,108,751.35 (403,332,086.51) 

(14,490,291.43) 29,314,299.06 (55,515,760.97) 64,252,179.85 

เพิ0มขี6น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 3,864,431.50 (53,499,459.00) (2,291,433.50) (53,499,459.00) 

เพิ0มขี6น(ลดลง)ในประมาณการหนี6 สินระยะสั6น 10,009,860.00 - 10,009,860.00 - 

เพิ0มขึ6น(ลดลง)ในหนี6 สินหมุนเวียนอื0น 9,894,706.39 42,693,557.40 7,546,675.04 43,741,920.24 

เงนิสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน 581,657,388.76 (193,777,938.56) 580,465,771.86 (236,802,879.91) 

เงินสดรับดอกเบี6ยรับ 1,559,104.62 2,421,828.19 8,681,982.00 2,421,828.19 

เงินสดรับภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 65,937,923.89 29,983,441.97 49,792,646.25 29,983,441.97 

เงินสดจ่ายผลประโยชนพ์นกังาน (3,036,110.27) (1,031,700.00) (3,036,110.27) (1,031,700.00) 

เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (146,338,351.83) (137,412,587.75) (142,349,170.84) (125,487,776.36) 

เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน (74,728,780.44) (105,146,973.78) (73,692,259.86) (102,595,216.78) 

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมดาํเนินงาน 425,051,174.73 (404,963,929.93) 419,862,859.14 (433,512,302.89) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

25,725.87 25,118,314.88 595,725.87 25,118,314.88 

-                            -                            14,000,000.00          20,000,000.00          

(113,587.00) (74,070.00) (13,867.00) (74,070.00) 

เงินสดรับในการขายสินทรัพยถ์าวร 126,913,709.92 1,125,789.75 2,255,924.03 1,125,789.75 

เงินสดรับในการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,668.42 - 812.31 - 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 60,000,000.00 - 60,000,000.00 - 

- - (135,397,208.47) (750,000.00) 

(153,679,992.00) (582,620,009.00) (153,679,992.00) (582,620,009.00) 

เงินสดจ่ายซื6อเงินลงทุนระยะยาวอื0น (799,999,940.00) - (799,999,940.00) -                            

เงินสดจ่ายซื6อสินทรัพยถ์าวร (69,623,292.99) (24,238,564.32) (8,392,192.02) (24,891,714.07) 

เงินสดจ่ายซื6อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,045,952.11) (2,284,988.78) (866,352.11) (2,243,892.00) 

เงนิสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมลงทุน (837,521,659.89) (582,973,527.47) (1,021,497,089.39) (564,335,580.44) 

บริษัท เดม็โก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ,นสุดวนัที) 31 ธันวาคม 2556

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

เพิ0มขึ6น(ลดลง)ในเจา้หนี6การคา้

เพิ0มขี6น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหนา้งานบริการ

เพิ0มขึ6น(ลดลง)ในเจา้หนี6 เงินประกนัผลงาน

(เพิ0มขึ6น)ลดลงเงินฝากสถาบนัการเงินที0มีภาระผกูพนั

(เพิ0มขึ6น)ลดลงในเงินใหกู้ย้ืมระยะสั6นแก่บริษทัยอ่ย

(เพิ0มขึ6น)ลดลงในเงินใหกู้ย้ืมระยะสั6นอื0น

เงินสดจ่ายซื6อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

เงินสดจ่ายซื6อเงินลงทุนในบริษทัร่วม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี6
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(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เพิ0มขึ6น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบญัชีและ

   เงินกูย้ืมระยะสั6นจากสถาบนัการเงิน (412,716,977.27) 482,587,897.32 (438,116,182.78) 492,987,102.83 

เพิ0มขึ6น(ลดลง)ในเงินกูย้ืมระยะสั6นอื0น (9,459,640.00) 280,000,000.00 (10,000,000.00) 280,000,000.00 

- - 124,000,000.00 - 

เงินสดรับในเงินกูย้ืมระยะยาว 30,000,000.00 22,500,000.00 30,000,000.00 22,500,000.00 

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซื6อหุน้สามญั 976,510,339.22 280,141,630.45 975,528,839.22 280,141,630.45 

เงินสดรับจากการขายคืนหุน้สามญั 220,682,875.13 96,427,534.87 220,682,875.13 96,427,534.87 

เงินสดจ่ายชาํระในเงินกูย้ืมระยะยาว (33,757,176.68) (28,628,064.12) (16,562,879.08) (19,652,698.99) 

(11,551,190.39) (13,152,111.46) (10,959,679.61) (12,823,152.74) 

(33,600,000.00) - - - 

เงินสดจ่ายเงินปันผล (147,529,491.71) (129,144,058.35) (147,529,491.71) (129,144,058.35) 

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมจัดหาเงนิ 578,578,738.30 990,732,828.71 727,043,481.17 1,010,436,358.07 

166,108,253.14 2,795,371.31 125,409,250.92 12,588,474.74 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 203,874,333.70 201,078,962.39 201,073,721.11 188,485,246.37 

369,982,586.84 203,874,333.70 326,482,972.03 201,073,721.11 

บริษัท เดม็โก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ,นสุดวนัที) 31 ธันวาคม 2556

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี6

เพิ0มขึ6น(ลดลง)ในเงินกูย้ืมระยะสั6นจากบริษทัยอ่ย

เงินสดจ่ายชาํระในหนี6 สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน

เพิ0มขึ6น(ลดลง)ในส่วนไดเ้สียที0ไม่มีอาํนาจควบคุม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ0มขึ6น(ลดลง)สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี
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2.3.8 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเมื$อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัจะมีกาํไรทางภาษี

ในอนาคตเพียงพอที$จะใชป้ระโยชนจ์ากสินทรัพยภ์าษีเงินไดน้ั/น ในการนี/ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัควรรับรู้

จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรที$คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ

ช่วงเวลา
2.3.9  ผลประโยชนพ์นกังานเมื$อเกษียณอายุ

บริษทัมีขอ้ผกูมดัในการใหป้ระโยชนแ์ก่พนกังานหลงัเกษียณอาย ุโดยหนี/ ที$มีต่อพนกังานเป็นไปตามกฎหมาย

แรงงานไทย ประมาณการหนี/ สินที$แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินเป็นมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชนข์อง

พนกังานที$คาํนวณดว้ยวิธีคณิตศาสตร์ประกนัภยัจากหลายสมมติฐาน สมมติฐานที$ใชใ้นการประเมินค่าใชจ่้ายผลประโยชน์

ของพนกังานสุทธิประจาํงวดไดร้วมถึงอตัราคิดลด อตัราการเพิ$มขึ/นของเงินเดือนพนกังาน และอตัราการเปลี$ยนแปลงใน

จาํนวนพนกังานและอื$น ๆ การเปลี$ยนแปลงในอตัราเหล่านี/ มีผลต่อประมาณการค่าใชจ่้ายที$เกี$ยวขอ้งกบัผลประโยชนข์อง

พนกังานสุทธิ ในทุกปีบริษทัจะมีการทบทวนสมมติฐานดงักล่าว เช่น อตัราคิดลดที$เหมาะสม ซึ$งควรสะทอ้นถึงอตัราดอกเบี/ย

ที$ควรนาํมาใชใ้นการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที$คาดว่าจะตอ้งจ่ายใหก้บัพนกังานในการ

ประเมินอตัราคิดลดที$เหมาะสม บริษทัจะพิจารณาโดยเทียบเคียงกบัอตัราดอกเบี/ยของพนัธบตัรรัฐบาลระยะยาว

2.4  เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม

2.4.1 ในการจดัทาํงบการเงินรวมถือเกณฑร์วมบริษทัซึ$ง บริษทั เดม็โก ้จาํกดั (มหาชน) มีอาํนาจในการควบคุม

2.4.2 สินทรัพย ์หนี/ สิน และผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมตั/งแต่วนัที$เขา้ซื/อกิจการจนถึงวนัที$ขาย

หรือเลิกกิจการ

2.4.3 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทักบับริษทัยอ่ย รายการระหว่างกนัที$มีสาระสาํคญั เงินลงทุนของบริษทัในบริษทัยอ่ย และทุน

เรือนหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้

2.4.4 งบการเงินรวมนี/ประกอบดว้ยงบการเงินของ บริษทั เดม็โก ้จาํกดั (มหาชน) (ซึ$ งต่อไปจะเรียกว่า "บริษทั") และงบการเงิน

ของบริษทัยอ่ย ซึ$ งบริษทัถือหุน้โดยตรง โดยทั/งหมดจดัตั/งขึ/นในประเทศไทย ดงันี/
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2.4  เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม (ต่อ)

2556 2555

รับจา้งผลิต และติดตั/งโครงสร้างเหลก็ 65 65

ภาชนะแรงดนัสูง ระบบท่อรับแรงดนั

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั ซื/อมาขายไปและรับจา้งผลิตสินคา้ 100 100

เพื$อขาย ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 6 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 100 I

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 11 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 100 I

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 15 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 51 I

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 16 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 51 I

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 17 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 100 I

ในระหว่างเดือน ธนัวาคม  2556  บริษทัไดล้งทุนใน บริษทัยอ่ยเพิ$มเติมจาํนวน 5 บริษทั โดยมีรายละเอียดการลงทุนตาม

ที$กล่าวในหมายเหตุ 18

2.4.5 เงินลงทุนในบริษทัร่วมที$แสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

2.4.6

3.  มาตรฐานการบัญชี

3.1  การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างปี

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบญัชีซึ$ งมีผลบงัคบั

ใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที$เริ$มในหรือหลงัวนัที$ 1 มกราคม 2556 มีดงันี/

มาตรฐานการบัญชี วนัที)มีผลบังคบัใช้

ฉบบัที$ 12 ภาษีเงินได้ 1 มกราคม 2556

ฉบบัที$ 20 (ปรับปรุง 2552)      การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกี$ยวกบั 1 มกราคม 2556

   ความช่วยเหลือจากรัฐบาล

ฉบบัที$ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี$ยนแปลงของอตัราแลกเปลี$ยนเงินตราต่างประเทศ 1 มกราคม 2556

มาตรฐานรายงานทางการเงิน

ฉบบัที$ 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 1 มกราคม 2556

บริษทั เดม็โก ้อินดสัตรี$  จาํกดั

อตัราร้อยละของการถือหุ้น

ณ วันที) 31 ธันวาคม

ชื)อบริษัท ลกัษณะธุรกจิ

บริษทัจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพื$อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน



18

3.  ��#�;��ก����<*& (#3�)

ก��#&7����#�;��ก����<*& ��
&��&=	���7���*�

K�����/ 10 !#��'#�
�".0��ก��G��" - ก�)���/-'�!#�
ก�/�#4�0(0�'�(
K&��
����( 1 ก��! 2556

   ก��ก��ก�����
���(��

K�����/ 21 :���
(��-�� - ก��-������������*��ก<�����&�*��/-'-��!��!'�
<./0��!� 1 ก��! 2556

   ��/����!�+�'

K�����/ 25 :���
(��-�� - ก��
�"�/��%�"(<I��:�&��(:���40(ก��ก����.040(>?�I.0� �� 1 ก��! 2556

>?�������40(������-�����
��%"�
���#'����G��ก�����(����(ก��
(�� ��(ก"'�#-'�>"ก������/
���<���<��!�E�'0

(�ก��
(����/���
<�0�ก
#�����G��ก����E��K�����/ 12 
�./0(:���
(��-�� CF/(>?�������40(ก��ก��-�� !���#)��>"<�<��ก

ก��
�"�/��%�"(��������E������/ก"'�#-#�+����
�� ���ก0�(�ก��
(��4�0 4 %"�0=����ก��
�Q�
>�4�0?"+��
���-��� 

���G��ก�����(����(ก��
(�� K�����/ 8 
�./0(<'#�(�����
���(�� ����/ก"'�#-#�+����
�� ���ก0�(�ก��
(��4�0 5

3.2 ��#�;��ก����<*&�1�3
&�+����3�&=	���7���*�

<:�#�����&��E��-��00ก���ก�,<:�#�����&��E�� CF/("(���ก�,+����ก����� 
�ก��%"�# +��+�����G��ก����E�� 

���G��ก�����(����(ก��
(�� ก����!#����G��ก����E��%"�ก����!#����G��ก�����(����(ก��
(�� CF/(�>"��(!��

+��<�������0�����
#"���E����/
��/+���.0�"�(#����/ 1 ก��! 2557 %"� 2559 ���(��B

��#�;��ก����<*& ��
&��&=	���7���*�

K�����/ 1 (������ ( 2555) ก�����
<�0(�ก��
(�� 1 ก��! 2557

K�����/ 7 (������ ( 2555) (�ก��%<
(��<� 1 ก��! 2557

K�����/ 12 (������ ( 2555) :���
(��-�� 1 ก��! 2557

K�����/ 17 (������ ( 2555) <�EE�
�'� 1 ก��! 2557

K�����/ 18 (������ ( 2555) ���-�� 1 ก��! 2557

K�����/ 19 (������ ( 2555) >"�������*40(&��ก(�� 1 ก��! 2557

K�����/ 21 (������ ( 2555) >"ก������กก��
�"�/��%�"(40(0����%"ก
�"�/��
(������'�(���
�, 1 ก��! 2557

K�����/ 24 (������ ( 2555) ก��
�Q�
>�4�0?"
ก�/�#ก��� !!"��.0ก��ก����/
ก�/�#4�0(ก�� 1 ก��! 2557

K�����/ 28 (������ ( 2555) 
(��"(� �+��������'# 1 ก��! 2557

K�����/ 31 (������ ( 2555) <'#�-��
<��+�ก���'#!�� 1 ก��! 2557

K�����/ 34 (������ ( 2555) (�ก��
(�����#'�(ก�" 1 ก��! 2557

K�����/ 36 (������ ( 2555) ก����0�!'�40(<�����&�* 1 ก��! 2557

K�����/ 38 (������ ( 2555) <�����&�*-'���#�� 1 ก��! 2557
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3.2 ��#�;��ก����<*&�1�3
&�+����3�&=	���7���*� (#3�)

��#�;��ก����+���
��ก������ ��
&��&=	���7���*�

K�����/ 2 (������ ( 2555) ก���'�����+��� ��
���
ก)J* 1 ก��! 2557

K�����/ 3 (������ ( 2555) ก���#= �ก�� 1 ก��! 2557

K�����/ 4 <�EE����ก��:�� 1 ก��! 2559

K�����/ 5 (������ ( 2555) <�����&�*-'� �
#�����/I.0-#�
&./04��%"�ก�����
���(����/�ก
"�ก 1 ก��! 2557

K�����/ 8 (������ ( 2555) <'#�(�����
���(�� 1 ก��! 2557

ก��#&7����#�;��ก����<*&

K�����/ 15 <�EE�
�'����
���(�� - <�/(�?(+���/+��%ก'>?�
�'� 1 ก��! 2557

K�����/ 27 ก�����
��
�.B0��<�EE�
�'���/���4FB����?�%��ก$��� 1 ก��! 2557

K�����/ 29 ก��
�Q�
>�4�0?"40(4�0�ก"(<��������ก�� 1 ก��! 2557
K�����/ 32 <�����&�*-'���#�� - ���� �
#��-C�* 1 ก��! 2557
ก��#&7����#�;��ก����+���
��ก������

K�����/ 1 ก��
�"�/��%�"(+����B<����/
ก��4FB���กก���.B0I0� ก���?�)� 1 ก��! 2557
   %"����B<����/�"�ก�)�!"���!"F(ก��

K�����/ 4 ก�����
��#'�4�0�ก"(���ก0���#�<�EE�
�'���.0-' 1 ก��! 2557
K�����/ 5 <��=�+�<'#�-��
<����กก0(� �ก���.B0I0� ก���?�)� %"� 1 ก��! 2557

   ก�������� (<:�&%#�"�0

K�����/ 7 ก�������� (��0��"�(:��+�����G��ก����E��K�����/ 29 1 ก��! 2557
   
�./0( ก�����(����(ก��
(��+�<:�&
,��Gก����/�:�#�
(��
@A0� �%�(

K�����/ 10 (�ก��
(�����#'�(ก�"%"�ก����0�!'� 1 ก��! 2557
K�����/ 12 4�0�ก"(<��������ก�� 1 ก��! 2557
K�����/ 13 ���%ก�<��=�&�
,�%ก'"?ก!�� 1 ก��! 2557
K�����/ 17 ก���'��<�����&�*��/-'+�'
(��<�+��
���40( 1 ก��! 2557
K�����/ 18 ก���0�<�����&�*��ก"?ก!�� 1 ก��! 2557

MN��������40(������
�./0#'����G��ก�����(����(ก��
(��4��(�����-'�>"ก����0�'�(
���<���<��!�E�'0(�ก��
(��


./0����I.0�R�����
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4.  =	$($���กก����	&�+�)�	��/+��+ก����<*&��!�����กก�������#�;��ก����<*&�1�3�� !��"���#�

��B(%�' 1 ก��! 2556 ก" '������-��
�"�/��%�"(������ก����E����/<��!�E����/ก"'�#+����
�� ���ก0�(�ก��
(�� 4�0 5 


�./0(��ก������������G��ก����E�� K�����/ 12 
�./0( :���
(��-�� �I.0�R����� >"<�<40(ก��
�"�/��%�"(������ก����E����(ก"'�#

%<�(
������ก��%�ก�'�(��ก+�(�%<�(ก��
�"�/��%�"(<'#�40(>?�I.0� ��

����#�
(��40(���ก�������� (��/�>"ก�����'0���ก��+�(�ก��
(�� ���(��B 

(1�3+ : ��
)

#��
&�)$�������� ��+ก��������%� ������%��1�3 

��)$��;��(ก������

� ��
&� 31 6���7� 2555

<�����&�*:���
(��-���0�����E�� -                   25,148,883.15 25,148,883.15   

���B<��:���
(��-���0�����E�� -                   3,270,467.58           3,270,467.58     

� ��
&� 1 �ก��7� 2555

<�����&�*:���
(��-���0�����E�� -                   30,852,124.95 30,852,124.95   

���B<��:���
(��-���0�����E�� -                   772,601.39              772,601.39        

��ก�������
%���.��$�.� $��1����4

   $�5�$%���
&� 31 6���7� 2555

!'�+���'��(���-��):���
(��-�� 77,710,074.63 8,008,077.59 85,718,152.22   

��)$��ก����	&�+�)�	�$3����=�� !�1%��

� ��
&� 1 �ก��7� 2555

ก��-�<�< - ��(-'-�����<�� 82,264,444.99 23,290,933.67 105,555,378.66 

<'#�-��
<����/-'�0�����!#�!  18,099,771.35 6,788,589.89 24,888,361.24 

� ��
&� 1 �ก��7� 2556

ก��-�<�< - ��(-'-�����<�� 403,420,019.89 19,650,389.22 423,070,409.11 

<'#�-��
<����/-'�0�����!#�!  37,761,318.50 2,228,026.35 39,989,344.85 

=	ก�(
�#3�ก����(���
%�)#3�1%��$��1����4 $�5�$%���
&� 31 6���7� 2555

ก��-�(4��� �)�'0� ��4�B�&.B�G�� (���) 0.78                  (0.01) 0.77 

ก��-�(4��� �)�'0� ������"� (���) 0.77                  (0.01)                       0.76                   

��ก��������
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4.  =	$($���กก����	&�+�)�	��/+��+ก����<*&��!�����กก�������#�;��ก����<*&�1�3�� !��"���#� (#3�)

( 1�3+ : ��
)

#��
&�)$�������� ��+ก��������%� ������%��1�3 

��)$��;��(ก������

� ��
&� 31 6���7� 2555

<�����&�*:���
(��-���0�����E�� -                   17,551,925.61         17,551,925.61   

���B<��:���
(��-���0�����E�� -                   2,339,215.16           2,339,215.16     

� ��
&� 1 �ก��7� 2555

<�����&�*:���
(��-���0�����E�� -                   11,211,368.52 11,211,368.52   

���B<��:���
(��-���0�����E�� -                   527,816.07              527,816.07        

��ก�������
%���.��$�.� $��1����4

   $�5�$%���
&� 31 6���7� 2555

!'�+���'��(���-��):���
(��-�� 77,710,074.63 (4,722,188.40) 72,987,886.23 

��)$��ก����	&�+�)�	�$3����=�� !�1%��

� ��
&� 1 �ก��7� 2555

ก��-�<�< - ��(-'-�����<�� 123,732,742.54 10,683,552.45 134,416,294.99 

� ��
&� 1 �ก��7� 2556

ก��-�<�< - ��(-'-�����<�� 420,651,998.04 15,212,710.45 435,864,708.49 

=	ก�(
�#3�ก����(���
%�)#3�1%��$��1����4$�5�$%���
&� 31 6���7� 2555

ก��-�(4��� �)�'0� ��4�B�&.B�G�� (���) 0.73                  0.01                         0.74                   

ก��-�(4��� �)�'0� ������"� (���) 0.72                  0.01                         0.73                   

5.  �/+��+ก����<*&
&�$��7�<

5.1 ก����������+���)	(73��*��3�+

���-����กก��+�����ก����<�EE�ก'0<���(

���-��%"����� ���/
ก��4FB�+�%�'"��0�����
#"���E����ก<�EE�ก'0<���(������?�
������-��%"�!'�+���'��ก��'0
./0<���I

����)>"<��
���40(<�EE�ก'0<���(-��0�'�(�'�
�./0I.0 ���-����กก��+�����ก����<�EE�ก'0<���(����?���<�EE�!(��/��#�#�=�

0����<'#�40((����/���
<��� 0����<'#�40((����/���
<���!���#)��ก���� ���/
ก��4FB����(ก������ ���B(����/����)#'���+��

+�ก��ก'0<���(��<�EE� ���
����
!��(ก��0����<'#�(����/���
<���CF/(ก��������#�,#ก� >"4��� ���/!��#'���
ก��4FB���ก<�EE�

ก'0<���(������?���B(����#������+�(�ก��-�4��� �
./0�!#�
���-��!'0�4��(%�'#'����� ��#��<�EE����?"!'�<?(ก#'����-��

�#��<�EE�

��ก�������?,�(ก��ก��
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5.1 ก����������+���)	(73��*��3�+ (#3�)


(��!'�(#���/IF(ก������������<�EE�<'#���/��(-'-����������%<�(-#�
��� T"?ก���Bก��!��U <'#�40(���-����/����?���
ก)J*

0������0�"�40((����/���
<�����/
ก��ก#'�
(��!'�(#���/IF(ก������������<�EE�%<�(-#�
��� T?"!'�(��
<���%�'��(-'
���ก
ก��U 

:��+��<�����&�*� �
#��� 
(��!'�(#���/-������������<�EE�CF/(
ก��ก#'����-����/����?���
ก)J*0����<'#�40((����/���
<��� 

%<�(-#�
��� T
(�����"'#(����U :��+�����B<��� �
#���

���-����กก��4��%"�+�����ก��

���-����กก��4��%"�+�����ก����/+��ก��"?ก!������?�
�������#�< �=���ก:���4�� ก�����!.�%"�<'#�"� 

���-����กก��4��<��!������?�
./0�ก��<'(0�%"�>?�C.B0�0���<��!�� ���>?�C.B0-������0�!#�
<�/�(%"�>"�0�%����/
���

<���<��!�E40(!#�
���
���40(<��!��-���0�-���(>?�C.B0%"�#

���-����กก��+�����ก������?�
./0-��+�����ก��"?ก!��%"�#

���-����กก���ก
"�ก<�EE�����?�
./0"?ก!��40�ก
"�ก<�EE�

���-����กก��+��
�'� ����?���#�#�=�
<����(�"0��'#(
#"�ก��+��
�'�

���-���0ก
��B���� ����?���
ก)J*<��<'#�40(
#"����!���F(IF(0�����0ก
��B���/%�����(40(�'#(
#"���IF(#��!��0�� 

���� �4�� %"�!'�+���'��0./�����?���
ก)J*!(!��( 

5.2 ����$�)	(��+ก���
&+��
3�����$�


(��<�%"����ก��
����
�'�
(��<�%<�(+�(�%<�(G���ก��
(����#���!�� � 
(��<�%"����ก��
����
�'�
(��<� ���ก0�

��#� 
(��<�+�.0 
(��M�ก=��!�����
:��'��!.�
./0�#(I� ��.0
(��"(� �����<�B�0./���/�<:�&!"'0(<?(+�ก��
�"�/��.0<?(

CF/(�0�� -'
ก�� 3 
�.0� �����ก#����/-���%"�-'���-�
����"�ก���&�*!B�����ก��+�L

5.3 	�ก1�&5ก��7��)	(73��=!��1�&5$�$�+�($�<

"?ก���Bก��!��#��?"!'�
��/%�ก��#���!�� � %"���#��?"!'��'0���#�?"!'�< �=���/!��#'���-�����

��������B(!'�
>./0���B<(<����<?E
�'�ก������#����B��/!��#'���
���ก
ก����ก"?ก���B-'-�� ��B(��B���ก������)��ก

���<�ก��)*+�ก��
���ก
ก�����B!#�!?'ก��ก��#�
!����*G���+��O�� ���40("?ก���B

���B<(<����<?E%"����B<?E��/
ก��4FB�+����#'�(�D������?�+�(�ก��-�4��� ����I.0
���<'#���F/(40(!'�+���'��+�ก��������

5.4 $��7��7��1	!�

<��!��!(
�".0%<�(+�(�%<�(G���ก��
(����#���!�� � ��.0?"!'�< �=���/!��#'���-�����%"�#%�'��!�+����/��ก#'� 

��!�� �40(<��!��!(
�".0��/>"����!��<�/(C.B040("?ก!��!���#)���#�=�
����( <'#�<��!��!(
�".00./�!���#)���#�=�
4��ก'0�

00กก'0� (FIFO) 

?"!'�< �=���/!��#'���-���������)��ก��!���/!��#'���4��-�����ก��40(= �ก�� ��ก��#����� �<'#�
&�/��/��>"��+��
<���

(<������<��!����/0�?'���#'�(ก��>"��) %"�!'�+���'��0./���/���
�����0(�'��
&./0+��<��!����B�4��-��

���� �+�ก��C.B0���ก0���#���!�C.B0 %"�!'�+���'����(��(��/
ก�/�#4�0(ก��ก��C.B0<��!����B� 
�'� !'�4�<'(��ก��#�<'#�"�

%"�
(����/-�����!.���กก��C.B0<��!�� (I���)

���� �40(<��!��<��
����?�%"�(�����#'�(������ก0���#� !'�#��I ��� !'�%�((����(��( !'�+���'��0./���(��(%"�!'��<� ��

ก��>"�� 

����������Fก!'�
>./0ก��"�?"!'�<��!��<������<��!��
ก'� "��<�� ��.0
<./0<:�&
�'���/���
���
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5.5 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงดว้ยราคาทุนและปรับดว้ยค่าเผื#อการดอ้ยค่าของ

สินทรัพย ์(ถา้มี) รายไดจ้ากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมจะรับรู้เมื#อมีการประกาศจ่ายเงินปันผล 
บริษทัยอ่ย หมายถึงกิจการที#บริษทัมีอาํนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงาน และโดยทั#วไปแลว้บริษทั

จะถือหุน้ที#มีสิทธิออกเสียงมากกว่ากึ#งหนึ#ง ในการประเมินว่า บริษทัมีการควบคุมบริษทัอื#นหรือไม่ บริษทัพิจารณาถึงการมีอยู่

และผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงที#เป็นไปไดที้#บริษทัสามารถใชสิ้ทธิหรือแปลงสภาพตราสารนั7นในปัจจุบนัรวมถึงสิทธิใน

การออกเสียงเป็นไปไดซึ้#งกิจการอื#นถืออยูด่ว้ย บริษทัรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยที#ไวใ้นงบการเงินรวมตั7งแต่วนัที#บริษทัควบคุม

บริษทัยอ่ยจนกระทั#งอาํนาจควบคุมจะหมดไป

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยใชว้ิธีการซื7อ สิ#งตอบแทนที#โอนใหส้าํหรับการซื7อบริษทัยอ่ย ตอ้งวดัดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยที์#ผูซื้7อโอนใหแ้ละหนี7 สินที#ก่อขึ7นและส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุน้ที#ออกโดยกลุ่มบริษทั รวมถึงมูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหนี7 สินที#คาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระ  ตน้ทุนที#เกี#ยวขอ้งกบัการซื7อจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื#อเกิดขึ7น และ

วดัมูลค่าเริ#มแรกของสินทรัพยที์#ไดม้าที#ระบุไดแ้ละหนี7 สินที#อาจจะเกิดขึ7นในการรวมธุรกิจดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที#ซื7อ ในการรวม

ธุรกิจแต่ละครั7 งกลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียที#ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถ้กูซื7อดว้ยมูลค่ายติุธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิ

ที#ระบุไดข้องผูถ้กูซื7อตามสัดส่วนของหุน้ที#ถือ
บริษทัร่วมเป็นกิจการที#กลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุมซึ#งโดยทั#วไปกคื็อการที#กลุ่มบริษทั

ถือหุน้ ที#มีสิทธิออกเสียงอยูร่ะหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั7งหมด เงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้เริ#มแรกดว้ย

ราคาทุนและใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในการแสดงในงบการเงินรวม กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนในบริษทัร่วมซึ#งไดร้วมค่าความนิยมที#ระบุ

ไวเ้มื#อไดม้า สุทธิจากค่าเผื#อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี)

ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมที#เกิดขึ7นภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 

และความเคลื#อนไหวในบญัชีกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#น จากการตีมูลค่ายติุธรรมภายหลงัการไดม้าจะรวมไวเ้ป็นส่วนหนึ#งของ

บญัชีกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#น ผลสะสมของการเปลี#ยนแปลงภายหลงัการไดม้าจะปรับปรุงกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุน 

เมื#อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมมีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมนั7น

กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป  เวน้แต่กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในหนี7ของบริษทัร่วมหรือรับว่าจะจ่ายหนี7แทน

บริษทัร่วม

รายการกาํไรที#ยงัไม่ไดเ้กิดขึ7นจริงระหว่างกลุ่มบริษทักบับริษทัร่วมจะตดับญัชีเท่าที#กลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมนั7น

รายการขาดทุนที#ยงัไม่ไดเ้กิดขึ7นจริงกจ็ะตดับญัชีในทาํนองเดียวกนั  เวน้แต่รายการนั7นมีหลกัฐานว่าสินทรัพยที์#โอนระหว่างกนั

เกิดการดอ้ยค่า

บริษทัร่วมจะเปลี#ยนนโยบายการบญัชีเท่าที#จาํเป็นเพื#อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั กาํไรและ

ขาดทุนเงินลงทุนจากการลดสัดส่วนในบริษทัร่วมจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน
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5.5 เงินลงทุน (ต่อ)

เงินลงทุนในบริษทัร่วมที#แสดงอยูใ่นงบการเงินรวม แสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย

เงินลงทุนทั#วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที#ไม่มีตลาดซื7อขายคล่องรองรับ แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื#อการดอ้ยค่า (ถา้มี)

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี7 ที#จะถือจนครบกาํหนด แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบี7ยที#แทจ้ริง

เงินลงทุนที#ถือไวจ้นครบกาํหนด คือ เงินลงทุนที#มีกาํหนดเวลาและผูบ้ริหารตั7งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไวจ้นครบ

กาํหนดได ้แสดงไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเวน้แต่จะครบกาํหนดภายใน 12 เดือน นบัแต่วนัที#ในงบแสดงฐานะการเงิน

จะแสดงใวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน

การซื7อและขายเงินลงทุนจะบนัทึกบญัชี ณ วนัที#ซื7อขายซึ#งเป็นวนัที#บริษทัตกลงที#จะซื7อหรือขายเงินลงทุน ตน้ทุนของเงิน

ลงทุนใหร้วมไปถึงตน้ทุนการจดัการทาํรายการ 

บริษทัจะทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเมื#อมีขอ้บ่งชี7ว่าเงินลงทุนนั7นอาจมีการดอ้ยค่าเกิดขึ7น หากราคาตามบญัชีของ

เงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที#คาดว่าจะไดรั้บ บริษทัจะบนัทึกรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไวใ้นงบกาํไรขาดทุน

การจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที#ไดรั้บจากการจาํหน่ายเมื#อเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชีของ

เงินลงทุนนั7นจะบนัทึกรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน กรณีที#จาํหน่ายเงินลงทุนที#ถือไวใ้นตราสารหนี7หรือตราสารทุนชนิดเดียวกนั

ออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนที#จาํหน่ายจะใชว้ิธีถวัเฉลี#ยถ่วงนํ7าหนกัดว้ยราคาตามบญัชีจากจาํนวนทั7งหมดที#ถือไว้

5.6 ค่าความนิยม

บริษทับนัทึกมูลค่าเริ#มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ# งเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนที#สูงกว่ามูลค่ายติุธรรมสุทธิ

ของสินทรัพยสุ์ทธิที#ไดม้า หากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที#ไดม้าสูงกว่าตน้ทุนการรวมธุรกิจ บริษทัจะรับรู้ส่วนที#สูงกว่านี7 เป็น

กาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที

บริษทัแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหกัค่าเผื#อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือเมื#อใด   

 กต็ามที#มีขอ้บ่งชี7ของการดอ้ยค่าเกิดขึ7น

เพื#อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมที#เกิดขึ7นจากการรวมกิจการใหก้บัหน่วยสินทรัพย์

ที#ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยที์#ก่อใหเ้กิดเงินสด) ที#คาดว่าจะไดรั้บประโยชนเ์พิ#มขึ7นจากการรวมกิจการ และ

บริษทัจะทาํการประเมินมูลค่าที#คาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยที์#ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วย

ของสินทรัพยที์#ก่อใหเ้กิดเงินสด) หากมูลค่าที#คาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยที์#ก่อใหเ้กิดเงินสดตํ#ากว่ามูลค่าตามบญัชี

บริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้น

อนาคต



25

5.7 �$��1����
��,+��,!��ก��	�
%�

0<�(�������&�*��/I.0-#�
&./0���������*��ก���-��!'�
�'�������# ��.0��กก��
&�/?"!'�40(<�����&�*��.0��B(<0(0�'�(

%"�-'-���-#�
&./0+��+�ก�����
���(��+�������I?ก������
:�
���0<�(�������&�*
&./0ก��"(� � �#IF(0<�(�������&�*��/0�?'

���#'�(ก��ก'0<���(
&./0&�Z��
���0<�(�������&�*
&./0ก��"(� �+�0��!�

0<�(�������&�*
&./0ก��"(� � -��%ก' ��/�����/I.0!�0(-#������(�-����� #��I ���<(!*40(ก��+��+�0��!� ������+�E'

-'-����� #'���+����/�����B�
���0<�(�������&�*��/�-#�+��(����.0
&./04��+�����<�B�

0<�(�������&�*
&./0ก��"(� �#��?"!'�
��/%�ก��#���!�� �CF/(�#IF(���� �+�ก��������ก�� %"�#��?"!'�:���"�(ก������?�

��#���!�� ���ก>"4��� ���กก����0�!'�<�< (I���)

���� ���/
ก��4FB�:���"�(������Fก�#+�?"!'�����E��40(<�����&�*ก��'0
./0�!#�
���-�-��!'0�4��(%�'#'�������

��-������������*
��(
,��Gก��+�0��!���ก���� ���B� %"�<���I#����!�?"!'����� �-��0�'�(�'�
�./0I.0 

���� �+�ก��C'0%C%"����� (��ก��������?�
���!'�+���'��
./0
ก�����ก��

5.8 
&���� ��7��)	(�%�ก���

��/��� %<�(��#���!�� �%"�������#�!'�
>./0ก����0�!'� (I���) 

0�!��%"�0 �ก�)* %<�(?"!'�����!�� ���ก!'�
<./0��!�<�<��.0!'�
>./0ก����0�!'�40(<�����&�* (I���) 

���� ���/
ก��4FB�:���"�(���#0�?'+�?"!'�����E��40(<�����&�*��.0����?�%�ก
���0�ก<�����&�*��F/(��!#�
���<


./0���� ���B�
ก��4FB�%"�!��#'���+���������*
��(
,��Gก��+�0��!�%ก'������%"����� ���(ก"'�#<���I#��?"!'�-��0�'�(

�'�
�./0I.0 %"������?"!'�����E��40(��B�<'#���/I?ก
�"�/��%��00ก <������!'�C'0%C%"����� (��ก��0./�L ������������?�

���� ���(ก"'�#
���!'�+���'��+�ก��-���.04��� �
./0
ก��4FB�

!'�
<./0��!�!���#)���#�=�
<����( 
&./0"���!�����E��+��
�'�ก��?"!'�!(
�".040(<�����&�*%�'"�������0�� ก��

+��(���������)40(<�����&�*  

��/���%"�<�����&�*���#'�(���
���(��-'�ก��!��!'�
<./0��!�

0�� ก��+��(���������)40(<�����&�* ��(��B

��+%ก���*����/�+��(���

- ��/���%"�<'#������� ( 5 %"� 10 �D

- 0�!��%"�<'#������� ( 5 %"� 20 �D

- 
!�./0(��ก�%"�0 �ก�)* 5 %"� 15 �D

- 
!�./0(�ก%�'(%"�
!�./0(+��<����ก(�� 3 %"� 10 �D

- ���&���� 5 %"� 15 �D

?"!'�!(
�".0 %"�0�� ก��+��(���������)40(<�����&�*-�����#�%"�%ก�-4��!#�
���< ) � ก<�B��0�����


#"����(�� 

+�ก�)���/��!�����E��<?(ก#'�?"!'���/!��#'���-�����!.� ��!�����E����I?ก����"�+��
�'�ก��?"!'���/!��#'���-�����!.�

�����



26

5.8 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

ผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดจากการจาํหน่ายสินทรัพยค์าํนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บจากการจาํหน่าย

สินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชี และรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนอื�นสุทธิในกาํไรหรือขาดทุน

กลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนการกูย้มืซึ� งไดแ้ก่ ดอกเบี2ยจ่ายหรือค่าใชจ่้ายทางการเงินอื�นที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงจากการไดม้าของ

สินทรัพยที์�เกิดจากการก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไขเพื�อใหสิ้นทรัพยอ์ยูใ่นสภาพพร้อมที�จะใชไ้ดต้ามประสงค์

ไดบ้นัทึกรวมเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์

5.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยที�ซื2อมาบนัทึกเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดว้ยตน้ทุนในการไดม้าและการดาํเนินการ

ใหโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์นั2นสามารถนาํมาใชง้านไดต้ามประสงค ์โดยจะตดัจาํหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์

โดยประมาณเป็นระยะเวลา 5 ปี 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน บนัทึกดว้ยราคาทุนและจะไม่มีการตีราคาเพิ�ม แต่จะทบทวนราคาตามบญัชีใหม่ในแต่ละปีและปรับปรุง

หากมีการดอ้ยค่า 

5.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทัจะไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัที�ในงบแสดงฐานะการเงินว่ามีขอ้บ่งชี2 เรื�อง

การดอ้ยค่าหรือไม่ในกรณีที�มีขอ้บ่งชี2จะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์�คาดว่าจะไดรั้บคืน

การรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่า เมื�อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสด

สูงกว่ามูลค่าที�จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน

การคาํนวณมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน

มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน หมายถึง ราคาขายสุทธิของสินทรัพย ์หรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า

ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยเ์กิดจากประมาณการกระแสเงินสดที�จะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั

โดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนวณภาษีเงินไดเ้พื�อใหส้ะทอ้นมูลค่าที�อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ�งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยง

ที�มีต่อสินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยที์�ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับซึ�งส่วนใหญ่เป็นหน่วยแยกอิสระจากสินทรัพยอื์�นใหพ้ิจารณา

มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนใหส้อดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสดที�สินทรัพยน์ั2นมีความเกี�ยวขอ้งดว้ย

การกลบัรายการดอ้ยค่า

บริษทัจะกลบัรายการบญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากมีการเปลี�ยนแปลงประมาณการที�ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าที�คาดว่าจะได้

รับคืน 

บริษทัจะกลบัรายการบญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าเพียงเพื�อใหมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชี

ภายหลงัหกัค่าเสื�อมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เช่นเดียวกบัในกรณีที�ไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
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5.13 ประมาณการหนี�สิน

บริษทัจะบนัทึกประมาณการหนี� สิน เมื�อเกิดภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือโดยอนุมานจากผลสืบเนื�องมาจาก

เหตุการณ์ในอดีต ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลใหต้อ้งใชท้รัพยากรเพื�อจ่ายชาํระตามภาระผกูพนัและสามารถประมาณการ

จาํนวนที�ตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ เมื�อไดจ่้ายชาํระประมาณการหนี� สินไปแลว้หากแน่ใจว่าจะไดรั้บคืนอยา่งแน่นอนใหบ้นัทึก

รายจ่ายที�จะไดรั้บคืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหาก

5.14 เครื�องมือทางการเงิน

สินทรัพยท์างการเงินที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนี�การคา้ 

เงินจ่ายล่วงหนา้ หนี� สินทางการเงินที�แสดงอยูใ่นงบดุลประกอบดว้ย เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน เจา้หนี�การคา้

เงินกูย้มืระยะยาว นโยบายบญัชีเฉพาะสาํหรับแต่ละรายการไดแ้สดงเปิดเผยไวใ้นแต่ละหวัขอ้ที�เกี�ยวขอ้ง

5.15 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

สกลุเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานและสกลุเงินที�ใชน้าํเสนองบการเงิน

รายการที�รวมในงบการเงินของแต่ละกิจการในกลุ่มบริษทัถกูวดัมูลค่าโดยใชส้กลุเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกั

ที�กิจการดาํเนินงานอยู ่(สกลุเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกลุเงินบาท ซึ�งเป็นสกลุเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงาน

และสกลุเงินที�ใชน้าํเสนองบการเงินของกลุ่มบริษทั

รายการและยอดคงเหลือ

รายการที�เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกลุเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิด

รายการและแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงินซึ�งเป็นเงินตราต่างประเทศใหเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที� 

ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการกาํไรและรายการขาดทุนที�เกิดจากการรับหรือจ่ายชาํระที�เป็นเงินตราต่างประเทศ และที�เกิดจากการ

แปลงค่าสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงินซึ�งเป็นเงินตราต่างประเทศ ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

5.16 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับงวดบญัชีดว้ยจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั

ของหุน้สามญัตามระยะเวลาที�ออกและเรียกชาํระแลว้

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด

กาํไรต่อหุน้ปรับลด คาํนวณโดยดูจากจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยที�ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างงวดปรับปรุงดว้ยจาํนวน

หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดโดยสมมติว่าหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุน้สามญัทั�งหมด บริษทัมีหุน้สามญัเทียบเท่า

ปรับลด คือ สิทธิเลือกซื�อหุน้ที�ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม กรรมการและพนกังานในการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลด หุน้สามญัเทียบเท่า

ปรับลดมาจากสิทธิเลือกซื�อหุน้ บริษทัคาํนวณจาํนวนหุน้เทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณาจากมูลค่ายติุธรรมซึ�งขึ�นอยูก่บัมูลค่าที�เป็น

ตวัเงินของราคาตามสิทธิซื�อหุน้ที�มาพร้อมกบัสิทธิเลือกซื�อหุน้ (กาํหนดจากราคาถวัเฉลี�ยของหุน้สามญัของบริษทัในระหว่างงวด)

การคาํนวณนี�ทาํขึ�นเพื�อกาํหนดจาํนวนหุน้สามญัที�ตอ้งนาํมาบวกเพิ�มกบัหุน้สามญัที�ถือโดยบุคคลภายนอกในการคาํนวณกาํไร

ต่อหุน้ปรับลดโดยไม่มีการปรับกาํไรสุทธิแต่อยา่งใด 
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6.  กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

บริษัทใหญ่

บริษทัและพนกังานของบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพภายใตก้ารอนุมติัจากกระทรวงการคลงัตามพระราชบญัญติั

กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ/ งประกอบดว้ยเงินที/พนกังานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนและเงินที/บริษทัจ่ายสมทบใหใ้นอตัราร้อยละ 2

ของเงินเดือนและจะจ่ายใหพ้นกังานในกรณีที/ออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทั และกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพของบริษทั 

บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน

7.  สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทย่อย (บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จํากดั)

กลุ่มบริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุน เลขที/ 2232(2)/2550 ลงวนัที/ 12 ธนัวาคม 2550 จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เพื/อแสดงว่าเป็นผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิต STEEL STRUCTURE ประเภท 4.19 กิจการผลิตโครงสร้างโลหะที/ใช้

ในการก่อสร้างหรืออุปกรณ์สาํหรับงานอุตสาหกรรม (FABRICATION INDUSTRY) โดยไดสิ้ทธิประโยชนต์ามพระราชบญัญติัส่งเสริม

การลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31, 34, 35 และมาตรา 36 สิทธิประโยชนที์/ไดรั้บรวมทั�งการไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับ

เครื/องจกัรตามที/อนุมติัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิมีกาํหนดเวลา 8 ปี และภาษีเงินไดนิ้ติบุคลคลสาํหรับกาํไรสุทธิที/ได้

จากการประกอบกิจการที/ไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที/ดินและทุนหมุนเวียนมีกาํหนดเวลา 8 ปี 

(หน่วย : บาท)

2556 2555 2556 2555 2556 2555

รายไดจ้ากการขาย

   และบริการ 

   Q ในประเทศ 164,017,981.14 425,302,236.04 43,741,380.85 5,617,851,991.21 207,759,361.99 6,043,154,227.25 

รวม 164,017,981.14 425,302,236.04 43,741,380.85 5,617,851,991.21 207,759,361.99 6,043,154,227.25 

(หน่วย : บาท)

2556 2555 2556 2555 2556 2555

รายไดจ้ากการขาย

   และบริการ 

   Q ในประเทศ Q                   425,302,236.04 Q 5,617,851,991.21 Q 6,043,154,227.25 

รวม 5 425,302,236.04 5 5,617,851,991.21 5 6,043,154,227.25 

บริษทัเริ/มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการที/ไดรั้บส่งเสริมการลงทุนตั�งแต่วนัที/ 4 มกราคม 2551 และหมดอายวุนัที/ 31 มกราคม 2559

รายไดข้องบริษทัสาํหรับปีจาํแนกตามกิจการที/ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสามารถสรุปได ้ดงันี�

กจิการที6ได้รับการส่งเสริม กจิการที6ไม่ได้รับการส่งเสริม

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กจิการที6ได้รับการส่งเสริม กจิการที6ไม่ได้รับการส่งเสริม รวม

งบการเงินรวม

รวม
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8.  รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

วนัที� 25 กรกฎาคม 2556 คุณมณฑีร์ สุวรรณภกัดี ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการของ บริษทั เดม็โก ้อินดสัตรี�  จาํกดั ไดสิ้)นสุด

ความสัมพนัธ์ในการเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบั บริษทั ไทรแองเกิ)ล เอน็จิเนียร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั เนื�องจากไม่มีกรรมการร่วมกนัแลว้

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละประเภทรายการมีดงันี)

รายไดจ้ากการขาย ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเกิน

รายไดจ้ากการบริการ ตามสัญญา

ดอกเบี)ยรับ อตัราร้อยละ 7.75 ต่อปี 

รายไดอื้�น ราคาตกลงร่วมกนั

ซื)อสินคา้ ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเกิน

ตน้ทุนบริการ ตามสัญญา

ค่าเช่า ตามสัญญา

ค่าที�ปรึกษา ตามสัญญา

ค่าธรรมเนียมการคํ)าประกนั ตามสัญญา

ดอกเบี)ยจ่าย อตัราร้อยละ 3.00 =7.50 ต่อปี 

8.1 สินทรัพย์และหนี&สินระหว่างกนัมีดังนี&

(หน่วย : บาท)

2556 2555 2556  2555

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย 

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

บริษทั เดม็โก ้อินดสัตรี�  จาํกดั

ลกูหนี)การคา้ ประเภทขายสินคา้ =                   =                   =                      70,090,304.54   

เงินใหกู้ย้มืระยะสั)นแก่บริษทัยอ่ย

ยอดคงเหลือตน้ปี =                   =                   14,000,000.00    34,000,000.00   

ลดลง =                   =                   (14,000,000.00)   (20,000,000.00)  
ยอดคงเหลอืปลายปี /                   /                   /                      14,000,000.00   

เงินกูย้มืระยะสั)นจากบริษทัยอ่ย

ยอดคงเหลือตน้ปี =                   =                   =                      =                    

เพิ�มขึ)น =                   =                   124,000,000.00 =                    
ยอดคงเหลอืปลายปี /                   /                   124,000,000.00 /                    

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยเป็นเงินกูย้มืในรูปสัญญากูย้มืประเภทกาํหนดการชาํระเงินเมื�อทวงถาม อตัราดอกเบี)ยร้อยละ 7.75 ต่อปี

 เงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ยเป็นเงินกูย้มืในรูปสัญญากูย้มืประเภทกาํหนดการชาํระเงินเมื�อทวง ถามอตัราดอกเบี)ยร้อยละ

 3.00 = 7.50 ต่อปี 

ณ วันที� 31 ธันวาคม

รายการบัญชี นโยบายในการกาํหนดราคา

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ณ วันที� 31 ธันวาคม
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<���%�'��(-'
���ก
ก�� -                     -                   4,815,250.00           -                     

(�����0(�'�� -                     -                   600,697.00              -                     

������ 
���ก� 
&�
#0�* 15 ���ก��
?"!'�(����/
<���%�'��(-'
���ก
ก�� -                     -                   6,432,180.00           -                     

(�����0(�'�� -                     -                   976,132.00              -                     

������ 
���ก� 
&�
#0�* 16 ���ก��
?"!'�(����/
<���%�'��(-'
���ก
ก�� -                     -                   6,432,180.00           -                     

(�����0(�'�� -                     -                   976,132.00              -                     

������ 
���ก� 
&�
#0�* 17 ���ก��
?"!'�(����/
<���%�'��(-'
���ก
ก�� -                     -                   9,170,399.00           -                     

(�����0(�'�� -                     -                   976,132.00              -                     

� ��
&� � ��
&� 
��ก�������� ��ก�������?,�(ก��ก��
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8.1 $��
��,+�)	(1�&5$���(13��ก���&����&5 (#3�)

(1�3+ : ��
)

31 6���7� 2556 31 6���7� 2555 31 6���7� 2556 31 6���7� 2555

��+ก��6%�ก��ก���%77	1�!�ก��ก��
&��ก&�+����ก��

������ #���* 
0�
�0�*��/ �y"��B( ���ก��

"?ก���Bก��!�� ���
:�4��<��!�� - 2,633,270.00 - 2,633,270.00 

"?ก���Bก��!�� ���
:�(�����ก�� - 39,824,330.00 - 39,824,330.00 

?"!'�(����/
<���%�'��(-'
���ก
ก�� - 45,240.00 - 45,240.00 

������ 
!.0��*.#�� ���ก��

"?ก���B0./� - 540,000.00 - 540,000.00 

������ 
!.0��*.�? ���ก��

"?ก���Bก��!�� ���
:�(�����ก�� 91,513,176.10 234,016,740.04 91,513,176.10 234,016,740.04 

"?ก���B0./� 433,181.40 344,034.00 433,181.40 344,034.00 


(�����"'#(����(�����ก�� 5,797,872.00 19,301,593.97 5,797,872.00 19,301,593.97 


������Bก��!�� ���
:�4��<��!�� 6,485,805.00 - 6,485,805.00 - 


������Bก��!�� ���
:�(�����ก�� 615,195.10 - 615,195.10 - 

!'�+���'��!��(�'�� 13,056,786.00 - 13,056,786.00 - 

������ 
@Q�*< �!��� #���* ���ก��

"?ก���Bก��!�� ���
:�(�����ก�� 227,821,335.55 116,333,091.44 227,821,335.55 116,333,091.44 

?"!'�(����/
<���%�'��(-'
���ก
ก�� 2,623,439.85 48,400,264.94 2,623,439.85 48,400,264.94 

"?ก���B0./� 2,914,255.00 2,512,312.50 2,914,255.00 2,512,312.50 


(�����"'#(����(�����ก�� - 11,809,099.12 - 11,809,099.12 


������Bก��!�� ���
:�4��<��!�� 13,050,786.00 - 13,050,786.00 - 


������Bก��!�� ���
:�(�����ก�� 599,110.12 - 599,110.12 - 

!'�+���'��!��(�'�� 26,482,495.00 - 26,482,495.00 - 

������ 0�<�* ��#��( #���* ���ก��

"?ก���B0./� - 202,500.00 - 202,500.00 

������ 
�&���ก�* #���* ���ก��

"?ก���B0./� - 742,500.00 - 742,500.00 

������ #���%�ก #���* ���ก��

"?ก���Bก��!�� ���
:�4��<��!�� - 5,350.00 - 5,350.00 

"?ก���B0./� - 352,500.00 - 352,500.00 

��ก�������� ��ก�������?,�(ก��ก��

� ��
&� � ��
&� 



36 

8.1 $��
��,+�)	(1�&5$���(13��ก���&����&5 (#3�)

(1�3+ : ��
)

31 6���7� 2556 31 6���7� 2555 31 6���7� 2556 31 6���7� 2555

��+ก��6%�ก��ก���%77	1�!�ก��ก��
&��ก&�+����ก��
������ -��%0(
ก�B" 
0����
����*< (���
�,-��) ���ก��

"?ก���Bก��!�� ���
:�4��<��!�� - 227.64 - - 

"?ก���B0./� - 346,167.24 - - 


������B(���!�(ก�� - 17,753,880.84 - 17,753,880.84 


������B
(�����ก��>"(�� - 640,235.22 - - 


(��ก?��.����<�B���ก� !!"��/
ก�/�#4�0(ก��

! ):?���� ����E���

�0�!(
�".0����D - - - - 


&�/4FB� 540,360.00 - - - 

"�"( - - - - 

+��7��1	!��	�+�4 540,360.00 - - - 


(��ก?��.����<�B���ก� !!"��/
ก�/�#4�0(ก��
���ก��ก?��.���-'�ก�����<�EE����#'�(ก��%"�-'�ก��!���0ก
��B����#'�(ก��

8.2 ��+���)	(73��*��3�+�(13��ก���&����&5

(1�3+ : ��
)

2556 2555 2556  2555

��+ก��6%�ก��ก�����-�
+3�+ 

(#����ก��ก��ก��������)	�)

������ 
���ก� 0����<���/ ���ก��

���-����กก��4�� - -                   -                          133,445,143.29 

���-��0./� - -                   300,000.00              2,072,975.00 

�0ก
��B���� - -                   267,534.26              2,642,219.18 
���� ����ก�� - -                   27,867,989.79 379,635,284.18 

!'�
�'� - -                   551,750.00 601,208.69 

C.B0<�����&�*I�#� - - 423,028.94              -                     

C.B0<�����&�*-'���#�� - - 856.11                     -                     

�0ก
��B��'�� - - 3,012,438.36           -                     

$��1����4$�5�$%���
&� 31 6���7� 2556

��ก�������� ��ก�������?,�(ก��ก��

� ��
&� � ��
&� 

��ก�������� ��ก�������?,�(ก��ก��
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8.2 ��+���)	(73��*��3�+�(13��ก���&����&5 (#3�)

(1�3+ : ��
)

2556 2555 2556  2555

��+ก��6%�ก��ก�����-�
+3�+ 

(#����ก��ก��ก��������)	�)

������ 
���ก� 
&�
#0�* ���ก��

���-����กก��4�� - - 49,666,010.04         -

���-��0./� - - 2,859,389.01           -

4��0<�(�������&�*
&./0ก��"(� � - - 2,900,000.00           -

4��<�����&�*I�#� - - 74,381,651.37         -

4��<�����&�*-'���#�� - - 558,126.72              -

���� �4�� - - 8,736,759.00           -

���� ����ก�� - - 87,365,427.15         -

!'�4�<'( - - 369,300.00              -

������ 
���ก� 
&�
#0�* 6 ���ก��

���-����กก��+�����ก�� -                     - 6,644,472.00 -

������ 
���ก� 
&�
#0�* 11 ���ก��

���-����กก��+�����ก�� -                     - 4,815,250.00 -

������ 
���ก� 
&�
#0�* 15 ���ก��

���-����กก��+�����ก�� -                     - 6,432,180.00 -

������ 
���ก� 
&�
#0�* 16 ���ก��

���-����กก��+�����ก�� -                     - 6,432,180.00 -

������ 
���ก� 
&�
#0�* 17 ���ก��

���-����กก��+�����ก�� -                     - 9,170,399.00 -

��+ก��6%�ก��ก���%77	1�!�ก��ก��
&��ก&�+����ก��

������ #���* 
0�
�0�*��/ �y"��B( ���ก��

���-����กก��+�����ก�� 427,982.00 45,240.00 427,982.00 45,240.00

������ 
!.0��*.�? ���ก��

���-����กก��+�����ก�� 43,398,001.47 646,694,056.72 43,398,001.47 646,694,056.72 

������ 
@Q�*< �!��� #���* ���ก��

���-����กก��+�����ก�� 93,126,509.69 889,575,981.96 93,126,509.69 889,575,981.96 

��ก�������� ��ก�������?,�(ก��ก��

$��1����4$�5�$%���
&� 31 6���7� 2556
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8.2 ��+���)	(73��*��3�+�(13��ก���&����&5 (#3�)

(1�3+ : ��
)

2556 2555 2556  2555

������ -��%0(
ก�B" 
0����
����*< (���
�,-��) ���ก��

!'����( 111,329,377.67 35,485,218.07  110,768,630.00       35,242,412.00   

���-����กก��4��<��!�� 10,500.00          920.00              -                          -                     

���-��0./� 179,710.10        -                   -                          -                     

! )<#�<��z � A�&��=#(,*

!'���/��Fก�� 360,000.00        360,000.00       360,000.00              360,000.00        

! )���&��* � A�&��=#(,* 

!'�=��
���ก��!B�����ก�� 2,460,000.00 6,754,500.00 2,460,000.00 6,754,500.00 

8.3 73�#��)
�=�����1��

(1�3+ : ��
)

2556 2555 2556 2555

>"�������*����<�B� 28,941,140.33   27,024,183.33  22,370,048.33         25,944,183.33   

>"�������*�"�(00ก��ก(�� 1,185,182.00     1,499,485.48    937,335.00              1,499,485.48     

>"�������*��/�'�����+��� ��
���
ก)J* 267,709.46        -                   267,709.46              -                     

�# 30,394,031.79   28,523,668.81  23,575,092.79         27,443,668.81   

8.4 1�&5$��
&�����(�ก���M5�

���-�
�1<3

) #����/ 31 =��#�! 2556 %"� 2555 ����������B<����/0��
ก��4FB���กก����/������-��+��<I����ก��
(���"��%�'(00ก���(<.0

!B�����ก�������
��  37.1 +��ก�� ������ #���* 
0�
�0�*��/ �y"��B( ���ก�� %"���.0������+�
!�.0
&./0
����"�ก���ก���./�4�0
<�0

-@@A���<�EE��'#&�Z���!�(ก��%"�<�EE��'#(�� (Consotium agreement) ����/ก"'�#+����
��  37.2

$��1����4$�5�$%���
&� 31 6���7� 2556

��ก�������� ��ก�������?,�(ก��ก��

$��1����4 $�5�$%���
&�  31 6���7�

��ก�������� ��ก�������?,�(ก��ก��
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9.  �����	�,����#���ก&�+ก��ก�����)�ก73��*��3�+#��	�ก-�(���73��*��3�+ 

���ก��!'�+���'����"�ก�)�(��<'#���/
���<���<��!�E ���(��B

(1�3+ : ��
)

2556 2555 2556 2555

9.1 ก��
�"�/��%�"(+�<��!��<��
����?�%"�

   (�����#'�(��� (41,680,283.03)  (17,153,015.77) 27,223,108.23 (18,393,867.15) 

9.2 4��� �(�0�ก"��)��กก��"�?"!'�<��!�� (1,731,299.34)    (3,575,931.31) (1,731,299.34) (3,575,931.31) 

9.3 C.B0<��!�� 2,390,371,635.61 3,056,670,639.02 2,449,262,302.16 3,190,656,727.84 

9.4 #��I ���%"�#�<� <�B�
�".0(+��-� 178,308,786.40 425,170,765.33 17,960,945.16 336,696,917.35 

9.5 (5,599.19)           (1,335,765.15) (354,642.23) (1,335,765.15) 

9.6 !'��0�%��>?������� 30,394,031.79   28,523,668.81 23,575,092.79 27,443,668.81 

9.7 !'�+���'��&��ก(�� 261,889,962.08 229,209,541.84 175,186,331.47 220,484,673.24 

9.8 !'�
<./0��!� 20,568,228.63   20,969,236.50 13,063,202.47 13,965,464.23 

9.9 !'�+���'������'�� 1,797,362.91     1,924,025.58 1,671,558.32 1,821,543.68 

!'����(���40( 2,040,045,810.22 1,265,824,304.36 2,061,648,080.44 1,494,846,583.19 

!'�=��
��� 69,562,218.20   67,730,250.56 67,247,384.59 67,067,798.03 

!'��B�����I 10,220,312.46   14,580,585.33 8,023,386.71 13,726,105.93 

!'�4�<'( 6,744,907.09     14,437,763.68 6,334,454.45 12,925,686.58 

10.  �����	�,����#���ก&�+ก����ก�()$����$�

��ก��������

ก" '����������ก����/-'
ก�/�#ก��
(��<�+�(�ก��%<
(��<���/�<���<��!�E -��%ก' 

- ) #����/ 31 =��#�! 2556 %"� 2555 C.B0<�����&�*
���
(��
�./0 ����#� 4.75 "������ %"� 0.90 "������ ��"�����

���-�
�1<3

������+�E'����ก����/-'
ก�/�#ก��
(��<�+�(�ก��%<
(��<���/�<���<��!�E -��%ก' 

- ) #����/ 31 =��#�! 2556 %"� 2555 C.B0<�����&�*
���
(��
�./0 ����#� 3.73 "������ %"� 0.82 "������ ��"�����

- ) #����/ 31 =��#�! 2556  4��<�����&�*
���
(��
�./0 ����#� 77.84 "������

- <�������D <�B�< �#����/ 31 =��#�! 2556 �������'�������
(��"(� �+��������'0� (������ 
���ก� 
&�
#0�* ���ก��) ��#�<�����&�*

����#� 107.89 "������ %"����B<������#� 7.89 "������

$��1����4 $�5�$%���
&�  31 6���7�

(����/ก��ก�����%"�I.0
�������'��MN��� �

9.10

9.11

9.12

9.13

��ก�������� ��ก�������?,�(ก��ก��
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11.  ����$�)	(��+ก���
&+��
3�����$�

(1�3+ :��
)

2556 2555 2556 2555


(��<� 3,351,071.23     3,531,674.91 2,687,869.74 3,400,726.91 


(��M�ก=��!��-00���&�* 27,533,236.84   40,417,879.12 27,533,236.84 40,417,879.12 


(��M�ก=��!��-ก��%<���#�� 337,050,073.98 159,920,743.71 294,213,660.66 157,251,079.12 


(��M�ก=��!��-������ 2,048,204.79     4,035.96 2,048,204.79 4,035.96 

�� 369,982,586.84 203,874,333.70 326,482,972.03 201,073,721.11 


(��M�ก=��!�� �0�����0ก
��B�����/=��!��ก����� %"�
(��M�ก������ �0�����0ก
��B� 1.40% - 1.60% �'0�D

12.  	�ก1�&5ก��7��-$%
6�

�������ก��#�
!����*0�� 40("?ก���Bก��!�� ��(��B

(1�3+ :��
)

2556 2555 2556 2555

	�ก1�&5ก��7�� ��(�J
��+$��7��

��(-'!��ก���������� 65,875,268.74 152,620,499.39 1,882,424.25 152,620,271.75 


ก��ก����������

-'
ก�� 3 
�.0� 31,176,816.87 33,574,437.12 5,478,638.21 33,574,437.12 

�กก#'� 3 
�.0� IF( 6 
�.0� 233,631.69 330,109.55 233,631.69 330,109.55 

�กก#'� 6 
�.0� IF( 9 
�.0� 40,050.49 628,849.48 - 628,849.48 

�กก#'� 9 
�.0� IF( 12 
�.0� - 428,599.48 - 428,599.48 

�กก#'� 12 
�.0� 4FB�-�  2,656,325.11 4,581,091.38 2,656,325.11 4,581,091.38 

�# 99,982,092.90 192,163,586.40 10,251,019.26 192,163,358.76 

��ก !'�
>./0���B<(<����<?E (2,656,325.11) (4,575,741.38) (2,656,325.11) (4,575,741.38) 

"?ก���Bก��!�����
:�4��<��!��-< �=� 97,325,767.79 187,587,845.02 7,594,694.15 187,587,617.38 

� ��
&� 31 6���7� � ��
&� 31 6���7�

��ก�������� ��ก�������?,�(ก��ก��

� ��
&� 31 6���7� � ��
&� 31 6���7�

��ก�������� ��ก�������?,�(ก��ก��
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12.  ลูกหนี�การค้า�สุทธิ (ต่อ)

(หน่วย :บาท)

2556 2555 2556 2555

ลูกหนี�การค้า ประเภทงานบริการ

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 222,723,534.25 479,493,098.24 222,284,960.65 479,493,098.24 

เกินกาํหนดชาํระ

ไม่เกิน 3 เดือน 229,341,756.58 446,155,882.13 228,382,055.67 446,155,882.13 

มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 57,566,668.32 40,441,981.49 57,500,385.22 40,072,788.38 

มากกว่า 6 เดือน ถึง 9 เดือน 109,220,632.13 10,028,093.50 109,220,632.13 10,028,093.50 

มากกว่า 9 เดือน ถึง 12 เดือน 161,707,650.46 12,663,480.11 161,707,650.46 12,663,480.11 

มากกว่า 12 เดือน ขึ'นไป  51,431,282.99 6,255,199.05 49,463,488.07 4,608,586.30 

รวม 831,991,524.73 995,037,734.52 828,559,172.20 993,021,928.66 

หกั ค่าเผื*อหนี'สงสัยจะสูญ (1,726,561.67)  (4,224,242.75) 2                   (2,577,630.00) 

ลกูหนี'การคา้ประเภทงานบริการ2สุทธิ 830,264,963.06 990,813,491.77 828,559,172.20 990,444,298.66 

927,590,730.85 1,178,401,336.79 836,153,866.35 1,178,031,916.04 

ลกูหนี' เชค็คืน 6,442,598.28 6,845,556.92 6,442,598.28 6,845,556.92 

หกั ค่าเผื*อหนี'สงสัยจะสูญ (6,442,598.28) (6,845,556.92) (6,442,598.28) (6,845,556.92) 

ลกูหนี' เชค็คืน2สุทธิ 2 2 2 2 

รวมลูกหนี�การค้า�สุทธิ 927,590,730.85 1,178,401,336.79 836,153,866.35 1,178,031,916.04 

ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัไดม้อบอาํนาจการรับเงินหรือโอนสิทธิเรียกร้องในอนัที*จะไดรั้บชาํระหนี'จากลกูหนี'
การคา้ประเภทงานบริการจาํนวน 450.84 ลา้นบาท และ 661.81 ลา้นบาท ตามลาํดบั ใหก้บัสถาบนัการเงินหลายแห่งเพื*อเป็นหลกัประกนั

ในการขอวงเงินสินเชื*อจากธนาคารตามที*ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 24

ณ วนัที* 31 ธนัวาคม  2555 บริษทัไดม้อบอาํนาจการรับเงินหรือโอนสิทธิเรียกร้องในอนัที*จะไดรั้บชาํระหนี'จากลกูหนี'การคา้ประเภท

ขายสินคา้จาํนวน 1.06 ลา้นบาท  ใหก้บัสถาบนัการเงินหลายแห่งเพื*อเป็นหลกัประกนัในการขอวงเงินสินเชื*อจากธนาคารตามที*ไดเ้ปิดเผย

ไวใ้นหมายเหตุขอ้ 24

ลกูหนี'การคา้2สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

ณ วันที3 31 ธันวาคม ณ วันที3 31 ธันวาคม
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13.  ลูกหนี�การค้าบริษัทย่อย

บริษทัมีการวิเคราะห์อายขุองลกูหนี'การคา้บริษทัยอ่ย ดงันี'

(หน่วย : บาท)

2556 2555

ลูกหนี�การค้า ประเภทขายสินค้า

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 216,422.05 2 

เกินกาํหนดชาํระ

ไม่เกิน 3 เดือน 146,882.11 1,139,981.21 

มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 2 68,950,323.33 

มากกว่า 6 เดือน ถึง 9 เดือน 42,954,776.19 2 

รวม 43,318,080.35 70,090,304.54 

14.  มูลค่างานที3เสร็จแต่ยังไม่เรียกเกบ็�สุทธิ

บริษัทใหญ่

ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัไดม้อบอาํนาจการรับเงินหรือโอนสิทธิเรียกร้องในอนัที*จะไดรั้บชาํระหนี'จากมูลค่างาน

ที*เสร็จแต่ยงัไม่เรียกเกบ็จาํนวน  937.07 ลา้นบาท และ 447.03  ลา้นบาท ตามลาํดบั ใหก้บัสถาบนัการเงินหลายแห่ง เพื*อเป็นหลกัประกนั

ในการขอวงเงินสินเชื*อจากธนาคาร ตามที*ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 24

15.  สินค้าคงเหลอื�สุทธิ

(หน่วย : บาท)

2556 2555 2556 2555

สินคา้สาํเร็จรูป 131,292,800.96 96,734,058.43 97,117,100.32 96,734,058.43 

สินคา้ระหว่างผลิต 35,714,720.04 31,899,026.52 15,888.51 31,899,026.52 

งานโครงการระหว่างก่อสร้าง 247,420.00 2,851,530.35 247,420.00 2,851,530.35 

วตัถุดิบ 85,954,074.03 76,444,125.06 452,432.28 76,444,125.06 

วสัดุใชสิ้'นเปลือง 1,597,881.39 2,003,618.40 2 1,049,411.49 

  รวม 254,806,896.42 209,932,358.76 97,832,841.11 208,978,151.85 

หกั ค่าเผื*อมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง (2,844,891.32) (4,576,190.66) (2,844,891.32) (4,576,190.66) 

สุทธิ 251,962,005.10 205,356,168.10 94,987,949.79 204,401,961.19 

ณ วันที3 31 ธันวาคม

ณ วันที3 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ณ วันที3 31 ธันวาคม
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16.  เงินฝากสถาบันการเงินที�มีภาระผูกพนั

(หน่วย : บาท)

2556 2555 2556 2555

เงินฝากธนาคาร�ออมทรัพย์ �                   758.89             �                      758.89               
เงินฝากธนาคาร�กระแสรายวนั 570,000.00       �                   �                      �                    
เงินฝากธนาคาร�ประจาํ 47,501,015.00  48,095,981.98  47,501,015.00    48,095,981.98   

รวม 48,071,015.00  48,096,740.87  47,501,015.00    48,096,740.87   

ณ วนัที' 31 ธนัวาคม  2556 เงินฝากธนาคารขา้งตน้ บริษทันาํไปคํ0าประกนัวงเงินสินเชื'อที'ไดรั้บจากสถาบนัการเงินตามที'
กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 และหมายเหตุขอ้ 37.1

ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2555 เงินฝากธนาคารขา้งตน้ บริษทันาํไปคํ0าประกนังานบริการใหก้บัสถาบนัการเงิน รวมทั0งวงเงิน
สินเชื'อที'ไดรั้บจากสถาบนัการเงินตามที'กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 และหมายเหตุขอ้ 37.1

17.  เงินลงทุนในบริษัทร่วม

17.1  รายละเอยีดของบริษัทร่วม

บริษทัร่วมทั0งหมดจดัตั0งในประเทศไทยมีรายละเอียดดงันี0  
(หน่วย : บาท)

ประเภทธุรกจิ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

1 บริษทั อีโอลสั พาวเวอร์ จาํกดั ดา้นการลงทุน 26.00% 25.56% 1,397,143,606.54 1,173,803,277.50 

2 บริษทั อุดรธานีโซล่าร์พาวเวอร์ จาํกดั ผลิตกระแสไฟฟ้า 45.71 % � 15,646,933.22 � 
3 บริษทั แม่โขงกรีนพาวเวอร์ จาํกดั ผลิตกระแสไฟฟ้า 45.71 % � 15,646,933.22 � 
4 ผลิตกระแสไฟฟ้า 45.71 % � 15,646,933.22 � 

รวม 1,444,084,406.20 1,173,803,277.50 

(หน่วย : บาท)

ประเภทธุรกจิ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

1 บริษทั อีโอลสั พาวเวอร์ จาํกดั ดา้นการลงทุน 26.00% 25.56% 1,255,123,233.36 1,197,728,802.00 

2 ผลิตกระแสไฟฟ้า 45.71 % � 16,000,000.00    �                    
3 ผลิตกระแสไฟฟ้า 45.71 % � 16,000,000.00 � 
4 บริษทั แม่โขงกรีนพาวเวอร์ จาํกดั ผลิตกระแสไฟฟ้า 45.71 % � 16,000,000.00 � 

รวม 1,303,123,233.36 1,197,728,802.00 

อตัราร้อยละการถือหุ้น

ณ วันที� 31 ธันวาคม

มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย

ณ วันที� 

ณ วันที� 

ณ วันที� 

ชื�อบริษัท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบการเงินรวม

ณ วันที� 31 ธันวาคม

อตัราร้อยละการถือหุ้น

บริษทั อุดรธานีโซล่าร์พาวเวอร์ จาํกดั 

ชื�อบริษัท

บริษทั อินโดไชน่า กรีนเอน็เนอร์ยี' จาํกดั 

ณ วันที� 

งบการเงินเฉพาะกจิการ

มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน

บริษทั อินโดไชน่า กรีนเอน็เนอร์ยี' จาํกดั 
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17.1  รายละเอยีดของบริษัทร่วม (ต่อ)

ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั' งที* 1 /2554 เมื*อวนัที* 27 มิถุนายน 2554 ไดมี้มติเป็นเอกฉนัทใ์หบ้ริษทัเขา้ซื'อ

หุน้ บริษทั อีโอลสั พาวเวอร์ จาํกดั (อีโอลสั) โดยมีเงื*อนไขที*เป็นสาระสาํคญับางส่วนในการเขา้ร่วมทุนไดแ้ก่ เงินลงทุน

สาํหรับหุน้สัดส่วนประมาณร้อยละ 2 (หกั 1 หุน้) มูลค่าประมาณ 100 ลา้นบาท บริษทั วินด ์เอนเนอร์ยี* โฮลดิ'ง จาํกดั (วินด)์ 

มีสิทธิที*จะซื'อคืนโดยวินดจ์ะตอ้งรับซื'อคืนภายในวนัที* 31 มีนาคม 2556 ในราคา 120.00 ลา้นบาท

ต่อมาในระหว่างปี 2556 บริษทั เดม็โก ้จาํกดั (มหาชน) ไดต้กลงร่วมกบัวินด ์และทาํการแกไ้ขสัญญาผูถื้อหุน้ บริษทั 

อีโอลสั พาวเวอร์ จาํกดั ครั' งที* 2 (Shareholders' Agreement) วินด ์จะซื'อหุน้ของ บริษทั อีโอลสั จาํกดั คืนจาก บริษทั เดม็โก ้

จาํกดั (มหาชน) จาํนวน  2% ของ Initial shares ของ บริษทั อีโอลสั จาํกดั ในมูลค่า 120 ลา้นบาท โดยวินดมี์เงื*อนไข ดงันี'  

2 วินดจ์ะซื'อหุน้ของ บริษทั อีโอลสั จาํกดั จาํนวน 1% ของ Initial shares จาก บริษทั เดม็โก ้จาํกดั (มหาชน) ในวนัที*  

31 กรกฎาคม 2556 และ

2 ส่วนที*เหลืออีก 1% ของ Initial shares วินดจ์ะซื'อและจ่ายชาํระเงินใหก้บับริษทัก่อนวนัที* บริษทั เค.อาร์.ทู จาํกดั หรือ 

บริษทั เฟิร์ส โคราช วินด ์จาํกดั จะอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

ในระหว่างปี 2556 บริษทัไดข้ายเงินลงทุนใน บริษทั อีโอลสั พาวเวอร์ จาํกดั ใหก้บัวินด ์จาํนวน 1,301,301 หุน้ มูลค่าตาม

บญัชีในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 51.11 ลา้นบาท และ จาํนวน 48.29 ลา้นบาท ตามลาํดบั มูลค่าขาย

จาํนวน 60.00 ลา้นบาท มีกาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 

8.02 ลา้นบาท และจาํนวน 11.71 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ในระหว่างปี 2556 บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุน้ใหก้บับริษทั อีโอลสั พาวเวอร์ จาํกดั จาํนวน 105.68 ลา้นบาท

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 เมื*อวนัที* 25 เมษายน 2555 บริษทัไดชี้'แจงข่าวเกี*ยวกบัพายหุมุน

เมื*อวนัที* 15 เมษายน 2555 ที*ท่าหลวงติดกบัอาํเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี ทาํใหเ้สาไฟฟ้าแรงสูงลม้ 270 ตน้ เป็นระยะทาง

ประมาณ 10 กิโลเมตร ความเสียหายที*เกิดขึ'นอยูร่ะหว่างการตรวจสอบความเสียหายและหาสาเหตุ ซึ* งโครงการมีการประกนัภยั

แบบ ALL RISK ทั'งนี'โครงการจะตอ้งดาํเนินการก่อสร้างสายส่งใหม่เป็นระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร ใชเ้วลาก่อสร้าง

ประมาณ 324 เดือน ซึ* งจะแลว้เสร็จทนัเวลา COD

ในระหว่างปี 2555 กลุ่มบริษทั อีโอลสั ไดจ่้ายค่าความเสียหายใหก้บัชาวบา้นที*ไดรั้บความเสียหายจากพายหุมุน

ตามที*กล่าวขา้งตน้แลว้ แต่คงเหลือค่าความเสียหาย ซึ* งยงัคงอยูใ่นระหว่างการพิจารณาของศาลและยงัมีความไม่แน่นอนในผล

ของคดี  ทั'งนี' บุคคลธรรมดาไดย้ื*นฟ้อง DEMCO และบริษทัยอ่ยของอีโอลสั (จาํเลย)ใหช้ดใชค่้าความเสียหายและค่าขาดประโยชน์

ในอนาคตเป็นจาํนวน ประมาณ 163 ลา้นบาทในระหว่างปี 2556 ศาลชั'นตน้พิจารณาคดีขั'นตน้พิพากษาใหจ้าํเลยทั'งสองร่วมกนัชดใช้

ค่าความเสียหายเป็นจาํนวนประมาณ 7  ลา้นบาทพร้อมดอกเบี'ย บริษทัไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนี' สินดงักล่าวและไดย้ื*นอุทธรณ์ใน

วนัที* 2 ธนัวาคม 2556 ณ ปัจจุบนั คดีความดงักล่าวอยูใ่นกระบวนการของศาลอุทธรณ์ ยงัไม่มีความแน่นอนสาํหรับผลสิ'นสุดของคดี

 ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2556

ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทั อีโอลสั (ผูว้่าจา้ง)ขอเคลมค่าความเสียหายจากเจา้ของผลิตภณัฑ ์(contractor)

อนัเนื*องมาจากปัญหาดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑซึ์*งกลุ่มบริษทั อีโอลสัไดร้ะงบัการชาํระเงินตามใบแจง้หนี'จากเจา้ของผลิต

ภณัฑด์งักล่าวแลว้จาํนวน  2,475 ลา้นบาท และนอกจากนี'ผูข้ายผลิตภณัฑไ์ดส่้งใบแจง้หนี' เพิ*มเติมใหก้บักลุ่มบริษทั อีโอลสั

ซึ*งเรียกเกบ็เป็นค่าดอกเบี'ยจากการขอเคลมสาํหรับงานก่อสร้าง รวมทั'งส่วนแบ่งรายไดจ้ากการทาํสัญญาการก่อสร้างระหว่าง

กนัเป็นจาํนวน 119 ลา้นบาท ทั'งนี' ค่าเคลมระหว่างกนัขา้งตน้อยูใ่นระหว่างขั'นตอนการเจรจาซึ*งยงัมีความไม่แน่นอน 
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2556  M���
&� 31 6���7� 2556
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17.3  ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

รายได้รวม กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ

2. บริษทั อุดรธานีโซล่าร์พาวเวอร์ จาํกดั 12,657.56         (772,333.58)     

3. บริษทั อินโดไชน่า กรีนเอน็เนอร์ยี* จาํกดั 12,657.56         (772,333.58)     

4. บริษทั แม่โขงกรีนพาวเวอร์ จาํกดั 12,657.56         (772,333.58)     

( หน่วย : บาท)

ทุนที&เรียกชําระแล้ว สินทรัพย์รวม หนี,สินรวม ทุนที&เรียกชําระแล้ว สินทรัพย์รวม หนี,สินรวม

1 บริษทั อีโอลสั

1,301,301,300.00 13,844,776,049.99 9,097,754,357.96 1,228,139,464.69 12,875,861,306.30 9,507,404,222.75 

2

35,000,000.00   34,833,666.42    606,000.00       2 2 2 

3

35,000,000.00 34,833,666.42 613,000.00 2 2 2 

4

พาวเวอร์ จาํกดั 35,000,000.00 34,833,666.42 613,000.00 2 2 2 

18.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย

(หน่วย : บาท)

ทุนที&เรียก อตัราร้อยละการถอืหุ้น

ทุนจดทะเบียน ชําระแล้ว ร้อยละ  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555

1. 120,000,000.00 120,000,000.00 65 2 64,000,000.00   

260,000,000.00 190,000,000.00 100 167,600,000.00 2                    

2. 1,000,000.00      1,000,000.00    100 2 1,000,000.00     

130,000,000.00  130,000,000.00 100 130,000,000.00 6                    

3 1,000,000.00      1,000,000.00    100 999,700.00 6                    

4 1,000,000.00      1,000,000.00    100 999,700.00 6                    

5 1,000,000.00      1,000,000.00    51 509,700.00 6                    

6 1,000,000.00      1,000,000.00    51 509,700.00 6                    

7 1,000,000.00      1,000,000.00    100 999,700.00 6                    
301,618,500.00   65,000,000.00   

มูลค่าเงนิลงทุนตามวธีิราคาทุน ณ วนัที& 

บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ 15 จาํกดั

บริษทั อินโดไชน่า

บริษทั แม่โขงกรีน

2556 ถึงวันที& 31 ธันวาคม 2556

ณ วันที& 31 ธันวาคม 2556 ณ วันที& 31 ธันวาคม 2555

บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ 11 จาํกดั

บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ 16 จาํกดั

ชื&อบริษัท

บริษทั อุดรธานีโซล่าร์

พาวเวอร์ จาํกดั 

 กรีนเอน็เนอร์ยี* จาํกดั 

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั

ชื&อบริษัท

พาวเวอร์ จาํกดั

บริษทั เดม็โก ้อินดสัตรี*  จาํกดั

บริษทั เดม็โก ้อินดสัตรี*  จาํกดั

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ชื&อบริษัท

รวม
บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ 17 จาํกดั

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั

บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 6 จาํกดั

สําหรับระยะเวลาตั,งแต่ วนัที& 25 ธันวาคม  
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18.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)

บริษัทใหญ่

ในระหว่างปี 2556 บริษทั เดม็โก ้จาํกดั (มหาชน) ไดจ่้ายชาํระค่าหุน้เพิ*มทุนใหก้บั บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั รวมจาํนวน 

129.00 ลา้นบาท โดยจ่ายชาํระเป็นเงินสดจาํนวน 29 ลา้นบาท และจ่ายชาํระโดยการโอนสินทรัพยข์อง บริษทั เดม็โก ้จาํกดั (มหาชน)

 ดว้ยราคาตามบญัชีจาํนวน 107.89 ลา้นบาท และโอนส่วนของหนี; สินดว้ยราคาตามบญัชีจาํนวน 7.89 ลา้นบาท ทั;งนี;การโอนสินทรัพยสุ์ทธิ

ขา้งตน้เป็นไปตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั; งที* 5/2555 เมื*อวนัที* 10 กนัยายน 2555 ซึ* งมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการโอน

กิจการส่วนที*เกี*ยวกบัโรงงานผลิตเสาโครงเหลก็ ซึ* งเป็นกิจการที*ไดรั้บส่งเสริมการลงทุนและงานขายใหแ้ก่ บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั

 และกาํหนดใหโ้อนสินทรัพยแ์ละพนกังานที*เกี*ยวขอ้งกบังานผลิตเสาโครงเหลก็และงานขายใหก้บั บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั ในราคา

เท่ากบัมูลค่าตามบญัชีของรายการที*เกี*ยวขอ้ง

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั; งที* 8/2556 ของบริษทัใหญ่ เมื*อวนัที* 17 พฤษภาคม 2556 ไดมี้มติใหบ้ริษทัใหญ่

 ดาํเนินการ ดงันี;

2 ซื;อหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย (บริษทั เดม็โก ้อินดสัตรี*  จาํกดั) จากผูถื้อหุน้เดิมในราคาหุน้ละ 80 บาท เป็นเงินจาํนวน 33.60 ลา้นบาท 

ซึ*งมูลค่าหุน้ที*ซื;อขาย'ดงักล่าวเทียบเคียงกบังบการเงินของบริษทัยอ่ย ณ วนัที* 30 เมษายน 2556 

2 ชาํระเงินใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที*ใชสิ้ทธิG เพิ*มทุนใหม่หุน้ละ 100 บาท เป็นเงิน 70 ลา้นบาท 

จากมติการประชุมขา้งตน้ บริษทัใหญ่ไดจ่้ายเงินเพื*อซื;อหุน้ของบริษทัยอ่ยใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมจาํนวน 103.60 ลา้นบาทโดยบริษทัยอ่ย

ไดจ้ดแจง้การเรียกชาํระค่าหุน้ที*กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ และแจง้การเปลี*ยนสัดส่วนการถือหุน้ขา้งตน้เมื*อวนัที* 15 มิถุนายน 2556

 มีผลทาํใหสั้ดส่วนการถือหุน้ของบริษทัใหญ่ในบริษทัยอ่ยเพิ*มขึ;นจากร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 100 ผลจากการ

ลงทุนดงักล่าวทาํใหบ้ริษทัใหญ่บนัทึกส่วนเกิน(ส่วนตํ*า)กว่าทุนจากการเปลี*ยนแปลงส่วนไดเ้สียในการถือหุน้บริษทัยอ่ยเป็น

จาํนวน 3.62 ลา้นบาท และส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยลดลงเป็นจาํนวน 37.22 ลา้นบาท

ตามมติที*ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั; งที* 10/2556 เมื*อวนัที* 13 พฤศจิกายน 2556 มีมติอนุมติัใหD้EMCO ลงทุนโครงการผลิต

ไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงั Solar roof top  ในบริษทัยอ่ยทั;ง 5 บริษทั ในปัจจุบนั บริษทัมีอตัราร้อยละการถือหุน้ดงักล่าวตามที*

ไดแ้สดงไวข้า้งตน้ 

บริษัทย่อย (บริษัท เด็มโก้ อนิดัสตรี& จํากดั)

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั; งที* 1/2556 เมื*อวนัที* 11 เมษายน 2556 ที*ประชุมมีมติอนุมติัใหบ้ริษทั เดม็โก ้อินดสัตรี*  จาํกดั 

(บริษทัยอ่ย) จดทะเบียนเพิ*มทุนอีก 140 ลา้นบาท จากเดิม 120 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั;งสิ;น 260 ลา้นบาท โดยบริษทัไปจด

ทะเบียนเพิ*มทุนดงักล่าวแลว้ในวนัที* 25 เมษายน 2556 บริษทัยอ่ยไดเ้รียกชาํระค่าหุน้ของส่วนที*เพิ*มทุนจาํนวน 140 ลา้นบาท ในอตัรา

หุน้ละ 50 บาท ซึ*งไดรั้บชาํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ในเดือนพฤษภาคม 2556 
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!?'<�EE��ก"(#'����ก��
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��
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��" 
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���/� ���ก�� ����#� 650 "������ ��B(��B
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���ก� ���ก�� (����) -�����ก���0(C.B0� ��<��E+�<��<'#� 10% !��
�������#�
(�� 65 "������

) #����/ 31 =��#�! 2553 ������ 
���ก� ���ก�� (����) -����'�������!'�� ��
&�/� �4��(�������#� 1.40 "���� �� ?"!'�� ��"� 

2.50 ��� 
�������#� 3.50 "������ 
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&�/
����ก<I����ก��
(��ก'0�
���0�����%�ก %"�+�ก�)���/<I����ก��
(����0(40+��������00ก�"�ก���ก��
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&./0!B�����ก��!?'<�EE��������/������"�ก���ก����<��<'#�ก��I.0� ��40(%�'"�MN�� 
&./0+����������(!(<���I���
���ก��

ก'0<���(%"����
���ก�����!�(ก��>"��%"������'��ก��%<-@@A���ก&"�((��"�'0-�-��

+����#'�(�D 2554 ������-����'�������!'�� ��
&�/
��+��ก�� ������ C�<
��
0
��" 
0�
�0��/ !0�*�0
���/� ���ก�� ����#� 2,645,000 

� �� ?"!'�� ��"� 6 ��� 
�������#� 15,870,000 ��� %"�������-����'�������!'�� ��������/���� !)�ก��ก�������� !��B(��/ 2/2554


�������#� 9.45 "������  

�������(��ก������ !)�ก��ก�������� !��B(��/ 2/2554 ���������0� ���+��C.B0� �� ������ C�<
��
0
��" 
0�
�0��/ 

!0�*�0
���/� ���ก�� ����#� 545,000 � �� ��ก>?�I.0� ��
��
�������#�
(�� 9.45 "������



50

20.  �$��1����
��,+��,!��ก��	�
%�-$%
6�

(1�3+ : ��
)

��ก�������� �?,�(ก��ก��

��7�
%� :

) #����/ 31 =��#�! 2555 10,900,000.00 10,900,000.00 

��ก 4��/��������'�����#'�(�D -                          (2,900,000.00)    

� ��
&� 31 6���7� 2556 10,900,000.00         8,000,000.00     

73��=!��ก�����+73�$($� :

) #����/ 31 =��#�! 2555 1,967,300.00           1,967,300.00     

��ก 4��/��������'�����#'�(�D -                          (640,800.00)       

� ��
&� 31 6���7� 2556 1,967,300.00           1,326,500.00     

��7�#����<*&$%
6� :

 � ��
&� 31 6���7� 2556 8,932,700.00           6,673,500.00     

 � ��
&� 31 6���7� 2555 8,932,700.00           8,932,700.00     

ก�����+73�
&��+�3��ก�������
%�$��1����4

<�B�< �#����/ 31 =��#�! 2556 -                          -                     

<�B�< �#����/ 31 =��#�! 2555 1,145,300.00           1,145,300.00     

+����#'�(�D 2556 ������4����/�����/-'-��+��+�ก�����
���(��+��ก�� ������ 
���ก� 
&�
#0�* ���ก�� (DEMCO-P) ?"!'�ก��4�� 2.90

  "������%"��ก��-���กก��4����/�������#� 0.64 "������ 

) #����/ 31 =��#�! 2556 %"� 2555 ���/�����/-'-��+��+�ก�����
���(��!(
�".0����?"!'�� ��=�� 8.93 "��� ��� %"�����#�

���������/�����/-'-��+�����
���(��CF/(���-�!B�����ก��#(
(��<��
�./0����/-��
�Q�
>�-#�+����
�� 4�0 24

 8.93 "������ ��"����� CF/(?"!'���(ก"'�#I.0����!����
�����>?����
����!�0�<��CF/(+��#�=�ก�����
��%��
�����
����ก����!��"��  
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21.  ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

(หน่วย : บาท)

ที�ดนิและ อาคารและ เครื�องจักรและ เครื�องตกแต่งและ สินทรัพย์

ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ เครื�องใช้สํานักงาน ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม

ราคาทุน :

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2555 71,989,483.34              161,141,187.64            181,197,791.01            35,098,991.49              76,674,595.59              9,386,122.77                535,488,171.84            

ซื�อเพิ
ม -                               -                               8,745,862.99                3,010,392.52                5,162,640.20                63,303,635.23              80,222,530.94              

ขายและตดัจาํหน่ายบญัชี (20,230,740.84)             (105,933,365.54)           (25,611,207.35)             (6,452,701.97)               (9,454,516.72)               (4,099,510.22)               (171,782,042.64)           

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 51,758,742.50              55,207,822.10              164,332,446.65            31,656,682.04              72,382,719.07              68,590,247.78              443,928,660.14            

ค่าเสื�อมราคาสะสม :

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2555 12,613,539.39              47,957,444.75              91,694,520.20              21,285,207.25              42,670,957.68              -                               216,221,669.27            

โอนออก/ตดัจาํหน่าย (5,842,026.66)               (25,822,539.78)             (16,504,835.85)             (5,687,219.22)               (6,324,190.93)               -                               (60,180,812.44)             

ค่าเสื
อมราคาสาํหรับปี 1,028,341.09                4,532,908.00                9,613,342.75                2,730,486.09                2,663,150.70                -                               20,568,228.63              

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 7,799,853.82                26,667,812.97              84,803,027.10              18,328,474.12              39,009,917.45              -                               176,609,085.46            

ค่าเผื�อการด้อยค่า :

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2555 -                               -                               -                               -                               -                               (3,818,242.05)               (3,818,242.05)               

ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี -                               -                               -                               -                               -                               3,818,242.05                3,818,242.05                

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 43,958,888.68              28,540,009.13              79,529,419.55              13,328,207.92              33,372,801.62              68,590,247.78              267,319,574.68            

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555 59,375,943.95              113,183,742.89            89,503,270.81              13,813,784.24              34,003,637.91              5,567,880.72                315,448,260.52            

ค่าเสื�อมราคาที�อยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

สิ�นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2556 20,568,228.63              

สิ�นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2555 20,969,236.50              

งบการเงนิรวม
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21.  ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

ที�ดนิและ อาคารและ เครื�องจักรและ เครื�องตกแต่งและ สินทรัพย์

ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ เครื�องใช้สํานักงาน ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม

ราคาทุน :

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2555 39,931,742.50              43,491,638.91              151,262,325.70            30,161,570.74              70,442,468.91              5,641,354.29                340,931,101.05            

ซื�อเพิ
ม -                               -                               8,250,711.33                2,739,941.17                3,473,640.20                1,922,792.68                16,387,085.38              

ขายและตดัจาํหน่ายบญัชี (8,831,584.94)               (25,928,535.14)             (109,148,129.39)           (6,653,612.74)               (19,194,863.30)             (6,086,896.52)               (175,843,622.03)           

โอนเขา้/(โอนออก) -                               -                               -                               146,672.88                   1,283,177.57                (1,429,850.45)               -                               

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 31,100,157.56              17,563,103.77              50,364,907.64              26,394,572.05              56,004,423.38              47,400.00                     181,474,564.40            

ค่าเสื�อมราคาสะสม :

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2555 7,222,333.68                21,814,192.65              74,995,157.38              17,356,261.29              37,205,556.34              -                               158,593,501.34            

โอนออก/ตดัจาํหน่าย (4,120,431.44)               (14,303,088.11)             (60,724,429.91)             (5,112,920.29)               (11,578,881.91)             -                               (95,839,751.66)             

ค่าเสื
อมราคาสาํหรับปี 602,988.94                   1,477,767.00                6,431,571.82                2,388,421.96                2,162,452.75                -                               13,063,202.47              

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 3,704,891.18                8,988,871.54                20,702,299.29              14,631,762.96              27,789,127.18              -                               75,816,952.15              

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 27,395,266.38              8,574,232.23                29,662,608.35              11,762,809.09              28,215,296.20              47,400.00                     105,657,612.25            

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555 32,709,408.82              21,677,446.26              76,267,168.32              12,805,309.45              33,236,912.57              5,641,354.29                182,337,599.71            

ค่าเสื�อมราคาที�อยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

สิ�นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2556 13,063,202.47              

สิ�นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2555 13,965,464.23              

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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21.  ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์�สุทธิ (ต่อ)

บริษัทใหญ่

ในระหว่างปี 2556 บริษทั ใหญ่ไดท้าํการโอนกิจการบางส่วน(ที!ดิน ส่วนปรับปรุงที!ดิน อาคารและส่วนปรับปรุง เครื!องจกัร เครื!อง

ตกแต่งและสินทรัพยอื์!น ) ใหแ้ก่บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ จาํกดั ในมูลค่าตามบญัชี จาํนวน 77.84 ลา้นบาท ซึ!งการโอนกิจการดงักล่าวบริษทั

ไดข้อสิทธิการยกเวน้ภาษีอากร ซึ! งเป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื!องกาํหนด หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื!อนไขการโอนกิจการ

บางส่วนใหแ้ก่กนัของบริษทั มหาชน จาํกดัหรือบริษทัจาํกดั 

ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัไดน้าํที!ดิน อาคารพร้อมสิ!งปลกูสร้างตลอดจนเครื!องจกัรบางส่วนไปคํ>าประกนัสินเชื!อ

ที!ไดรั้บจากสถาบนัการเงินตามหมายเหตุขอ้ 24 และนอกจากนี>บริษทัมีสินทรัพยที์!คาํนวณค่าเสื!อมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชด้าํเนินงานอยู่

ในราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าเสื!อมราคาสะสมจาํนวน 33.03 ลา้นบาท และ 87.11  ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนเงิน

1,570 บาท และจาํนวน  2,463  บาท ตามลาํดบั

บริษัทย่อย (บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จํากดั)

ในระหว่างปี 2556 บริษทัไดท้าํการรับโอนกิจการบางส่วน(ที!ดิน ส่วนปรับปรุงที!ดิน อาคารและส่วนปรับปรุง เครื!องจกัร เครื!องตกแต่ง

และสินทรัพยอื์!น)จากบริษทัใหญ่ในมูลค่าตามบญัชี จาํนวน 77.84 ลา้นบาท

ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2556  บริษทัไดน้าํที!ดิน อาคารพร้อมสิ!งปลกูสร้างบางส่วนไปคํ>าประกนัสินเชื!อที!ไดรั้บจากสถาบนัการเงิน ตาม

หมายเหตุขอ้ 24 และนอกจากนี>บริษทัมีสินทรัพยที์!คาํนวณค่าเสื!อมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชด้าํเนินงานอยูร่าคาตามบญัชีก่อนหกัค่าเสื!อมราคา

สะสมจาํนวน 1.10 ลา้นบาทโดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 1.10 บาท 

บริษัทย่อย (บริษัท เด็มโก้ อนิดัสตรี� จํากดั)

ในระหว่างปี 2556 บริษทั เดม็โก ้อินดสัตรี!  จาํกดั ไดข้ายที!ดิน อาคารพร้อมสิ!งปลกูสร้าง ส่วนปรับปรุงที!ดิน เครื!องจกัร รวมทั>ง

อุปกรณ์และสินทรัพยอื์!น ในมูลค่าการขายจาํนวน 126.22 ลา้นบาท  มีกาํไรจากการขายขา้งตน้จาํนวน 20.89 ลา้นบาท 

ในระหว่างปี 2556 บริษทัไดไ้ถ่ถอนที!ดินพร้อมสิ!งปลกูสร้างที!นาํไปคํ>าประกนัวงเงินสินเชื!อกบัสถาบนัการเงินตามที!กล่าวใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 

ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัไดน้าํที!ดิน อาคารพร้อมสิ!งปลกูสร้างบางส่วนไปคํ>าประกนัสินเชื!อที!ไดรั้บจากสถาบนั

การเงิน ตามหมายเหตุขอ้ 24 และนอกจากนี>บริษทัมีสินทรัพยที์!คาํนวณค่าเสื!อมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชด้าํเนินงานอยูร่าคาตามบญัชีก่อนหกั

ค่าเสื!อมราคาสะสมจาํนวน 1.12 ลา้นบาทและ 5.32 ลา้นบาท ตามลาํดบัโดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 9 บาท และ  105 บาท ตามลาํดบั
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22.  สินทรัพย์ไม่มตีวัตน-สุทธิ

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิ

งบการเงนิรวม เฉพาะกจิการ

ราคาทุน :

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2555 18,581,636.05   18,007,019.92     

บวก เพิ
มระหวา่งปี 969,163.11         819,156.11          

หกั ขาย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี (1,238,340.00)    (3,329,943.20)     

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 18,312,459.16   15,496,232.83     

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม :

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2555 13,506,606.34   13,088,281.21     

หกั ตดัจาํหน่าย (1,230,437.93)    (2,764,770.52)     

ค่าตดัจาํหน่าย 1,797,362.91      1,671,558.32       

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 14,073,531.32   11,995,069.01     

ราคาตามบัญชีสุทธิ :

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 4,238,927.84      3,501,163.82       

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555 5,075,029.71      4,918,738.71       

ค่าตดัจาํหน่ายที�อยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

สิ�นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2556 1,797,362.91      1,671,558.32       

สิ�นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2555 1,924,025.58      1,821,543.68       

23.  สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี (หนีAสินภาษีเงนิได้รอตดับัญชี)

สินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  มีดงันี�

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม

ณ วนัที� 

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 22,334,111.88   25,148,883.15   30,852,124.95     

หนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (4,099,230.98)    (3,270,467.58)    (772,601.39)         

สุทธิ 18,234,880.90   21,878,415.57   30,079,523.56     
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23.  สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี (หนีAสินภาษีเงนิได้รอตดับัญชี) (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 15,530,105.13   17,551,925.61   11,211,368.52     

หนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (3,894,896.98)    (2,339,215.16)    (527,816.07)         

สุทธิ 11,635,208.15   15,212,710.45   10,683,552.45     

รายการเคลื
อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีที
เกิดขึ�นในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 

 มีดงันี�

(หน่วย : บาท)

ณ วนัที� ณ วนัที�

1 มกราคม 2556 กาํไรหรือขาดทุน กาํไรเบ็ดเสร็จอื�น 31 ธันวาคม 2556

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี

ค่าเผื
อหนี�สงสยัจะสูญ - ลูกหนี�การคา้ 3,129,108.21      (964,011.20)       -                      2,165,097.01       

ค่าเผื
อหนี�สงสยัจะสูญ - มูลค่างานเสร็จ

แต่ยงัไม่เรียกเก็บ 1,221,479.55      (252,479.55)       -                      969,000.00          

4,504,636.60      -                      -                      4,504,636.60       

ค่าเผื
อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 915,238.12         (346,259.87)       -                      568,978.25          

ค่าเผื
อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 763,648.41         (763,648.41)       -                      -                       

ค่าเผื
อการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พื
อการลงทุน 393,460.00         (128,160.00)       -                      265,300.00          

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 8,296,734.40      856,913.75         -                      9,153,648.15       

ผลขาดทุนยกมา 6,117,608.26      (1,276,377.64)    -                      4,841,230.62       

กาํไร(ขาดทุน)ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (193,030.40)       -                      59,251.65           (133,778.75)         

รวม 25,148,883.15   (2,874,022.92)    59,251.65           22,334,111.88     

หนีAสินภาษีเงนิได้รอตดับัญชี

หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 1,682,350.84      601,566.37         -                      2,283,917.21       

ค่าเสื
อมราคาของสินทรัพย ์ 1,588,116.74      227,197.03         -                      1,815,313.77       

รวม 3,270,467.58      828,763.40         -                      4,099,230.98       
สุทธิ 21,878,415.57   (3,702,786.32)    59,251.65           18,234,880.90     

ค่าเผื
อหนี�สงสยัจะสูญ - สินทรัพยห์มุนเวยีนอื
น

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วนัที� 

การเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึAน/(ลดลง)

งบการเงนิรวม
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23.  สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี (หนีAสินภาษีเงนิได้รอตดับัญชี) (ต่อ)
(หน่วย : บาท)

ณ วนัที� ณ วนัที�
1 มกราคม 2556 กาํไรหรือขาดทุน กาํไรเบ็ดเสร็จอื�น 31 ธันวาคม 2556

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี
ค่าเผื
อหนี�สงสยัจะสูญ - ลูกหนี�การคา้ 2,508,453.38      (980,000.98)       -                      1,528,452.40       

ค่าเผื
อหนี�สงสยัจะสูญ - มูลค่างานเสร็จ -                       

แต่ยงัไม่เรียกเก็บ 1,282,839.51      (22,507.23)         -                      1,260,332.28       

4,504,636.60      -                      -                      4,504,636.60       

ค่าเผื
อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 915,238.12         (346,259.87)       -                      568,978.25          

ค่าเผื
อการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พื
อการลงทุน 393,460.00         (128,160.00)       -                      265,300.00          

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 8,140,328.40      (604,144.05)       -                      7,536,184.35       

กาํไร(ขาดทุน)ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (193,030.40)       -                      59,251.65           (133,778.75)         

รวม 17,551,925.61   (2,081,072.13)    59,251.65           15,530,105.13     
หนีAสินภาษีเงนิได้รอตดับัญชี

หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 1,368,170.56      786,140.71         -                      2,154,311.27       

ค่าเสื
อมราคาของสินทรัพย ์ 971,044.60         769,541.11         -                      1,740,585.71       

รวม 2,339,215.16      1,555,681.82      -                      3,894,896.98       
สุทธิ 15,212,710.45   (3,636,753.95)    59,251.65           11,635,208.15     

(หน่วย : บาท)

ณ วนัที� ณ วนัที�
1 มกราคม 2555 กาํไรหรือขาดทุน กาํไรเบ็ดเสร็จอื�น 31 ธันวาคม 2555

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี
ค่าเผื
อหนี�สงสยัจะสูญ - ลูกหนี�การคา้ 1,802,651.36      1,326,456.85      -                      3,129,108.21       

ค่าเผื
อหนี�สงสยัจะสูญ - มูลค่างานเสร็จ

แต่ยงัไม่เรียกเก็บ 280,043.40         941,436.15         -                      1,221,479.55       

352,289.78         4,152,346.82      -                      4,504,636.60       

ค่าเผื
อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 1,777,660.92      (862,422.80)       -                      915,238.12          

ค่าเผื
อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น -                      763,648.41         -                      763,648.41          

ค่าเผื
อการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พื
อการลงทุน 164,400.00         229,060.00         -                      393,460.00          

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 7,056,010.20      1,240,724.20      -                      8,296,734.40       

ผลขาดทุนยกมา 19,419,069.29   (13,301,461.03)  -                      6,117,608.26       

กาํไร(ขาดทุน)ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                      -                      (193,030.40)       (193,030.40)         
รวม 30,852,124.95   (5,510,211.40)    (193,030.40)       25,148,883.15     

ค่าเผื
อหนี�สงสยัจะสูญ - สินทรัพยห์มุนเวยีนอื
น

การเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึAน/(ลดลง)

ค่าเผื
อหนี�สงสยัจะสูญ - สินทรัพยห์มุนเวยีนอื
น

งบการเงนิรวม
การเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึAน/(ลดลง)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



57                        

23.  สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี (หนีAสินภาษีเงนิได้รอตดับัญชี) (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

ณ วนัที� ณ วนัที�

1 มกราคม 2555 กาํไรหรือขาดทุน กาํไรเบ็ดเสร็จอื�น 31 ธันวาคม 2555

หนีAสินภาษีเงนิได้รอตดับัญชี

หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 531,638.52         1,150,712.32      -                      1,682,350.84       

ค่าเสื
อมราคาของสินทรัพย ์ 240,962.87         1,347,153.87      -                      1,588,116.74       

รวม 772,601.39         2,497,866.19      -                      3,270,467.58       

สุทธิ 30,079,523.56   (8,008,077.59)    (193,030.40)       21,878,415.57     

(หน่วย : บาท)

ณ วนัที� ณ วนัที�

1 มกราคม 2555 กาํไรหรือขาดทุน กาํไรเบ็ดเสร็จอื�น 31 ธันวาคม 2555

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี

ค่าเผื
อหนี�สงสยัจะสูญ - ลูกหนี�การคา้ 1,796,989.55      711,463.83         -                      2,508,453.38       

ค่าเผื
อหนี�สงสยัจะสูญ - มูลค่างานเสร็จ

แต่ยงัไม่เรียกเก็บ 280,043.40         1,002,796.11      -                      1,282,839.51       

250,471.45         4,254,165.15      -                      4,504,636.60       

ค่าเผื
อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 1,777,660.92      (862,422.80)       -                      915,238.12          

ค่าเผื
อการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พื
อการลงทุน 164,400.00         229,060.00         -                      393,460.00          

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,941,803.20      1,198,525.20      -                      8,140,328.40       

กาํไร(ขาดทุน)ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                      -                      (193,030.40)       (193,030.40)         

รวม 11,211,368.52   6,533,587.49      (193,030.40)       17,551,925.61     

หนีAสินภาษีเงนิได้รอตดับัญชี

หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 348,036.49         1,020,134.07      -                      1,368,170.56       

ค่าเสื
อมราคาของสินทรัพย ์ 179,779.58         791,265.02         -                      971,044.60          

รวม 527,816.07         1,811,399.09      -                      2,339,215.16       

สุทธิ 10,683,552.45   4,722,188.40      (193,030.40)       15,212,710.45     

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

การเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึAน/(ลดลง)

ค่าเผื
อหนี�สงสยัจะสูญ - สินทรัพยห์มุนเวยีนอื
น

งบการเงนิรวม

การเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึAน/(ลดลง)
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24.  สินเชื�อและการคํAาประกนั

สินเชื
อในรูปเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร หนงัสือคํ�าประกนัเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน และเงินกูย้มืระยะยาว บริษทัได้

มอบอาํนาจการรับเงินหรือโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหนี�การคา้ ตามหมายเหตุ 12 มูลค่างานที
เสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บตามหมายเหตุ 14

อสงัหาริมทรัพยเ์พื
อการลงทุนตามหมายเหตุ 20 ที
ดิน อาคารพร้อมสิ
งปลูกสร้าง และเครื
องจกัรบางส่วนตามหมายเหตุ 21 รวมทั�งเงินฝาก

สถาบนัการเงินที
มีภาระผกูพนัตามที
กล่าวในหมายเหตุ 16 เป็นหลกัทรัพยเ์พื
อคํ�าประกนัวงเงินสินเชื
อดงักล่าว นอกจากนี�กลุ่มบริษทัได้

โอนผลประโยชน์จากการประกนัภยัในสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัใหก้บัสถาบนัการเงิน

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีวงเงินสินเชื
อประเภท Standby Letter of Credit (SBLC) จาํนวน 499 ลา้นบาท โดยมีเงื
อนไข 

การใชว้งเงินเพื
อสนบัสนุนการลงทุนใน บริษทั อีโอลสั พาวเวอร์ จาํกดั (Aelous) เท่านั�น บริษทัสามารถทาํการแปลง SBLC เป็นวงเงินกู้

ระยะยาวไดจ้าํนวน 474 ลา้นบาท มีรายละเอียดที
สาระสาํคญั ดงันี�

- เงื
อนไขการชาํระคืนเงินกูร้ะยะยาว และอตัราดอกเบี�ย

กาํหนดใหช้าํระคืนเงินกูง้วดแรก ในวนัสุดทา้ยของเดือนถดัไปนบัจากเดือนที
มีการเบิกเงินกู ้มีระยะเวลา 24 งวด โดยชาํระ 1 เดือน

ต่องวด งวดที
 1-23 กาํหนดใหช้าํระคืนเงินตน้งวดละ 13 ลา้นบาท และงวดที
 24 ใหช้าํระคืนภาระในส่วนที
เหลือทั�งจาํนวน 

อตัราดอกเบี�ย MLR+0.5% ต่อปี 

- เงื
อนไขทางการเงินที
สาํคญั

ก่อหนี�ระยะยาว หรือการลงทุนในกิจการอื
นนอกเหนือจากการดาํเนินงานตามปกติของบริษทั ตอ้งไดรั้บความยนิยอม

จากธนาคาร และมีเงื
อนไขอื
น เช่น กาํหนดใหมี้การคงสดัส่วนผูถื้อหุน้หลกัในบริษทัในสดัส่วนรวมไม่ตํ
ากวา่ 35% 

กาํหนดใหบ้ริษทัคงสดัส่วนอตัราส่วนทางการเงินที
สาํคญั เช่น D/E Ratio DSCR เป็นตน้ 

- หลกัประกนั 

บริษทัตอ้งดาํเนินการเกี
ยวกบัหลกัประกนัที
เป็นสาระสาํคญั ไดแ้ก่ จาํนาํหุน้ Teasury stock ของบริษทัจาํนวน 32 ลา้นหุน้

จาํนาํหุน้ Aeolus ตามสดัส่วนที
บริษทัครอบครองสาํหรับการลงทุนในโครงการพลงังานลม หว้ยบง 3 (WHB3) โอนสิทธิการ 

รับค่าชดเชยส่วนต่างของราคาจาํหน่ายหุน้ Aeolus ตามที
กล่าวในหมายเหตุ 17 โอนสิทธิการรับเงินปันผลจาก Aeolus สาํหรับ

หุน้ที
จาํนาํและจาํนวนสิทธิการโอนเงินจากบญัชีเงินฝากประจาํ ซึ
งมีจาํนวนสูงสุด ประมาณ 25 ลา้นบาท 

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมี Standby Letter of Credit (SBLC) ที
ไดรั้บตามที
กล่าวขา้งตน้คงเหลือตามที
กล่าวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 37.1 และมีเงินฝากประจาํตามที
กล่าวในหมายเหตุ  16 เป็นหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนั 

25.  เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะสัAนจากสถาบันการเงนิ

(หน่วย : บาท)

2556 2555 2556  2555

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - 600,794.49 - - 

เงินกูท้รัสตรี์ซีท 542,560,494.25 522,535,131.15 542,560,494.25 522,535,131.15 

เงินกูย้มืระยะสั�นจากตัeวสญัญาใชเ้งิน 295,000,000.00 726,792,009.72 265,000,000.00 722,792,009.72 

รวม 837,560,494.25 1,249,927,935.36 807,560,494.25 1,245,327,140.87 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม
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25.  เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะสัAนจากสถาบันการเงนิ(ต่อ)

บริษัทใหญ่

(หน่วย : บาท)

อายุโดยประมาณ

(เดอืน) อตัราดอกเบีAย 2556 2555

เงินกูท้รัสตรี์ซีท 3 - เมื
อทวงถาม 2.126% - 7% 542,560,494.25 522,535,131.15 

เงินกูย้มืระยะสั�นจากตัeวสญัญาใชเ้งิน 1 - เมื
อทวงถาม 4.50% - 7.75% 265,000,000.00 722,792,009.72 

รวม 807,560,494.25 1,245,327,140.87 

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 วงเงินสินเชื
อเกี
ยวกบัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงินมี

หลกัทรัพยต์ามที
กล่าวในหมายเหตุ 24 และมีกรรมการบริษทัคํ�าประกนัร่วมดว้ย

บริษัทย่อย (บริษัท เดม็โก้ เพาเวอร์ จาํกดั)

(หน่วย : บาท)

อายุโดยประมาณ

(เดอืน) อตัราดอกเบีAย  2556  2555

เงินกูย้มืระยะสั�นจากตัeวสญัญาใชเ้งิน 3 7.00 - 7.125% 30,000,000.00   -                       

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2556   วงเงินสินเชื
อเกี
ยวกบัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงินมีหลกัทรัพยต์าม

ที
กล่าวในหมายเหตุขอ้ 24 และมีบริษทัใหญ่คํ�าประกนัร่วมดว้ย

บริษัทย่อย (บริษัท เดม็โก้ อนิดสัตรี� จาํกดั)

(หน่วย : บาท)

อายุโดยประมาณ

(เดอืน) อตัราดอกเบีAย  2556  2555

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - MRR+5 -                      600,794.49          

เงินกูย้มืระยะสั�นจากตัeวสญัญาใชเ้งิน 2 7.25% -                      4,000,000.00       

รวม -                      4,600,794.49       

ในปี 2556  บริษทั ยกเลิกวงเงินสินเชื
อที
ไดรั้บจากสถาบนัการเงิน

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม  2555 วงเงินสินเชื
อเกี
ยวกบัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงินมีหลกัทรัพย์

ตามที
กล่าวในหมายเหตุขอ้ 24 และมีกรรมการบริษทัยอ่ยและบริษทัใหญ่คํ�าประกนัร่วมดว้ย

ณ วนัที� 31 ธันวาคม

จาํนวนเงนิ

จาํนวนเงนิ

จาํนวนเงนิ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม

ณ วนัที� 31 ธันวาคม
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26.  เงนิกู้ยมืระยะสัAนอื�น

(หน่วย : บาท)

2556 2555 2556  2555
เงินกูย้มืระยะสั�นอื
น 270,000,000.00 280,000,000.00 270,000,000.00 280,000,000.00 

บริษัทใหญ่
เงินกูย้มืระยะสั�นอื
นทั�งจาํนวนเป็นเงินกูย้มืในรูปตัeวแลกเงินโดยไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนั เงินกูด้งักล่าวมีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 

4.40-5.20 ต่อปี ระยะเวลาประมาณ 6-7 เดือน

27. ประมาณการหนีAสินระยะสัAน 
ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีประมาณการหนี� สินระยะสั�นจาํนวน 10 ลา้นบาท เนื
องจาก ในระหวา่งปี 2557 บริษทัไดจ้ดัทาํ 

Addendum ร่วมกบัผูว้า่จา้ง เกี
ยวกบังานที
ตอ้งแกไ้ข โดย DEMCO ตกลงที
จะออกแบบและแกไ้ขงานใหก้บัผูว้า่จา้งตามเงื
อนไขที
กาํหนด

28.  เงนิกู้ยมืระยะยาว-สุทธิ
(หน่วย : บาท)

2556 2555 2556 2555
เงินกูว้งเงิน 30.00 ลา้นบาท 25,283,871.61   12,472,803.91   25,283,871.61   -                       
เงินกูว้งเงิน 22.50 ลา้นบาท -                      11,846,750.69   -                      11,846,750.69     
เงินกูว้งเงิน 10.00 ลา้นบาท -                      4,721,493.69      -                      -                       

รวม 25,283,871.61   29,041,048.29   25,283,871.61   11,846,750.69     
หกั ส่วนของหนี� สินระยะยาวที
ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ
งปี (20,159,077.42)  (18,326,750.69)  (20,159,077.42)  (11,846,750.69) 
สุทธิ 5,124,794.19      10,714,297.60   5,124,794.19      -                       

การเปลี
ยนแปลงในเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปี สิ�นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ดงันี�   
(หน่วย : บาท)

2556 2555 2556 2555

ยอดคงเหลือตน้ปี 29,041,048.29   35,169,112.41   11,846,750.69   8,999,449.68       
บวก 30,000,000.00   22,500,000.00   30,000,000.00   22,500,000.00     
หกั จ่ายคืนเงินกูย้มืระหวา่งปี (33,757,176.68)  (28,628,064.12) (16,562,879.08)  (19,652,698.99) 
ยอดคงเหลอืปลายปี 25,283,871.61   29,041,048.29   25,283,871.61   11,846,750.69     

ณ วนัที� 31 ธันวาคม
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม

รับเงินกูย้มืระหวา่งปี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ในAddendum ทั�งนี�  ผูว้า่จา้งแต่ละรายตกลงจะช่วยจ่ายชดเชยการแกไ้ขงานดงักล่าวตามตน้ทุนที
เกิดจริงแต่ไม่เกิน 15 ลา้นบาทใหก้บั DEMCO

ณ วนัที� 31 ธันวาคม ณ วนัที� 31 ธันวาคม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ณ วนัที� 31 ธันวาคม ณ วนัที� 31 ธันวาคม

งบการเงนิรวม
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28  เงนิกู้ยมืระยะยาว-สุทธิ (ต่อ)

บริษัทใหญ่
บริษทัใหญ่มีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินโดยไดรั้บวงเงินสินเชื
อจาํนวน 2 วงเงิน ดงันี�   

วงเงิน 30  ลา้นบาท เป็นการกูย้มืโดยจดัทาํเป็นสญัญากูย้มื ระยะเวลาการกูย้มืจาํนวน 18 เดือน มีเงื
อนไขดงันี�  
เดือนที
 1-17 ชาํระเงินตน้และดอกเบี�ยไม่นอ้ยกวา่ 1,780,000 บาท เดือนที
 18 ชาํระเงินตน้และดอกเบี�ยส่วนที
เหลือ
โดยมีอตัราดอกเบี�ย MLR-1.40% ต่อปี ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนั
วงเงิน 22.50 ลา้นบาท เป็นการกูย้มืโดยจดัทาํเป็นสญัญากูย้มื ระยะเวลาการกูย้มืจาํนวน 18 เดือน มีเงื
อนไขดงันี�  
เดือนที
 1-3 ชาํระเงินตน้และดอกเบี�ยไม่นอ้ยกวา่ 220,000 บาท 
เดือนที
 4-17 ชาํระเงินตน้ไม่นอ้ยกวา่ 1,500,000 บาท เดือนที
 18 ชาํระเงินตน้และดอกเบี�ยส่วนที
เหลือโดยมีอตัรา
ดอกเบี�ย MLR-1.15% ต่อปี ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนั

บริษัทย่อย (บริษัท เดม็โก้ อนิดสัตรี� จาํกดั)
บริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินโดยไดรั้บวงเงินสินเชื
อจาํนวน 2 วงเงิน ดงันี�   

วงเงิน 30 ลา้นบาท เป็นการกูย้มืโดยการทาํสญัญาเงินกูย้มื กาํหนดจ่ายคืนเงินตน้เป็นรายเดือน ๆ ละ 420,000 บาท
โดยเริ
มผอ่นชาํระครั� งแรกวนัที
 6 กรกฎาคม 2552 โดยตอ้งชาํระเงินกูใ้หค้รบภายในระยะเวลา 84 เดือน อตัราดอกเบี�ย
MLR+0.25 ต่อปี โดยนาํสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัตามหมายเหตุ 24 และมีบริษทัใหญ่ และกรรมการบริษทั
ยอ่ยร่วมคํ�าประกนั
วงเงิน 10 ลา้นบาท เป็นการกูย้มืโดยการทาํสญัญาเงินกูย้มื กาํหนดจ่ายคืนเงินตน้รวมดอกเบี�ยเป็นรายเดือน ๆ ละ
120,000 บาท โดยเริ
มผอ่นชาํระครั� งแรกวนัที
 22 พฤษภาคม 2552โดยตอ้งชาํระเงินกูใ้หค้รบภายในระยะเวลา 48 เดือน 
อตัราดอกเบี�ย MLR ต่อปี โดยนาํสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนั ตามหมายเหตุ 24 และมีบริษทัใหญ่และกรรมการ
บริษทัยอ่ยร่วมคํ�าประกนั

29.  ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานมีดงันี�

(หน่วย : บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2554 35,125,296.00   34,554,261.00     
บวก ตน้ทุนบริการปัจจุบนัระหวา่งปี 6,026,990.00      5,838,037.00       
บวก ตน้ทุนทางการเงิน (ดอกเบี�ยจ่าย)ระหวา่งปี 1,363,086.00      1,341,044.00       
หกั ผลประโยชน์พนกังานที
จ่ายระหวา่งปี (1,031,700.00)    (1,031,700.00)     

(965,152.00)       (965,152.00)         
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555 40,518,520.00   39,736,490.00     
บวก ตน้ทุนบริการปัจจุบนัระหวา่งปี 6,698,835.00      5,488,875.00       
บวก ตน้ทุนทางการเงิน (ดอกเบี�ยจ่าย)ระหวา่งปี 1,403,874.00      1,147,014.00       
หกั จ่ายเงินเกษียณพนกังานระหวา่งปี (3,036,110.27)    (3,036,110.27)     

โอนภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานใหบ้ริษทัยอ่ย -                      (6,620,499.00)     
หกั ตน้ทุนบริการในอดีตที
ลดลงของบริษทัยอ่ย (782,030.00)       -                       
บวก(หกั) ผล(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 296,258.27         296,258.27          
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 45,099,347.00   37,012,028.00     

วงเงนิที� 1

วงเงนิที� 2

วงเงนิที� 2

บวก(หกั) ผล(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

วงเงนิที� 1
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29.  ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

ค่าใชจ่้ายเกี
ยวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับปี สิ�นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2556

และ 2555 จาํนวน 8.10 ลา้นบาท และ 7.39  ลา้นบาท ตามลาํดบั งบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการสาํหรับปี สิ�นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2556

และ 2555 จาํนวน 6.64 ลา้นบาท และ 7.18 ลา้นบาท ตามลาํดบั

สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานรวมอยูใ่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื
นซึ
งรับรู้ในงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการจาํนวน 

0.30 ลา้นบาท 0.97 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

บริษัทย่อย (บริษัท เดม็โก้ อนิดสัตรี� จาํกดั)

ในระหวา่งปี 2556 บริษทัไดมี้การปรับโครงสร้างองคก์รและปรับกลยทุธ์ในการบริหารงานโดยมีนโยบายการจา้งงานจาก

บุคคลภายนอกแทนการจา้งงานจากพนกังานภายในบริษทั ดงันั�น บริษทัจึงทาํการปรับลดขนาดโครงการผลประโยชน์พนกังานที


บนัทึกเป็นภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจาํนวน  0.78 ลา้นบาท 

สมมติฐานที
สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี�

(หน่วย :ร้อยละ)

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

อตัราคิดลด 3.67 3.86 3.67 3.86

อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต 7 7 7 3

จาํนวนเงินภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและปียอ้นหลงัแสดงไดด้งันี�

งบการเงนิ

งบการเงนิรวม เฉพาะกจิการ 

ปี 2556 45,099,347.00   37,012,028.00     

ปี 2555 40,518,520.00   39,736,490.00     

ปี 2554 35,125,296.00   34,554,261.00     

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์

2556 2555
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30.  หนีAสินตามสัญญาเช่าทางการเงนิ-สุทธิ

(หน่วย : บาท)

2556 2555 2556 2555

ไม่เกิน 1 ปี 11,662,490.50 11,032,718.76 11,144,450.50 11,032,718.76 

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5,035,621.00 11,737,532.30 4,388,071.00 11,737,532.30 

รวม 16,698,111.50   22,770,251.06   15,532,521.50   22,770,251.06     

หกั ดอกเบี�ยจ่ายในอนาคต   (796,691.91)       (1,341,040.88)    (728,591.13)       (1,341,040.88)     

มูลค่าปัจจุบนัของหนี� สินที
ถูกรับรู้

   ตามสญัญาเช่าทางการเงิน 15,901,419.59   21,429,210.18   14,803,930.37   21,429,210.18     

หกั หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน

                 ชาํระภายในหนึ
งปี (11,084,405.99)  (10,109,829.84)  (10,612,474.70)  (10,109,829.84) 

หนีAสินตามสัญญาเช่าทางการเงนิ-สุทธิ 4,817,013.60      11,319,380.34   4,191,455.67      11,319,380.34     

บริษัทใหญ่

บริษทัใหญ่ไดท้าํสญัญาเช่าซื�อยานพาหนะกบับริษทัหลายแห่งโดยกาํหนดชาํระคืนเป็นงวดทุกเดือน จาํนวน 36 - 48 งวด ๆ ละ 

ประมาณ 0.01 - 0.12 ลา้นบาท อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 2.80-7.48 ต่อปี โดยกรรมสิทธิm ในสินทรัพยจ์ะโอนเป็นของบริษทัเมื
อไดจ่้ายชาํระ

ค่างวดครบถว้นแลว้ และมีกรรมการบริษทัเป็นผูค้ ํ�าประกนั

บริษัทย่อย (บริษัท เดม็โก้ อนิดสัตรี� จาํกดั)

บริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาเช่าซื�อสินทรัพยถ์าวรกบับริษทัหลายแห่ง โดยกาํหนดชาํระคืนเป็นงวดทุกเดือน จาํนวน 36 - 48 งวด ๆ ละ

ประมาณ 0.04 - 0.05  ลา้นบาท อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 2.90 - 9.00 ต่อปี โดยกรรมสิทธิm ในสินทรัพยจ์ะโอนเป็นของบริษทั เมื
อไดจ่้ายชาํระ

ค่างวดครบถว้นแลว้ และมีกรรมการบริษทัเป็นผูค้ ํ�าประกนั

31.  ทุนเรือนหุ้น

(หน่วย : บาท)

           จาํนวนหุ้น (หุ้น) มูลค่า (บาท) จาํนวนหุ้น (หุ้น) มูลค่า (บาท)

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญัตน้ปี 635,461,843       635,461,843.00 999,000,000       999,000,000.00 

บวก หุน้สามญัเพิ
มขึ�น 317,492,174       317,492,174.00 -                      - 

หกั หุน้สามญัลดลง (6,425,917)         (6,425,917.00) (363,538,157)     (363,538,157.00) 

หุ้นสามญัสิAนปี 946,528,100 946,528,100.00 635,461,843 635,461,843.00 

งบการเงนิรวม

ณ วนัที� 31 ธันวาคม

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555
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31.  ทุนเรือนหุ้น (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

           จาํนวนหุ้น (หุ้น) มูลค่า (บาท) จาํนวนหุ้น (หุ้น) มูลค่า (บาท)

ทุนที�ออกและเรียกชําระเตม็มูลค่าแล้ว

หุน้สามญัตน้ปี 553,411,837       553,411,837.00 446,034,602 446,034,602.00 

บวก หุน้สามญัเพิ
มขึ�น 139,421,063       139,421,063.00 107,377,235 107,377,235.00 

รวมหุ้นสามญัก่อนหักหุ้นทุนซืAอคนื 692,832,900       692,832,900.00 553,411,837 553,411,837.00 

บริษัทใหญ่

31.1 ตามรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครั� งที
 1/2556 เมื
อวนัที
 30 พฤษภาคม 2556 มีมติอนุมติัรายการที
เป็นสาระสาํคญั ดงันี�

(1) มีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 6,425,917.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 635,461,843.00  บาท เป็น

ทุนจดทะเบียนจาํนวน 629,035,926.00 บาท โดยการตดัหุน้ที
ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของบริษทัจาํนวน 6,425,917 หุน้ มูลค่าที
ตราไว้

หุน้ละ 1 บาท 

(2) เพื
อใหบ้ริษทัมีเงินทุนเพิ
มเติมสาํหรับการดาํเนินกิจการของบริษทัและมีความมั
นคงทางการเงินในระยะยาว รวมถึงมีเงินทุนที
จะเขา้

ลงทุนใน วนิด ์เอนเนอร์ยี
 โฮลดิ�ง โดยการเขา้ซื�อหุน้เพิ
มทุน ดงันั�น บริษทัจึงมีมติอนุมติัการเพิ
มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจาํนวน

หุน้สามญัเพิ
มทุนจาํนวน 317,492,174 หุน้ มูลค่าที
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

(3) มีมติอนุมติัการจดัสรรและออกหุน้สามญัเพิ
มทุนของบริษทั โดยมีสาระสาํคญั ดงันี�  

(3.1)

การถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราส่วนการจดัสรร 5 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ ราคาขายหุน้ละ 10 บาท 

(3.2) จดัสรรและออกหุน้สามญัเพิ
มทุนจาํนวนไม่เกิน 78,629,492 หุน้ มูลค่าที
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื
อรองรับการใชสิ้ทธิ

ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิในการจองซื�อหุน้สามญัของบริษทัครั� งที
 5 (ใบสาํคญัแสดงสิทธิครั� งที
 5 หรือ DEMCO-W5)   

จดัสรรและออกหุน้สามญัเพิ
มทุนจาํนวนไม่เกิน 78,629,579 หุน้เพื
อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิในการ

จองซื�อหุน้สามญัของบริษทัครั� งที
 6 (ใบสาํคญัแสดงสิทธิครั� งที
 6 หรือ DEMCO – W6) โดยบริษทัจะจดัสรรใหก้บัผูถื้อ

หุน้เดิมที
จองซื�อหุน้สามญัเพิ
มทุนที
เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) และไดรั้บการ

จดัสรรหุน้สามญัเพิ
มทุนของบริษทัตามที
ไดรั้บอนุมติัในขอ้ (1) โดยในอตัราส่วนการจองซื�อหุน้สามญัเพิ
มทุน 1.6 หุน้

จะไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สาํหรับทั�งใบสาํคญัแสดงสิทธิครั� งที
 5 และใบสาํคญัแสดงสิทธิครั� งที
 6 โดยไม่คิด

มูลค่า ทั�งนี� ราคาใชสิ้ทธิซื�อหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิสาํหรับ DEMCO-W5 เท่ากบั 12 บาท และราคาใชสิ้ทธิซื�อหุน้

ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิสาํหรับ DEMCO-W6 เท่ากบั 15 บาท

317,492,174.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 629,035,926.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 946,528,100.00 บาทโดยการออก

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555

จดัสรรหุน้สามญัเพิ
มทุนจาํนวนไม่เกิน 125,807,186 หุน้ มูลค่าที
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน
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31.  ทุนเรือนหุ้น (ต่อ)

(3.3) จดัสรรและออกหุน้สามญัเพิ
มทุนจาํนวนไม่เกิน 28,000,000 หุน้ มูลค่าที
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื
อรองรับการใชสิ้ทธิ

ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิในการจองซื�อหุน้สามญัที
จดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานครั� งที
 3 (DEMCO- 

ESOP 3) โดยไม่คิดมูลค่า ราคาใชสิ้ทธิซื�อหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ (DEMCO-ESOP3) เท่ากบั 15 บาทต่อหุน้ 

ซึ
งตอ้งมีการปรับสิทธิตามขอ้กาํหนดสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทั และจดัสรรหุน้สามญัเพิ
มทุนจาํนวน 

6,425,917 หุน้ เพื
อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิในการจองซื�อหุน้สามญัที
จดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร

และพนกังานครั� งที
 2 (ESOP2) ส่วนที
เหลือจากใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิในวนัที
 29 มีนาคม 2556 

(3.4) จดัสรรหุน้สามญัเพิ
มทุนที
เหลือจากการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามขอ้ 31.1(3) ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private 

Placement) ทั�งนี�  ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ
มทุนดงักล่าว จะไม่ตํ
ากวา่ราคาเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ

บริษทัตามสดัส่วนจาํนวนหุน้ที
ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) และจะไม่ตํ
ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีเงินรับล่วงหนา้จากการขายหุน้สามญัเพิ
มทุนจาํนวน 10.74 ลา้นบาท ซึ
งบริษทัได้

จดทะเบียนเพิ
มทุนที
เรียกชาํระกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื
อวนัที
  4 กรกฎาคม 2556 

31.2 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที
 5 /2555 เมื
อวนัที
 10 กนัยายน 2555 ไดมี้มติเป็นเอกฉนัทใ์นส่วนที
เป็นสาระ

สาํคญั ดงันี�

(1) อนุมติัการโอนกิจการส่วนที
เกี
ยวกบัโรงงานผลิตเสาโครงเหลก็ ซึ
งเป็นกิจการที
ไดรั้บส่งเสริมการลงทุน และงานขายใหแ้ก่ 

บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ จาํกดั และกาํหนดใหโ้อนสินทรัพยแ์ละพนกังานที
เกี
ยวขอ้งกบังานผลิตเสาโครงเหลก็และงานขาย

ใหก้บั บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ จาํกดั ในราคาเท่ากบัมูลค่าตามบญัชีของรายการที
เกี
ยวขอ้ง 

(2) อนุมติัลดทุนจดทะเบียน 363,538,157.00 บาท โดยตดัหุน้สามญัจดทะเบียนที
ยงัมิไดอ้อกจาํหน่าย จาํนวน 363,538,157 หุน้ 

มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

(3) มีมติใหแ้กไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 เพื
อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

(4) อนุมติัการเพิ
มทุนจดทะเบียนของ บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ จาํกดัจาก 1,000,000.00 บาท เป็น 130,000,000.00 บาท

และจองซื�อหุน้เพิ
มทุนดงักล่าวทั�งหมด เนื
องจาก บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ จาํกดั จะตอ้งรับโอนกิจการตามที
กล่าวในขอ้ 18

32.  การจ่ายเงนิปันผลและสํารองตามกฎหมาย

บริษัทใหญ่

- ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที
 8/2556 เมื
อวนัที
 13 สิงหาคม 2556 มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่ง

กาลจากผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดหกเดือน สิ�นสุดวนัที
 30 มิถุนายน 2556  ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท โดยจ่ายจากกาํไรสุทธิส่วน

ที
บริษทัเสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที
 11 กนัยายน 2556 

- ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 เมื
อวนัที
 29 เมษายน 2556 มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการจดัสรรเงินกาํไรจาก

ผลการดาํเนินงานปี 2555 เป็นทุนสาํรองกาํไรตามกฎหมายจาํนวน 19 ลา้นบาท และอนุมติัจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.18 บาท

 กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที
 23 พฤษภาคม 2556 
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32.  การจ่ายเงนิปันผลและสํารองตามกฎหมาย (ต่อ)

- ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที
 4/2555 เมื
อวนัที
 10 สิงหาคม 2555 มีมติอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไรจากผลการ

ดาํเนินงานงวดครึ
 งปี 2555 ในส่วนของกาํไรที
เสียภาษีร้อยละ 23 เป็นเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.17

บาทโดยกาํหนดวนัรายชื
อผูถื้อหุน้ที
มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วนัที
 24 สิงหาคม 2555 โดยบริษทักาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที
  

7 กนัยายน 2555

- ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 เมื
อวนัที
 25 เมษายน 2555 มีมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการจดัสรรเงินกาํไร

จากผลการดาํเนินงานปี 2554 เป็นทุนสาํรองกาํไรตามกฎหมายจาํนวน 37.11 ลา้นบาท และอนุมติัจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 

0.08 บาท และจะใหผู้ถื้อหุน้ที
ใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิ DEMCO-W4 และDEMCO-ESOP 2 ในวนัที
 30 มีนาคม 

2555 มีสิทธิรับเงินปันผลดงักล่าวดว้ยโดยกาํหนดวนัรายชื
อผูถื้อหุน้ที
มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วนัที
 8 พฤษภาคม 2555 โดยบริษทั

กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที
 22 พฤษภาคม 2555

33.  หุ้นทุนซืAอคนื/กาํไรสะสมจดัสรรสําหรับหุ้นทุนซืAอคนื

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั� งที
 9 /2553 เมื
อวนัที
 5 สิงหาคม 2553 ไดมี้มติอนุมติัโครงการซื�อหุน้คืน เพื
อการ

บริหารการเงินสาํหรับสภาพคล่องส่วนเกิน จาํนวนไม่เกินกาํไรสะสมจาํนวน 214 ลา้นบาท เป็นจาํนวนหุน้ 40 ลา้นหุน้ โดยจะดาํเนิน

การซื�อหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั�งแต่วนัที
 30 สิงหาคม 2553 ถึงวนัที
 29 มิถุนายน 2554 และมีกาํหนดระยะเวลา

จาํหน่ายหุน้ซื�อคืนภายหลงั 6 เดือน นบัการซื�อหุน้คืนแลว้เสร็จแต่ตอ้งไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัที
ซื�อคืนหุน้เสร็จแลว้เสร็จ

ทั�งนี� หุน้ทุนซื�อคืนที
บริษทัถืออยูไ่ม่นบัเป็นองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั�งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและ

สิทธิในการรับเงินปันผล

เกี
ยวกบัการซื�อหุน้คืนไดไ้ม่เกินวงเงินกาํไรสะสม และใหบ้ริษทัตอ้งกนักาํไรสะสมไวเ้ป็นเงินสาํรองเท่ากบัจาํนวนเงินที
ไดจ่้ายซื�อคืน

จนกวา่จะมีการจาํหน่ายหุน้ซื�อคืนไดห้มดหรือลดทุนที
ชาํระแลว้โดยวธีิตดัหุน้ซื�อคืนที
จาํหน่ายไม่หมดแลว้แต่กรณี ณ วนัที
 31 ธนัวาคม

2555  บริษทัไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองสาํหรับหุน้ซื�อคืนจาํนวน 93.20 ลา้นบาท 

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีหุน้สามญัซื�อคืนจาํนวน 18.33 ลา้นหุน้ ราคาทุนจาํนวน 93.20 ลา้นบาท

ในระหวา่งปี 2555 บริษทัไดจ้าํหน่ายหุน้สามญัซื�อคืนจาํนวน 14.15 ลา้นหุน้ ราคาทุนจาํนวน71.96 ลา้นบาท และมีส่วนเกินทุน

จากการจาํหน่ายหุน้สามญัซื�อคืนจาํนวน 31.08 ลา้นบาท 

ในระหวา่งปี 2556 บริษทัไดจ้าํหน่ายหุน้สามญัซื�อคืนจาํนวน 18.33 ลา้นหุน้ ราคาทุนจาํนวน 93.20 ลา้นบาท และมีส่วนเกินทุนจาก

การจาํหน่ายหุน้สามญัซื�อคืนจาํนวน 120.87 ลา้นบาท 

ตามจดหมายของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์
 กลต. ชส. (ว) 2/2548 ลงวนัที
 14 กมุภาพนัธ์ 2548
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34.  ใบสําคญัแสดงสิทธิซืAอหุ้นสามญั

บริษัทใหญ่

           2556 2555

34.1 ใบสําคญัแสดงสิทธิเพื�อซืAอหุ้นสามญั (DEMCO-W3)

จาํนวนให้สิทธิการซืAอหุ้นทัAงหมด -                      108,862,537        

จาํนวนการใชสิ้ทธิสะสมตน้ปี - (15,159,977) 

บวก จาํนวนที
ใชสิ้ทธิระหวา่งปี - (93,176,137) 

จาํนวนการใชสิ้ทธิสะสมปลายปี -                      (108,336,114)      

จาํนวนให้สิทธิการซืAอหุ้นคงเหลอื -                      526,423               

ใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื
อซื�อหุน้สามญั (DEMCO-W3) คงเหลือจาํนวน 0.53 ลา้นหน่วย ซึ
งพน้สภาพจากการเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต์ั�งแต่วนัที
 10 กมุภาพนัธ์ 2555 และไม่สามารถแปลงสภาพเป็นหุน้ไดอี้ก

           2556 2555

34.2 ใบสําคญัแสดงสิทธิเพื�อซืAอหุ้นสามญั (DEMCO-W4)

จาํนวนให้สิทธิการซืAอหุ้นทัAงหมด 72,575,031         72,575,031          

จาํนวนการใชสิ้ทธิสะสมตน้ปี (2,151,570)         (1,504) 

บวก จาํนวนที
ใชสิ้ทธิระหวา่งปี (70,192,268) (2,150,066) 

จาํนวนการใชสิ้ทธิสะสมปลายปี (72,343,838)       (2,151,570)           

จาํนวนให้สิทธิการซืAอหุ้น คงเหลอื 231,193              70,423,461          

ใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื
อซื�อหุน้สามญั (DEMCO-W4) คงเหลือจาํนวน 0.23 ลา้นหน่วย ซึ
งพน้สภาพจากการเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต์ั�งแต่วนัที
 9 กมุภาพนัธ์ 2556 และไม่สามารถแปลงสภาพเป็นหุน้ไดอี้ก

           2556 2555

34.3 ใบสําคญัแสดงสิทธิเพื�อซืAอหุ้นสามญัDEMCO-ESOP#2 

จาํนวนให้สิทธิการซืAอหุ้นทัAงหมด 16,000,000         16,000,000          

จาํนวนการใชสิ้ทธิสะสมตน้ปี (9,174,520)         (2,528,100) 

บวก จาํนวนที
ใชสิ้ทธิระหวา่งปี (5,877,540)         (6,646,420) 

จาํนวนการใชสิ้ทธิสะสมปลายปี (15,052,060)       (9,174,520)           

จาํนวนให้สิทธิการซืAอหุ้น คงเหลอื 947,940              6,825,480            

ณ วนัที� 31 ธันวาคม

จาํนวนหน่วย

ณ วนัที� 31 ธันวาคม

ณ วนัที� 31 ธันวาคม

จาํนวนหน่วย

จาํนวนหน่วย
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34.  ใบสําคญัแสดงสิทธิซืAอหุ้นสามญั (ต่อ)

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต์ั�งแต่วนัที
 9 สิงหาคม 2556 และไม่สามารถแปลงสภาพเป็นหุน้ไดอี้ก

34  เงนิรับล่วงหน้าจากการใช้สิทธิ

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีเงินรับล่วงหนา้จากการใชสิ้ทธิจาํนวน 10.75 ลา้นบาท ซึ
งบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ
มทุนที
เรียก

ชาํระกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื
อวนัที
 4 มกราคม 2556 

34.5 ตามที
กล่าวในหมายเหตุขอ้ 31 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรและออกใบสาํคญัแสดงสิทธิในการจองซื�อหุน้สามญัเพิ
มทุน

ของบริษทัครั� งที
 5 (DEMCO-W5) ใบสาํคญัแสดงสิทธิในการจองซื�อหุน้สามญัเพิ
มทุนของบริษทัครั� งที
 6 (DEMCO-W6) 

และใบสาํคญัแสดงสิทธิในการจองซื�อหุน้สามญัเพิ
มทุนของบริษทัใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานครั� งที
 3 

(DEMCO-ESOP3) และต่อมาบริษทัไดมี้การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยมีรายละเอียดที
เป็นสาระสาํคญั ดงันี�  

(1) ใบสาคญัแสดงสิทธิที
จะซื�อหุน้สามญัของ บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) ครั� งที
 5 (DEMCO-W5) 

ชนิด : ระบุชื
อผูถื้อและสามารถโอนเปลี
ยนมือได้

จาํนวนที
ออก : ไม่เกิน 78,629,492 หน่วย

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนยบ์าท)

อตัราการใชสิ้ทธิ  : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื�อหุน้สามญัได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณีมี

การปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเงื
อนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใชสิ้ทธิ : 12 บาท ต่อหุน้

วนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ : วนัที
 5 กรกฎาคม 2556

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 1 ปี 7 เดือน นบัแต่วนัที
ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ตั�งแต่วนัที
 5 กรกฎาคม

2556 จนถึงวนัที
 5 กมุภาพนัธ์ 2558) ทั�งนี�ภายหลงัการออกใบสาํคญัแสดง

สิทธิบริษทัจะไม่ขยายอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ

จาํนวนหุน้สามญัที
จดัสรรไว้ : ไม่เกิน 78,629,492 หุน้ 

  เพื
อรองรับใบสาคญัแสดงสิทธิ

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : เมื
อวนัที
 26 กรกฎาคม 2556 บริษทันาํใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 38,053,393 หน่วย

(2) ใบสาํคญัแสดงสิทธิที
จะซื�อหุน้สามญัของ บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) ครั� งที
 6 (DEMCO-W6) 

ชนิด : ระบุชื
อผูถื้อและสามารถโอนเปลี
ยนมือได้

จาํนวนที
ออก : ไม่เกิน 78,629,579 หน่วย

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนยบ์าท)

อตัราการใชสิ้ทธิ  : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื�อหุน้สามญัได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณีมี

การปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเงื
อนไขการปรับสิทธิ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื
อซื�อหุน้สามญั (DEMCO-ESOP#2) คงเหลือจาํนวน 0.95  ลา้นหน่วย ซึ
งพน้สภาพจากการเป็นหลกัทรัพย์
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34.  ใบสําคญัแสดงสิทธิซืAอหุ้นสามญั (ต่อ)

ราคาการใชสิ้ทธิ : 15 บาท ต่อหุน้

วนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ : วนัที
 5 กรกฎาคม 2556

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 2 ปี 7 เดือน นบัแต่วนัที
ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ตั�งแต่วนัที
 5 กรกฎาคม 

2556 จนถึงวนัที
 5 กมุภาพนัธ์ 2559) ทั�งนี�ภายหลงัการออกใบสาํคญัแสดง

สิทธิบริษทัจะไม่ขยายอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ

จาํนวนหุน้สามญัที
จดัสรรไว้ : ไม่เกิน 78,629,579 หุน้

  เพื
อรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : เมื
อวนัที
 26 กรกฎาคม 2556 บริษทันาํใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 38,053,393 หน่วย

(3) ใบสาํคญัแสดงสิทธิที
จะใชซื้�อหุน้สามญัของบริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน

ของบริษทัและบริษทัยอ่ยครั� งที
 3 (DEMCO-ESOP3)

เมื
อวนัที
 10 กรกฎาคม 2556 บริษทัไดใ้หใ้บสาํคญัแสดงสิทธิที
จะซื�อหุน้สามญัของ บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 

ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั และบริษทัยอ่ยครั� งที
 3 (DEMCO-ESOP3) จาํนวน 28,000,000 หน่วย 

โดยมีเงื
อนไขวา่ ผูรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิ (DEMCO-ESOP3) จะตอ้งปฏิบติังานกบับริษทั เป็นระยะเวลา 3 ปี จึงจะสามารถ

ใชสิ้ทธิไดท้ั�งหมดใบสาํคญัแสดงสิทธิขา้งตน้เป็นประเภทระบุชื
อผูถื้อ และไม่สามารถโอนเปลี
ยนมือได ้ไม่มีราคาเสนอขาย

ใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ3 ปี นบัแต่วนัที
ออก มีอตัราการใชสิ้ทธิ คือ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื�อหุน้สามญัได ้

1 หุน้ ในราคาใชสิ้ทธิ 15 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : บริษทัจะไม่นาํใบสาํคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย

เงื
อนไขและระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิทั�งหมดจาํนวน 28,000,000 หน่วย ที
เสนอขายตาม

 โครงการ ESOP นี�  ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถที
จะใชสิ้ทธิในการซื�อ

หุน้สามญัที
ออกใหม่ของบริษทัไดร้วม 5 ครั� ง โดยสามารถใชสิ้ทธิครั� งแรก

ไดเ้มื
อครบระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัที
บริษทัออกและเสนอขายใบสาํคญั

แสดงสิทธิ ซึ
งวนัครบกาํหนดระยะเวลา 3 ปี นบัแต่วนัที
บริษทัออกและ

เสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ คือวนัที
 5 กรกฏาคม 2559

วนัใชสิ้ทธิครั� งแรก : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 20 ของใบสาํคญั

วนัใชสิ้ทธิครั� งที
 2 : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 40 ของใบสาํคญั

(รวมสิทธิที
ไดจ้ากวนัใชสิ้ทธิครั� งที
 1)

วนัใชสิ้ทธิครั� งที
 3 :  ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 60 ของใบสาํคญั

(รวมสิทธิที
ไดจ้ากวนัใชสิ้ทธิครั� งที
 1-2)

แสดงสิทธิทั�งหมดที
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทั

แสดงสิทธิทั�งหมดที
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทั

แสดงสิทธิทั�งหมดที
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทั
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34.  ใบสําคญัแสดงสิทธิซืAอหุ้นสามญั (ต่อ)

วนัใชสิ้ทธิครั� งที
 4 : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 80 ของใบสาํคญั

(รวมสิทธิที
ไดจ้ากวนัใชสิ้ทธิครั� งที
 1-3)

วนัใชสิ้ทธิครั� งสุดทา้ย : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดร้้อยละ 100 ของใบสาํคญัแสดง

สิทธิทั�งหมดที
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละคน

มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ ณ วนัที
ใหใ้บสาํคญัแสดงสิทธิของสิทธิซื�อหุน้แต่ละสิทธิที
ใหเ้ท่ากบั 0.65 บาท คาํนวณ

โดยใชแ้บบจาํลองการกาํหนดราคาสิทธิตามแบบจาํลองของ Black-Scholes Merton ขอ้มูลนาํเขา้แบบจาํลอง ไดแ้ก่ ราคาหุน้

ณ วนัที
กาํหนดราคา ซึ
งเท่ากบั 7.40 บาท ราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 15 บาท ความผนัผวนที
คาดหวงัร้อยละ 43.71 ความคาดหวงั

อตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 3.48 อายสุญัญา 3 ปี และอตัราดอกเบี�ยปลอดความเสี
ยงร้อยละ 3.50

ในระหวา่งปี 2556 บริษทับนัทึกค่าใชจ่้ายสาํหรับโครงการ DEMCO-ESOP-3 เป็นจาํนวน 2.78 ลา้นบาท ซึ
งแสดงเป็น

ค่าใชจ่้ายเกี
ยวกบัพนกังานพร้อมกบัรับรู้ “สาํรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ ในส่วนของผูถื้อหุน้ดว้ยจาํนวนเดียวกนั

(หน่วย : หน่วย)

ณ วนัที�

31 ธันวาคม 2556

ใบสําคญัแสดงสิทธิ

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัตน้ปี -                       

ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิระหวา่งปี 28,000,000.00     

จาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปลายปี 28,000,000.00 

35.  ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดค้าํนวณขึ�นจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับปีคูณดว้ยอตัราภาษีค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้สรุปไดด้งันี�

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน :

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัสาํหรับกาํไรทางภาษี 49,787,102.50 77,710,074.63   49,787,102.50 77,710,074.63     

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี :

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

   ชั
วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั
วคราว 3,702,786.32      8,008,077.59      3,636,753.95      (4,722,188.40)     

53,489,888.82 85,718,152.22 53,423,856.45 72,987,886.23 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที�แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

แสดงสิทธิทั�งหมดที
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทั

สําหรับปีสิAนสุดวนัที� 31 ธันวาคม 
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35.  ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ (ต่อ)

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที
ใชส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที

31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงไดด้งันี�

(หน่วย : บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 407,860,478.65 493,406,136.18 244,727,884.41 449,508,269.63 
บวก ขาดทุนทางบญัชีของบริษทัยอ่ยบางแห่ง 645,360.00 - - - 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสุทธิ 408,505,838.65 493,406,136.18 244,727,884.41 449,508,269.63 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 23% 20% 23%
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

คูณอตัราภาษี 81,701,167.73 113,483,411.32 48,945,576.88 103,386,902.01 
ขาดทุนสะสม (1,894,882.47) (12,459,484.63) - - 
ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ

เปลี
ยนแปลงอตัราภาษี - (164,741.21) - (8,008.49) 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ : 

ค่าใชจ่้ายหรือรายไดที้
ไม่สามารถหกัภาษีได ้ (25,892,250.71) 15,074,216.44 4,478,279.57 (175,757.59) 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการลงทุน (424,145.73) (30,215,249.70) - (30,215,249.70) 

53,489,888.82 85,718,152.22 53,423,856.45 72,987,886.23 
บริษัทย่อยบางแห่ง

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัยอ่ยบางแห่งมีผลขาดทุนทางภาษีสะสมจาํนวน 0.65 ลา้นบาท ซึ
งบริษทัยงัไม่รับรู้ผลขาดทุนทางภาษี

เสี
ยงต่อผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ จึงทาํใหอ้าจไม่สามารถประมาณผลการดาํเนินงานที
แน่นอนได ้ดงันั�นบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีที
เกิดจากผลขาดทุนทางภาษีที
สามารถใชสิ้ทธิประโยชน์ไดเ้มื
อมีภาระภาษีที
เกิดจริง 
ภาษีเงินไดส่้วนที
เกี
ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื
น

จาํนวนภาษีเงินไดที้
เกี
ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื
นสรุปไดด้งันี�  
(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกี
ยวกบั 
  กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตาม
  หลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับ
  โครงการผลประโยชน์พนกังาน 59,251.65 (193,030.40) 59,251.65 (193,030.40) 

เงินไดด้งักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเนื
องจากผูบ้ริหารของบริษทัประเมินวา่ผลการดาํเนินงานในอนาคตของบริษทัมีปัจจยั

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที�แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิAนสุดวนัที� 31 ธันวาคม 

สําหรับปีสิAนสุดวนัที� 31 ธันวาคม 
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36.  กาํไรต่อหุ้นขัAนพืAนฐาน/กาํไรต่อหุ้นปรับลด

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานสาํหรับปี สิ�นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ดงันี�  

2556 2555 2556 2555

กาํไรสุทธิต่อหุ้นขัAนพืAนฐาน

357,326,513.90 392,587,000.35 191,304,027.96 376,520,383.40 

648,889,546       506,925,943 648,889,546       506,925,943 

กาํไรต่อหุ้นขัAนพืAนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.55                    0.77                    0.29                    0.74                     

กาํไรต่อหุน้ปรับลดสาํหรับปี สิ�นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม  2555 ดงันี�  

(หน่วย : บาท)

2555 2555

กาํไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด 

392,587,000.35 376,520,383.40 

506,925,943       506,925,943        

ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด

- 5,284,389           5,284,389            

-

กรรมการและพนกังาน 3,429,002           3,429,002            

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี
ยถ่วงนํ� าหนกัที
ใชค้าํนวณ

   กาํไรต่อหุน้ปรับลด (หน่วย : จาํนวนหุน้) 515,639,334       515,639,334        

กาํไรสุทธิที�เป็นของผู้ถือหุ้นสามญัสมมตว่ิา

   มกีารใช้สิทธิซืAอหุ้นสามญัจากใบสําคญัแสดงสิทธิ

   (หน่วย : บาทต่อหุ้น) 0.76                    0.73                     

ไม่มีผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดในงบการเงินสาํหรับปี สิ�นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2556  เนื
องจากราคาใชสิ้ทธิต่อ

หน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิที
จะซื�อหุน้สามญัมีราคาสูงกวา่ราคาตลาดถวัเฉลี
ยสาํหรับปีดงักล่าว

กาํไรสุทธิส่วนที
เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (หน่วย : บาท)

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี
ยถ่วงนํ�าหนกั (หน่วย : จาํนวนหุน้)

ใบสาํคญัแสดงสิทธิที
จะซื�อหุน้สามญั-ใหผู้ถื้อหุน้เดิม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิที
จะซื�อหุน้สามญั-

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี
ยถ่วงนํ�าหนกั (หน่วย : จาํนวนหุน้)

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ

งบการเงนิรวม

กาํไรสุทธิส่วนที
เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (หน่วย : บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สําหรับปี สิAนสุดวนัที�  31 ธันวาคม

สําหรับปีสิAนสุดวนัที�  31 ธันวาคม
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37.  ภาระผูกพนัและหนีAสินที�อาจเกดิขึAน

             บริษทัมีภาระผกูพนั และหนี� สินที
อาจจะเกิดขึ�น ดงันี�

37.1  ภาระผูกพนัเกี�ยวกบั L/C D.L/C LG และตัSวอาวลั มดีงันีA

สกลุเงนิ(ล้าน) 2556 2555 2556  2555

Letter of credit  ยโูร 0.07                    0.05                    0.07                    0.05                     

ดอลลาร์สหรัฐ -                      0.24                    -                      0.24                     

บาท 31.71                  35.04                  31.71                  35.04                   

Letter of guarantee  ยโูร 0.02                    0.93                    0.02                    0.93                     

ดอลลาร์สหรัฐ -                      0.03                    -                      -                       

บาท 2,728.88             2,113.49             2,713.53             2,112.39              

Letter of guarantee 

(คํ�าประกนัขอ้เสนอขายไฟฟ้าฯ

บาท 145.13                164.72                145.13                164.72                 

ตัeวอาวลั บาท 42.11                  12.34                  -                      12.34                   

Irrevocable  Standby 

 letter of credit (SBLC) บาท 45.00                  150.68                45.00                  150.68                 

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มี Letter of guarantee จาํนวน 145.13 ลา้นบาท และ 164.72 ลา้นบาท ตามลาํดบั ที
สถาบนั

การเงินในประเทศไทยออกใหเ้พื
อคํ�าประกนัขอ้เสนอขายไฟฟ้าและปรับปรุงระบบไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศใหก้บั

บริษทั วนิด ์เอนเนอร์ยี
 โฮลดิ�ง จาํกดั และหรือบริษทัในเครือโดยใชว้งเงิน Letter of guarantee ของ บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)

ทั�งนี�ตามสญัญาร่วมพฒันาโครงการและสญัญาร่วมงาน (Consotium agreement) บริษทั วนิด ์เอนเนอร์ยี
 โฮลดิ�ง จาํกดั และกรรมการ

บางท่านของบริษทัจะเป็นผูรั้บผิดชอบความเสียหายที
อาจเกิดขึ�นทั�งหมดตามที
ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 37.2

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม  2555 บริษทัมี Irrevocable Standby letter of credit ที
ไดรั้บจากสถาบนัการเงินซึ
งเป็นวงเงินเพื
อสนบัสนุน

การลงทุนใน บริษทั อีโอลสั พาวเวอร์ จาํกดั โดยมีรายละเอียด ดงันี�      

สถาบันการเงนิแห่งที� 1 

- Irrevocable Standby letter of credit ฉบบัที
 1 มีวงเงิน SBLC จาํนวนประมาณ 465.00 ลา้นบาท ที
สถาบนัการเงินในประเทศออก

ใหเ้พื
อคํ�าประกนั The equity guarantee agreement ตามวนัที
 1 สิงหาคม 2554 ซึ
งสญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาที
ทาํร่วมกนัระหวา่ง 

บริษทั เฟิร์ส โคราช วนิด ์จาํกดั, บริษทั อีโอลสั พาวเวอร์ จาํกดั และสถาบนัการเงิน

- Irrevocable Standby letter of credit ฉบบัที
 2 มีวงเงิน SBLC จาํนวนประมาณ 22.50 ลา้นบาทที
สถาบนัการเงินในประเทศออกให้

เพื
อคํ�าประกนั The sponser support agreement ตามวนัที
 1 สิงหาคม 2554 ซึ
งสญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาที
ทาํร่วมกนัระหวา่ง  

Interalia บริษทั เฟิร์ส โคราช วนิด ์จาํกดั และสถาบนัการเงิน

Domestic letter of credit

   และปรับปรุงระบบไฟฟ้า)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม ณ วนัที� 31 ธันวาคม
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37.  ภาระผูกพนัและหนีAสินที�อาจเกดิขึAน (ต่อ)

สถาบันการเงนิแห่งที� 2 

- Irrevocable Standby letter of credit ฉบบัที
 1 มีวงเงิน SBLC จาํนวนประมาณ 330.60 ลา้นบาท ที
สถาบนัการเงินในประเทศออก

ใหเ้พื
อคํ�าประกนั The equity guarantee agreement ตามวนัที
 15 ธนัวาคม 2554 ซึ
งสญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาที
ทาํร่วมกนัระหวา่ง 

บริษทั เค.อาร์.ทู จาํกดั,บริษทั อีโอลสั พาวเวอร์ จาํกดั และสถาบนัการเงิน

- Irrevocable Standby letter of credit ฉบบัที
 2 มีวงเงิน SBLC จาํนวนประมาณ 22.50 ลา้นบาทที
สถาบนัการเงินในประเทศออกให้

เพื
อคํ�าประกนั The sponser support agreement ตามวนัที
 15 ธนัวาคม 2554 ซึ
งสญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาที
ทาํร่วมกนัระหวา่ง  

Interalia บริษทั บริษทั เค.อาร์.ทู จาํกดั และสถาบนัการเงิน

ณ 31 ธนัวาคม 2555 วงเงิน Standby letter of credit ขา้งตน้คํ�าประกนัโดยบญัชีเงินฝากประจาํของบริษทัตามที
กล่าวใน

หมายเหตุขอ้ 16 รวมทั�งมีเงินฝากประจาํของกรรมการบริษทัร่วมคํ�าประกนัดว้ย

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีเฉพาะ Irrevocable Standby letter of credit กบัสถาบนัการเงิน 2 แห่ง ดงันี�

สถาบันการเงนิแห่งที� 1 

- Irrevocable Standby letter of credit ฉบบัที
 1 มีวงเงิน SBLC จาํนวนประมาณ 22.50 ลา้นบาทที
สถาบนัการเงินในประเทศออกให้

เพื
อคํ�าประกนั The sponser support agreement ตามวนัที
 1 สิงหาคม 2554 ซึ
งสญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาที
ทาํร่วมกนัระหวา่ง  

Interalia บริษทั เฟิร์ส โคราช วนิด ์จาํกดั และสถาบนัการเงิน

สถาบันการเงนิแห่งที� 2 

- Irrevocable Standby letter of credit ฉบบัที
 2 มีวงเงิน SBLC จาํนวนประมาณ 22.50 ลา้นบาทที
สถาบนัการเงินในประเทศออกให้

เพื
อคํ�าประกนั The sponser support agreement ตามวนัที
 15 ธนัวาคม 2554 ซึ
งสญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาที
ทาํร่วมกนัระหวา่ง  

Interalia บริษทั บริษทั เค.อาร์.ทู จาํกดั และสถาบนัการเงิน

ณ 31 ธนัวาคม 2556 วงเงิน Standby letter of credit ขา้งตน้คํ�าประกนัโดยบญัชีเงินฝากประจาํของบริษทัตามที
กล่าวใน

หมายเหตุขอ้ 16 

37.2  บันทกึข้อตกลงหรือสัญญาที�สําคญั

(1) เมื
อวนัที
 6 สิงหาคม 2554 บริษทัไดเ้ขา้ทาํบนัทึกช่วยจาํระหวา่ง บริษทั วนิด ์เอนเนอร์ยี
 โฮลดิ�ง จาํกดั "ผูพ้ฒันาโครงการ"

กบั บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) “ผูก่้อสร้างโครงการ” โดยที
ผูพ้ฒันาโครงการไดท้าํการศึกษาโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า

จากพลงังานลมหลายโครงการในพื�นที
จงัหวดันครราชสีมา ชยัภูมิ ร้อยเอด็ กาฬสินธ์ุ รวมศกัยภาพกาํลงัการผลิตประมาณ 

450 MW หรือมากกวา่ โดยทั�งสองฝ่ายประสงคที์
จะเขา้ทาํบนัทึกช่วยจาํฉบบันี�  เพื
อระบุความเขา้ใจเบื�องตน้ระหวา่ง

ผูพ้ฒันาโครงการและผูก่้อสร้างโครงการในการดาํเนินการเกี
ยวกบัโครงการ ดงันี�

-

เพื
อใหไ้ดม้าซึ
งกงัหนัลม ภายในระยะเวลาที
เหมาะสม สาํหรับโครงการใหม่แต่ละโครงการรวมทั�งระดมทุนสาํหรับ

ดงักล่าว

- เมื
อผูพ้ฒันาโครงการเห็นวา่โครงการใหม่แห่งใดมีความเป็นไปไดใ้นเชิงเทคนิคและทางธุรกิจ และประสงคที์
จะทาํการ

พฒันาโครงการใหม่ดงักล่าวต่อไป ผูพ้ฒันาโครงการจะแจง้ใหผู้ก่้อสร้างโครงการทราบเป็นรายละเอียดของโครงการใหม่

ดงักล่าวภายในระยะเวลาที
ผูพ้ฒันาโครงการเห็นสมควร

ผูพ้ฒันาโครงการจะเป็นผูท้าํการศึกษาและจดัเก็บขอ้มูลพลงังานลมรวมถึงประสานงานกบัผูเ้ชี
ยวชาญและผูผ้ลิตกงัหนัลม

ดาํเนินงาน ทั�งในรูปแบบเงินลงทุน เงินกู ้เครดิตทางการคา้ และทุนในประเภทอื
น ๆ สาํหรับโครงการใหม่แต่ละโครงการ
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37.2  บันทกึข้อตกลงหรือสัญญาที�สําคญั (ต่อ)

- เมื
อไดรั้บแจง้ถึงโครงการใหม่แต่ละโครงการที
ผูพ้ฒันาโครงการประสงคจ์ะทาํการพฒันาต่อไปผูก่้อสร้างโครงการจะเป็น

ผูรั้บผิดชอบประสานงานกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการทาํขอ้ตกลงรับซื�อกระแสไฟฟ้าจาก

ผูพ้ฒันาโครงการ รวมถึงการสาํรวจ ออกแบบงานก่อสร้างในส่วนของ

1. งานระบบไฟฟ้า ไดแ้ก่ งานก่อสร้างระบบจาํหน่าย,งานระบบไฟฟ้าใตดิ้น, ระบบสายส่ง, สถานีไฟฟ้ายอ่ย

2. งานก่อสร้างโยธา ไดแ้ก่ งานถนน, งานปรับปรุงพื�นที
โครงการ, จดัทาํฐานรากอุปกรณ์,จดัทาํฐานรากเสากงัหนัลม 

โดยเมื
อไดรั้บแจง้จากผูพ้ฒันาโครงการแลว้ ผูก่้อสร้างโครงการจะเริ
มงานในขั�นสาํรวจ และประสานงานกบัการไฟฟ้า

ทั�งสองแห่ง

-

ซึ
งเมื
อทั�งสองฝ่ายสามารถตกลงมูลค่างานก่อสร้างไดเ้ป็นที
เรียบร้อยแลว้ ผูพ้ฒันาโครงการจะมอบหมายใหผู้ก่้อสร้าง

โครงการเป็นผูด้าํเนินการก่อสร้างโครงการในลกัษณะ Cost Plus โดยแยกเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินงานร้อยละ 10 กาํไรร้อยละ 5

รวมเป็น Cost plus อตัราร้อยละ 15

- บนัทึกช่วยจาํนี� มีกาํหนดระยะเวลานบัตั�งแต่วนัที
ลงนาม สิ�นสุดภายในวนัที
 31 ธนัวาคม 2556

(2) เมื
อวนัที
 11 กนัยายน 2552 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสญัญาร่วมมือพฒันาโครงการกบั บริษทั รีนิวเอเบิล เอนเนอย ีคอร์เปอร์เรชั
น 

จาํกดั, บริษทั วนิด ์เอนเนอร์ยี
 โฮลดิ�ง จาํกดั, นายนพพร ศุภพิพฒัน์ และนายประเดช กิตติอิสรานนท ์และไดเ้ขา้ทาํสญัญา

ร่วมงาน (Consortium Agreement) กบั บริษทั วนิด ์เอนเนอร์ยี
 โฮลดิ�ง จาํกดั โดยมีความประสงคร่์วมกบับริษทัพฒันา

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลมจาํนวนหลายโครงการในพื�นที
จงัหวดันครราชสีมา ชยัภูมิ ร้อยเอด็ กาฬสินธ์ุ 

รวมศกัยภาพกาํลงัการผลิตประมาณ 800 เมกกะวตัต ์หรือมากกวา่โดย บริษทั วนิด ์เอนเนอร์ยี
 โฮลดิ�ง จาํกดั และ/หรือ

บริษทัในเครือ เป็นผูย้ื
นขอ้เสนอขายไฟฟ้าประเภท NON-FIRM ที
ผลิตจากพลงังานลมแก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยจาํนวนไม่เกิน 90 เมกกะวตัต ์ต่อหนึ
งสญัญา โดยอาจทาํการแบ่งการเสนอขายหลายสญัญาซึ
ง บริษทั เด็มโก ้

จาํกดั (มหาชน) ตกลงที
จะดาํเนินการดงันี�

- จดัหาหลกัประกนัการยื
นขอ้เสนอขอขายไฟฟ้าเป็นหนงัสือคํ�าประกนัของธนาคารในประเทศ ตามขอ้กาํหนดของการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

- ศึกษาเสน้ทางขนส่งกงัหนัผลิตไฟฟ้าถึงจุดติดตั�งและขอ้กาํหนดของการสร้างเสน้ทาง

- ศึกษาขอ้กาํหนดสาํหรับพื�นที
ทาํงาน

- ศึกษาจุดเชื
อมโยงสายส่งเพื
อจ่ายกระแสไฟฟ้า

- จดัเตรียมพิกดั แผนที
 ที
แสดงค่าระดบั

- วางแผนงาน กาํหนดติดตั�งกงัหนัลม และกาํหนดการเริ
มขายไฟฟ้า

- ทาํแผนงานออกแบบก่อสร้าง

- สาํรวจขอ้มูลเพื
อใชอ้อกแบบเสน้ทางขนส่ง ถนน ฐานรากกงักนัผลิตไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า

- ออกแบบถนน ฐานรากกงัหนัลม ระบบไฟฟ้า

- ศึกษาการเชื
อมโยงระบบไฟฟ้าตาม Grid Code

- จดัเตรียมและเสนองบประมาณก่อสร้างทั�งหมด

ก่อนการเริ
มงานก่อสร้างโครงการ ทั�งสองฝ่ายจะร่วมกนัคาํนวณมูลค่างานก่อสร้างตามขอบเขตโครงการใหม่แต่ละโครงการ
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37.2  บันทกึข้อตกลงหรือสัญญาที�สําคญั (ต่อ)
- ดาํเนินการปรับปรุงพื�นที
ภายในโครงการ ก่อสร้างถนนเพื
อรองรับการขนส่ง ก่อสร้างฐานราก เพื
อการติดตั�งกงัหนัลมและ

ก่อสร้างระบบอื
น ๆ ที
เกี
ยวขอ้ง

- ดาํเนินการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า สายส่งแรงสูงระหวา่ง Wind farm ถึงจุดเชื
อมต่อการรับซื�อไฟฟ้า บริษทั วนิด ์

โฮลดิ�ง จาํกดั และ/หรือบริษทัในเครือ ตกลงที
จะดาํเนินการดงันี�

- วางแผน และจดัการการพฒันาโครงการ

- ศึกษาศกัยภาพของลมในพื�นที
 รวมถึงการออกแบบ และบริหารจดัการสถานีวดัความเร็วลม

- ประเมินกาํลงัการผลิต และออกแบบโครงการเบื�องตน้

- เจรจาเงื
อนไขกบัผูผ้ลิตกงัหนั

- จดัหาเงินทุนหมุนเวยีนที
ใชส้าํหรับดาํเนินโครงการ

นอกเหนือจากขอ้ผกูพนัตามบนัทึกช่วยจาํขา้งตน้ เพื
อเป็นการตอบแทนการที
 บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินการ

จดัหาหลกัประกนัการยื
นขอ้เสนอขอขายไฟฟ้า บริษทั รีนิวเอเบิล เอนเนอย ีคอร์เปอร์เรชั
น จาํกดั ตกลงวา่จะทาํการโอนหุน้ 

บริษทั วนิด ์เอนเนอร์ยี
 โฮลดิ�ง จาํกดั ใหก้บั บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) เพื
อเป็นค่าตอบแทนโดยคาํนวณจากปริมาณพลงัไฟฟ้า

ที
 บริษทั วนิด ์เอนเนอร์ยี
 โฮลดิ�ง จาํกดั และ/หรือบริษทัในเครือเสนอขายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

คิดเป็น 3,300 หุน้ ๆ ละ 10 บาท ต่อหนึ
งเมกกะวตัต ์ที
ยื
นขอ้เสนอขอขายไฟฟ้า โดยจะโอนหุน้จาํนวน 2.5 ลา้นหุน้ ใหก้บั

บริษทัเมื
อไดรั้บการยนืยนัวา่สามารถจดัเตรียมหนงัสือคํ�าประกนัในการยื
นขอ้เสนอขายไฟใหแ้ก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยไดแ้ลว้ ทั�งนี�บริษทัจะเป็นผูรั้บผิดชอบในบรรดาค่าใชจ่้าย (รวมทั�งค่าอากรแสตมป์) ที
เกิดขึ�นจากการโอนหุน้ดงักล่าว

ในกรณีที
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตอบรับขอ้เสนอขายไฟฟ้าตามโครงการที
กล่าวถึง บริษทั วนิด ์เอนเนอร์ยี
 

โฮลดิ�ง จาํกดั และ/หรือบริษทัในเครือจะตอ้งจดัหาหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัตามเงื
อนไขของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

มาวางแทนหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัที
บริษทัไดน้าํมาวางภายในเจ็ดวนันบัจากวนัที
โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานลมไดล้งนามใน

สญัญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงิน

เพื
อป้องกนัความเสียหายที
อาจเกิดขึ�นกบั บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) อนัเนื
องมาจากการที
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

การยื
นขอ้เสนอขอขายไฟฟ้าเป็นหนงัสือคํ�าประกนัของธนาคารในประเทศ ตามขอ้กาํหนดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทยนั�น บริษทั วนิด ์เอนเนอร์ยี
 โฮลดิ�ง จาํกดั และกรรมการไดแ้ก่ นาย นพพร ศุภพิพฒัน์ และ นายประเดช กิตติอิสรานนท ์

จะเป็นผูร่้วมกนัรับผิดชอบทั�งหมด รวมทั�งจะนาํหุน้ของ บริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอย ีคอร์ปอเรชั
น จาํกดั จาํนวน 15,000 หุน้ 

ผกูพนัหรือพนัธะใด ๆ มาวางเป็นหลกัคํ�าประกนัความเสียหายแก่ บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) จนกวา่ บริษทั เด็มโก ้จาํกดั 

(มหาชน) จะไดรั้บหลกัคํ�าประกนัการยื
นขอ้เสนอขายไฟฟ้าคืนจนครบถว้น หรือความเสียหายที
ไดรั้บจากการดงักล่าวไดรั้บการ

บรรเทาจนหมด

บริษทั วนิด ์เอนเนอร์ยี
 โฮลดิ�ง จาํกดั จะเป็นผูอ้อกค่าธรรมเนียมต่างๆทั�งหมดในการออกหนงัสือคํ�าประกนัของธนาคาร

ตามที
 บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินการจดัหาหลกัประกนัการยื
นขอ้เสนอขอขายไฟฟ้าเป็นหนงัสือคํ�าประกนัของ

ธนาคารในประเทศ ตามขอ้กาํหนดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บริษทั รีนิวเอเบิล เอนเนอย ีคอร์เปอร์เรชั
น จาํกดั ตกลงวา่เมื
อ บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) เขา้เป็นผูถื้อหุน้ใน บริษทั 

วนิด ์เอนเนอร์ยี
 โฮลดิ�ง จาํกดั ในสดัส่วนตั�งแต่ร้อยละหนึ
งถึงร้อยละหา้ บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) มีสิทธิในการส่งตวัแทน

เขา้ร่วมบริหาร บริษทั วนิด ์เอนเนอร์ยี
 โฮลดิ�ง จาํกดั ในฐานะกรรมการจาํนวนหนึ
งคน

ต่อการตอบรับซื�อไฟฟ้าหนึ
งเมกกะวตัตที์
อยูภ่ายใตก้รรมสิทธิm ของ บริษทั วนิด ์เอนเนอร์ยี
 โฮลดิ�ง จาํกดั ซึ
งปลอดจากภาระ

ประเทศไทยริบหรือหกัหลกัคํ�าประกนัขอ้เสนอขายไฟฟ้าที
นาํมาวางตามที
 บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) จดัหาหลกัประกนั
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37.3  คดคีวามฟ้องร้อง

บริษัทใหญ่

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัมีหนี� สินที
อาจเกิดขึ�นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาํนวน 21.15 ลา้นบาท

และจาํนวน 21.15 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ
งทนายใหค้วามเห็นวา่ คงไม่ไดรั้บความเสียหายและฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ

ประเมินผลของคดีที
ถูกฟ้องร้องแลว้เชื
อมั
นวา่จะไม่มีความเสียหายเกิดขึ�นจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนี� สินดงักล่าว ณ วนัสิ�น

รอบระยะเวลารายงาน

เมื
อวนัที
 13 พฤศจิกายน 2555 บริษทัไดถู้กบุคคลธรรมดาเป็นโจทกฟ้์องคดีละเมิดเรียกร้องค่าเสียหาย โดยมี บริษทั เด็มโก้

จาํกดั (มหาชน) และกิจการที
เกี
ยวขอ้งกนัเป็นจาํเลย ทุนทรัพยที์
โจทกฟ้์องจาํนวนประมาณ 163  ลา้นบาท ต่อมา

ในวนัที
 26 กมุภาพนัธ์ 2556 ศาลไดมี้การนดัไกล่เกลี
ยโดยไดมี้การตกลงร่วมกนัใหค้งเหลือค่าความเสียหายจาํนวนประมาณ 

11 ลา้นบาทกวา่ ซึ
งจาํเลยทั�งสองเสนอจะชาํระใหเ้ป็นเงินรวมจาํนวน 7 ลา้นบาท จึงไม่สามารถตกลงกนัได ้ทั�งนี�ผูบ้ริหาร

ของบริษทัมีความเห็นวา่โอกาสที
ศาลจะพิจารณาใหค้่าขาดประโยชน์แก่โจทกเ์ตม็จาํนวนมีค่อนขา้งตํ
าเนื
องจากหลกัฐานใน

การแสดงรายไดใ้นการสืบต่อศาลน่าจะมีจาํกดั ดงันั�นบริษทัจึงยงัไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนี� สินดงักล่าว ณ วนัสิ�นรอบระยะ

เวลารายงานเนื
องจากยงัมีความไม่แน่นอนในระหวา่งปี 2556 ศาลชั�นตน้พิจารณาคดีขั�นตน้พิพากษาใหจ้าํเลยทั�งสองร่วมกนัชดใช้

ค่าความเสียหายเป็นจาํนวนประมาณ 7 ลา้นบาทพร้อมดอกเบี�ย บริษทัไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนี� สินดงักล่าวและไดย้ื
นอุทธรณ์ใน

วนัที
 2 ธนัวาคม 2556 ณ ปัจจุบนั คดีความดงักล่าวอยูใ่นกระบวนการของศาลอุทธรณ์ยงัไม่มีความแน่นอนสาํหรับผลสิ�นสุดของคดี 

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2556

37.4  สัญญางานจ้างเหมา 

บริษัทใหญ่

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัใหญ่มีภาระผกูพนัที
จะตอ้งจ่ายค่าจา้งตามสญัญางานจา้งเหมาในอนาคตเป็น

จาํนวนเงิน 372.15 ลา้นบาท และ 247.21 ลา้นบาท ตามลาํดบั

บริษัทย่อย (บริษัท เดม็โก้ อนิดสัตรี� จาํกดั)

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัที
จะตอ้งจ่ายค่าจา้งตามสญัญางานจา้งเหมาในอนาคต

เป็นจาํนวนเงิน 5.33 ลา้นบาท และ  3.47  ลา้นบาท ตามลาํดบั

38.  สัญญางานระหว่างก่อสร้าง

บริษัทใหญ่

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัใหญ่มีตน้ทุนการก่อสร้างที
เกิดขึ�นและกาํไรหรือขาดทุนที
รับรู้สะสมจนถึงปัจจุบนั

สาํหรับงานก่อสร้างเป็นจาํนวนเงิน 10,208.71 ลา้นบาท และจาํนวน 10,047.52  ลา้นบาท ตามลาํดบั

บริษัทย่อย (บริษัท เดม็โก้ อนิดสัตรี� จาํกดั)

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัยอ่ยมีตน้ทุนการก่อสร้างที
เกิดขึ�นและกาํไรหรือขาดทุนที
รับรู้สะสมจนถึงปัจจุบนั

สาํหรับงานก่อสร้างเป็นจาํนวนเงิน 42.17 ลา้นบาท และจาํนวน  459.41 ลา้นบาท ตามลาํดบั
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39.  การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบัเครื�องมอืทางการเงนิ

เครื
องมือทางการเงิน หมายถึง สญัญาใด ๆ ที
ทาํใหสิ้นทรัพยท์างการเงินของกิจการหนึ
งและหนี� สินทางการเงินหรือตราสารทุน

ของกิจการหนึ
งเพิ
มขึ�นในเวลาเดียวกนั ทั�งนี�บริษทัไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื
อเก็งกาํไรหรือเพื
อ

การคา้และบริษทัมีความเสี
ยงเกี
ยวกบัเครื
องมือทางการเงิน (Financial instruments) ที
มีสาระสาํคญั ดงันี�

ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ (Credit risk)

ความเสี
ยงดา้นการใหสิ้นเชื
อ หมายถึง ความเสี
ยงที
คู่สญัญาฝ่ายหนึ
งจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัที
ระบุไวก้บั

เครื
องมือทางการเงินจนทาํใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหนึ
งเกิดความเสียหายทางการเงิน 

บริษทัมีความเสี
ยงดา้นการใหสิ้นเชื
อที
เกี
ยวกบัลูกหนี�การคา้ ลูกหนี� อื
น และเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ ฝ่ายบริหารควบคุม

ความเสี
ยงนี�โดยการพิจารณาวงเงินสินเชื
อที
จะใหก้บัลูกคา้หรือคู่สญัญา และวเิคราะห์ทางการเงินของลูกคา้หรือคู่สญัญาอยา่ง

สมํ
าเสมอบริษทัจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายที
เป็นสาระสาํคญัจากการใหสิ้นเชื
อ

ความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยน

ความเสี
ยงดา้นอตัราแลกเปลี
ยนเกิดจากการเปลี
ยนแปลงของอตัราแลกเปลี
ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ
งอาจก่อใหเ้กิดผลเสีย

แก่บริษทัในงวดปัจจุบนัและในปีต่อ ๆ ไปบริษทัคาดวา่อาจจะไดรั้บผลกระทบจากอตัราแลกเปลี
ยนที
เปลี
ยนไป ซึ
งเกิดจาก

สินทรัพยแ์ละหนี� สินที
เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนที
ไม่ไดท้าํสญัญาป้องกนัความเสี
ยงไว้

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินที
เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ 

ดงันี�

สกลุเงนิ ( ล้าน) 2556 2555 2556 2555

สินทรัพย์ทางการเงนิ

ลูกหนี�การคา้ต่างประเทศ สหรัฐ 0.04                    0.04 - -                      - 

ยโูร 0.05                    - 0.05                    - 

หนีAสินทางการเงนิ

เจา้หนี�การคา้ต่างประเทศ สหรัฐ 3.99                    1.47                    3.99                    1.47                     

ยโูร 0.64                    0.15                    0.64                    0.15                     

เยน 0.03                    -                      0.03                    -                       

เงินกูท้รัสตร์รีซีท สหรัฐ -                      0.31                    -                      0.31                     

ยโูร 0.16                    0.11                    0.16                    0.11                     

 ภาระผูกพนั

Letter of credit สหรัฐ -                      0.24                    -                      0.24                     

ยโูร 0.07                    0.05                    0.07                    0.05                     

Letter of guarantee ยโูร 0.02                    0.93                    0.02                    0.93                     

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม ณ วนัที� 31 ธันวาคม

รายการ 

39.1

39.2

งบการเงนิรวม
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39.3  ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบีAย

          ความเสี
ยงจากอตัราดอกเบี�ย คือ ความเสี
ยงที
การเปลี
ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยในตลาดในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั บริษทัมีความเสี
ยงจากอตัราดอกเบี�ย

ที
สาํคญัอนัเกี
ยวเนื
องกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินให้กูย้มื เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ดงันั�นบริษทัจึงมีความเสี
ยงเกี
ยวกบัความผนัผวนของอตัราดอกเบี�ยในอนาคต

          ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555  สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที
สาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี�ยในส่วนที
เป็นสาระสาํคญั ดงันี�

(หน่วย : %)

มีอตัราดอกเบีAยคงที� ไม่มีอตัราดอกเบีAย รวม อตัราดอกเบีAย

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 ร้อยละต่อปี

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 27.53                   200.34                 2.05                     -                       340.40                 3.53                     369.98                 203.87                 1.40 - 2.05

ลูกหนี�การคา้-สุทธิ -                       -                       -                       -                       927.59                 1,178.40              927.59                 1,178.40              -

มูลค่างานที
เสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ-สุทธิ -                       -                       -                       -                       1,328.08              970.56                 1,328.08              970.56                 -

เงินให้กูย้มืระยะสั�นอื
น -                       -                       -                       -                       0.27                     0.15                     0.27                     0.15                     -

เงินฝากสถาบนัการเงินที
มีภาระผกูพนั -                       -                       47.50                   48.10                   0.57                     -                       48.07                   48.10                   1.40 -1.95

หนีAสินทางการเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�น

   จากสถาบนัการเงิน -                       0.60                     837.56                 1,249.33              -                       -                       837.56                 1,249.93              2.126-7.75

เจา้หนี�การคา้ -                       -                       -                       -                       1,002.59              628.33                 1,002.59              628.33                 -

เงินกูย้มืระยะสั�นจากบุคคลที
เกี
ยวขอ้งกนั -                       -                       -                       -                       0.54                     -                       0.54                     -                       -

เงินกูย้มืระยะสั�นอื
น -                       -                       270.00                 280.00                 -                       -                       270.00                 280.00                 4.40-5.20

เงินกูย้มืระยะยาว -                       -                       25.28                   29.04                   -                       -                       25.28                   29.04                   MLR-MLR+0.50

MLR-1.15-1.40

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -                       -                       -                       -                       45.10                   40.52                   45.10                   40.52                   -

หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน -                       -                       15.90                   21.42                   -                       -                       15.90                   21.42                   2.80-9.00

39.4 มูลค่ายุติธรรม

        สินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินมีราคาตามบญัชีที
ใกลเ้คียงกบัราคาตลาด เนื
องจากเครื
องมือทางการเงินโดยส่วนใหญ่จะครบกาํหนดในเวลาอนัสั�น รวมถึงเงินกูย้มืจากบริษทัอื
นซึ
 งมีอตัราดอกเบี�ย

ใกลเ้คียงกบัสภาวะตลาดเป็นผลให้สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินดงักล่าวสะทอ้นมูลค่ายตุิธรรมแลว้

ตามอตัราตลาด

งบการเงนิรวม (หน่วย : ล้านบาท)

อตัราดอกเบีAยปรับขึAนลง
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40.  การนําเสนอข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

     ผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการซึ
งมีหนา้ที
ในการสอบทาํนรายงาน

ของกลุ่มบริษทัอยา่งสมํ
าเสมอ เพื
อประเมินผลการดาํเนินงานและจดัสรรทรัพยากรใหแ้ต่ละส่วนดาํเนินงานอยา่งเหมาะสม 

กลุ่มบริษทัจาํแนกส่วนที
รายงานออกเป็น 5 ส่วน ดงันี�

ขายสินคา้ ผลิตและจาํหน่ายเสาโครงเหลก็เพื
อใชใ้นงานวศิวกรรมไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบการติดตั�งเสา

โทรคมนาคม อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์วสัดุก่อสร้างที
เกี
ยวเนื
อง

บริการงานวศิวกรรมไฟฟ้า ใหบ้ริการออกแบบจดัหาก่อสร้างและติดตั�งงานวศิวกรรมไฟฟ้าแบบครบวงจร

บริการงานระบบไฟฟ้าและ ใหบ้ริการออกแบบจดัหาก่อสร้างติดตั�ง บาํรุงรักษา งานระบบสาธารณูปโภคซึ
งประกอบดว้ย

   เครื
องกล ระบบไฟฟ้า ระบบประปาสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ และระบบผลิตไอนํ� า

และนํ� าร้อน รวมถึงระบบท่อรับแรงดนัแบบครบวงจร

บริการงานจา้งเหมา รับจา้งผลิตและติดตั�งโครงเหลก็และภาชนะแรงดนัสูง

บริการอื
น ๆ ไดแ้ก่ งานดา้นโยธา งานดา้นสื
อสารโทรคมนาคม และบริการอื
น ๆ

     ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามกลุ่มธุรกิจสาํหรับปี สิ�นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงันี�

(หน่วย : บาท)

งานวศิวกรรม งานระบบไฟฟ้า พลงังานทดแทน รายการตัดบัญชี

ขายสินค้า ไฟฟ้า และเครื�องกล งานจ้างเหมา และอื�น ๆ ระหว่างกนั รวม

รายได้จากการขาย

   และบริการ 

219,723,722.61 4,990,342,346.96 92,584,888.92 11,034,317.01 173,755,206.02 - 5,487,440,481.52 

รายไดร้ะหวา่ง

   ส่วนงาน 137,529,846.18 62,077,381.00 - 27,554,003.79 - (227,161,230.97) - 

ดอกเบี�ยจ่าย 7,088,771.61 68,811,837.51 1,489,188.68 1,020,297.77 2,564,774.10 (3,279,972.62) 77,694,897.05 

ค่าเสื
อมราคาและ

   ค่าตดัจาํหน่าย 6,981,547.24 4,520,786.53 226,336.47 4,509,667.68 799,297.82 - 17,037,635.74 

กาํไรขาดทุนของ

   ส่วนงาน (51,723,393.66) 327,134,059.13 (15,874,312.44) 9,588,319.31 (30,186,511.88) (7,678,818.51) 231,259,341.95 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้

   ภาษีเงินได้ 1,400,785.31 48,369,392.64 - 3,719,710.87 - - 53,489,888.82 

ส่วนงานที�รายงาน ประเภทของผลติภัณฑ์และบริการ

งบการเงนิรวม

สําหรับปีสิAนสุดวนัที�  31 ธันวาคม 2556

บริการ

รายไดจ้ากภายนอก
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40.  การนําเสนอข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

งานวศิวกรรม งานระบบไฟฟ้า พลงังานทดแทน รายการตัดบัญชี

ขายสินค้า ไฟฟ้า และเครื�องกล งานจ้างเหมา และอื�น ๆ ระหว่างกนั รวม

รายได้จากการขาย

   และบริการ 

953,131,721.20 4,578,614,021.35 222,135,299.74 29,031,472.81 156,679,621.67 - 5,939,592,136.77 

รายไดร้ะหวา่ง 

   ส่วนงาน 133,445,143.29 - - 379,530,058.18 4,720.00 (512,979,921.47) - 

ดอกเบี�ยจ่าย 22,139,554.18 76,093,484.05 4,037,535.43 5,188,113.06 2,786,079.44 (2,642,219.18) 107,602,546.98 

ค่าเสื
อมราคาและ

   ค่าตดัจาํหน่าย 6,002,750.56 3,205,007.52 496,614.47 8,825,895.75 1,009,016.44 - 19,539,284.74 

กาํไรขาดทุนของ

   ส่วนงาน 91,413,796.59 385,717,068.44 (6,070,281.39) 55,783,522.85 (21,910,145.76) 954,854.17 505,888,814.90 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้

   ภาษีเงินได้ 8,592,812.88 56,245,623.79 - 20,879,715.55 - - 85,718,152.22 

การกระทบยอดผลรวมของรายได้ของทุกส่วนงานที�รายงานกบัรายได้รวมของกจิการ

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

ผลรวมของรายไดข้องทุกส่วนงานที
รายงาน 5,487,440,481.52 5,939,592,136.77 

รายไดอื้
น 74,460,493.19 76,579,119.60 

กาํไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8,018,671.39 - 

รายการตดับญัชีระหวา่งส่วนงาน (20,872,212.88) (6,190,253.24) 

รายได้รวมของกจิการ 5,549,047,433.22 6,009,981,003.13 

งบการเงนิรวม

สําหรับปีสิAนสุดวนัที�  31 ธันวาคม 2555

บริการ

รายไดจ้ากภายนอก

งบการเงนิรวม

สําหรับปีสิAนสุดวนัที�
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40.  การนําเสนอข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

การกระทบยอดผลรวมของกาํไร(ขาดทุน)ของทุกส่วนงานที�รายงานกบัผลกาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีของกจิการ

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

ผลรวมของกาํไร(ขาดทุน)ของทุกส่วนงานที
รายงาน 231,259,341.95 505,888,814.90 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 168,582,465.31 (12,482,678.72) 

กาํไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8,018,671.39 - 
กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 407,860,478.65 493,406,136.18 

การกระทบยอดผลรวมของรายการที�มสีาระสําคญัอื�นที�เปิดเผยแยกตามส่วนงานที�รายงานกบัยอดรวมของกจิการ

(หน่วย : บาท)

ผลรวมของทุก ส่วนที�ไม่ได้ราย งาน ผลรวมของทุก ส่วนที�ไม่ได้ราย งาน 

ส่วนงานที�รายงาน แยกตามส่วนงาน ยอดรวมของกจิการ ส่วนงานที�รายงาน แยกตามส่วนงาน ยอดรวมของกจิการ 

ดอกเบี�ยรับ - 1,567,684.38 1,567,684.38 - 2,479,152.31 2,479,152.31 

ดอกเบี�ยจ่าย 77,694,897.05 - 77,694,897.05 107,602,546.98 - 107,602,546.98 

ค่าเสื
อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 17,037,635.74 5,327,955.80 22,365,591.54 19,539,284.74 3,353,977.34 22,893,262.08 

สินทรัพย์ส่วนงาน

(หน่วย : บาท)

งานวศิวกรรม งานระบบไฟฟ้า พลงังานทดแทน รายการตัดบัญชี

ขายสินค้า ไฟฟ้า และเครื�องกล งานจ้างเหมา และอื�น ๆ ระหว่างกนั รวม
560,603,189.96 2,168,662,121.82 115,364,931.09 180,761,095.55 154,591,507.56 - 3,179,982,845.98 

(หน่วย : บาท)

งานวศิวกรรม งานระบบไฟฟ้า พลงังานทดแทน รายการตัดบัญชี

ขายสินค้า ไฟฟ้า และเครื�องกล งานจ้างเหมา และอื�น ๆ ระหว่างกนั รวม
570,706,711.75 1,793,933,835.09 103,901,034.17 180,761,095.55 222,954,597.52 - 2,872,257,274.08 

สินทรัพยข์องส่วนงาน

งบการเงนิรวม

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555

บริการ

งบการเงนิรวม

สําหรับปีสิAนสุดวนัที�

งบการเงนิรวม

สําหรับปีสิAนสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2556 สําหรับปีสิAนสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2555

งบการเงนิรวม

ณ วนัที� 31 ธันวาคม  2556

บริการ

สินทรัพยข์องส่วนงาน
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40.  การนําเสนอข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

งานวศิวกรรม งานระบบไฟฟ้า พลงังานทดแทน รายการตัดบัญชี

ขายสินค้า ไฟฟ้า และเครื�องกล งานจ้างเหมา และอื�น ๆ ระหว่างกนั รวม
381,578,342.82 1,654,527,589.16 101,455,033.78 251,256,779.43 226,848,853.70 - 2,615,666,598.89 

การกระทบยอดผลรวมของสินทรัพย์ของส่วนงานที�รายงานกบัสินทรัพย์รวมของกจิการ

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

สินทรัพย์

ผลรวมของสินทรัพยข์องทุกส่วนงานที
รายงาน 3,179,982,845.98 2,872,257,274.08 2,615,666,598.89 

รายการที
ไม่ไดปั้นส่วนอื
น 2,699,097,293.48 1,588,236,058.26 1,070,700,845.88 

สินทรัพย์รวมของกจิการ 5,879,080,139.46 4,460,493,332.34 3,686,367,444.77 

ข้อมูลเกี�ยวกบัลูกค้ารายใหญ่

จาํนวนเงนิ อตัราร้อยละ จาํนวนเงนิ อตัราร้อยละ

(ล้านบาท) ของรายได้สุทธิ (%) (ล้านบาท) ของรายได้สุทธิ (%)

กลุ่มบริษัทมรีายได้จากลูกค้าภาครัฐบาล

   จาํนวน 1 ราย ซึ
งเป็นส่วนงานบริการวศิวกรรมไฟฟ้า 582.12          10.61% -                -                

กลุ่มบริษัทมรีายได้จากลูกค้าภาคเอกชน

   จาํนวน 2 ราย ซึ
งเป็นส่วนงานบริการวศิวกรรมไฟฟ้า 3,236.10       58.99% -                -                

   จาํนวน 3 ราย ซึ
งเป็นส่วนงานบริการวศิวกรรมไฟฟ้า -                -                2,453.99       41.32%

รายการที�ไม่ใช่เงนิสดที�มสีาระสําคญัอื�น

   สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีรายการที
ไม่ใช่เงินสด เนื
องจากในระหวา่งปี 2556 บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)

ไดจ่้ายชาํระค่าหุน้เพิ
มทุนโดยการโอนสินทรัพย ์จาํนวน 107.89 ลา้นบาท และโอนหนี� สิน จาํนวน 7.89 ลา้นบาท ใหก้บั

 บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ จาํกดั และมีการขายทรัพยสิ์นที
เป็นเงินเชื
อ จาํนวน 77.84 ลา้นบาท

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

งบการเงนิรวม

ณ วนัที� 1 มกราคม 2555

บริการ

สินทรัพยข์องส่วนงาน

งบการเงนิรวม

ณ วนัที� 

งบการเงนิรวม

สําหรับปีสิAนสุดวนัที�
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41. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทย่อย  (บริษัท  เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จํากัด)

ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที
 1/2557 ลงวนัที
 2 มกราคม 2557 มีมติเป็นเอกฉนนัทอ์นุมติัให้เพิ
มทุนจดทะเบียนของ

บริษทัอีกจาํนวน 4 ลา้นบาท จากเดิม 1 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั�งสิ�น 5 ลา้นบาท โดยบริษทัไปจดทะเบียนเพิ
มทุนดงักล่าวแลว้

ในวนัที
 9 มกราคม 2557 บริษทัไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นของส่วนที
เพิ
มทุนจาํนวน 1 ลา้นบาท จาํนวน 40,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 25 บาท 

ซึ
 งไดรั้บชาํระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้ในเดือน มกราคม 2557 

บริษัทย่อย  (บริษัท  เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จํากัด)

ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที
 1/2557 ลงวนัที
 2 มกราคม 2557 มีมติเป็นเอกฉนนัทอ์นุมติัให้เพิ
มทุนจดทะเบียนของ

บริษทัอีกจาํนวน 3 ลา้นบาท จากเดิม 1 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั�งสิ�น 4 ลา้นบาท โดยบริษทัไปจดทะเบียนเพิ
มทุนดงักล่าวแลว้

ในวนัที
 9 มกราคม 2557 บริษทัไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นของส่วนที
เพิ
มทุนจาํนวน 0.75 ลา้นบาท จาํนวน 30,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 25 บาท 

ซึ
 งไดรั้บชาํระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้ในเดือน มกราคม 2557 

บริษัทย่อย  (บริษัท  เด็มโก้ เพาเวอร์ 15  จํากัด)

ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที
 1/2557 ลงวนัที
 2 มกราคม 2557 มีมติเป็นเอกฉนนัทอ์นุมติัให้เพิ
มทุนจดทะเบียนของ

บริษทัอีกจาํนวน  4.5 ลา้นบาท จากเดิม 1 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั�งสิ�น 5.5 ลา้นบาท โดยบริษทัไปจดทะเบียนเพิ
มทุนดงักล่าว

แลว้ในวนัที
 9 มกราคม 2557 บริษทัไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นของส่วนที
เพิ
มทุนจาํนวน 1.13 ลา้นบาท จาํนวน 45,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 25 บาท 

ซึ
 งไดรั้บชาํระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้ในเดือน มกราคม 2557 

บริษัทย่อย  (บริษัท  เด็มโก้ เพาเวอร์ 16 จํากัด)

ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที
 1/2557 ลงวนัที
 2 มกราคม 2557 มีมติเป็นเอกฉนนัทอ์นุมติัให้เพิ
มทุนจดทะเบียนของ

บริษทัอีกจาํนวน  4.5 ลา้นบาท จากเดิม 1 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั�งสิ�น 5.5 ลา้นบาท โดยบริษทัไปจดทะเบียนเพิ
มทุนดงักล่าว

แลว้ในวนัที
 9 มกราคม 2557 บริษทัไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นของส่วนที
เพิ
มทุนจาํนวน 1.13 ลา้นบาท จาํนวน 45,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 25 บาท 

ซึ
 งไดรั้บชาํระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้ในเดือน มกราคม 2557 

บริษัทย่อย  (บริษัท  เด็มโก้ เพาเวอร์ 17  จํากัด)

ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที
 1/2557 ลงวนัที
 2 มกราคม 2557 มีมติเป็นเอกฉนนัทอ์นุมติัให้เพิ
มทุนจดทะเบียนของ

บริษทัอีกจาํนวน  4.5 ลา้นบาท จากเดิม 1 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั�งสิ�น 5.5 ลา้นบาท โดยบริษทัไปจดทะเบียนเพิ
มทุนดงักล่าว

แลว้ในวนัที
 9 มกราคม 2557 บริษทัไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นของส่วนที
เพิ
มทุนจาํนวน 1.13 ลา้นบาท จาํนวน 45,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 25 บาท 

ซึ
 งไดรั้บชาํระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้ในเดือน มกราคม 2557 

42. การจัดประเภทรายการในงบการเงนิ

กลุ่มบริษทัไดมี้การจดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสาํหรับงวดก่อนใหม่ เพื
อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภท

รายการบญัชีในงวดปัจจุบนั ซึ
 งไม่มีผลกระทบต่อกาํไร(ขาดทุน)สุทธิ
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43.  การออกงบการเงนิใหม่

เนื
องจากในการรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการรับรู้เงินลงทุนในบริษทัร่วม (บริษทั อีโอลสั จาํกดั)

 บริษทัใหญ่ตอ้งรับรู้ส่วนแบ่งดงักล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นที
บริษทัใหญ่มีส่วนไดเ้สียแต่เนื
องจากบริษทัรับรู้รายการดงักล่าวโดยรวมส่วน

รวมเดิมที
ออกไปแลว้ การปรับปรุงมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินรวมและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม ดงันี�  

(หน่วย : บาท)

ตามที�รายงานไว้เดมิ แก้ไขข้อผิดพลาด ตามที�แสดงใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงนิ

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,546,115,096.49 (102,030,690.29) 1,444,084,406.20 

กาํไรสะสม -ยงัไม่จดัสรร 817,895,658.00 (102,030,690.29) 715,864,967.71 

(หน่วย : บาท)

ตามที�แสดงไว้เดมิ แก้ไขข้อผิดพลาด ตามที�แสดงใหม่ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8,891,096.73 (872,425.34) 8,018,671.39       

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 269,740,730.26 (101,158,264.95) 168,582,465.31   

กาํไรขาดทุนสุทธิสาํหรับปี 456,401,280.12 (102,030,690.29) 354,370,589.83   

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนส่วนที
เป็นของบริษทัใหญ่ 459,357,204.19 (102,030,690.29) 357,326,513.90 

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมของบริษทัใหญ่ 459,120,197.57 (102,030,690.29) 357,089,507.28 

ผลกระทบต่อกําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 0.71                    (0.16) 0.55                     

การปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2556

\

44.  การอนุมัติงบการเงนิ

งบการเงินนี� ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัแลว้ เมื
อวนัที
 3 เมษายน 2557

งบการเงนิรวม

ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2556

งบการเงนิรวม

สําหรับปี สิAนสุด วนัที� 31 ธันวาคม 2556

ไดเ้สียที
เป็นส่วนของส่วนไดเ้สียที
ไม่มีอาํนาจควบคุมดว้ยในงบการเงินรวมสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2556 งบการเงินดงักล่าวไดรั้บ

การตรวจสอบและอนุมติัใหเ้ผยแพร่เมื
อวนัที
 27 กมุภาพนัธ์ 2557 ดงันั�นบริษทัจึงขอปรับปรุงรายการที
เกี
ยวขอ้งในงบการเงินรวมตามที
กล่าว

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 และจดัใหมี้การออกงบการเงินรวมสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2556 ขึ�นใหม่เพื
อแทนงบการเงิน
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(Unit : Baht)

Note December 31, 2013 December 31, 2012 January 1,2012 December 31, 2013 December 31, 2012 January 1,2012

(Restated) (Restated) (Restated)

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents 11 369,982,586.84 203,874,333.70 201,078,962.39 326,482,972.03 201,073,721.11 188,485,246.37 

Trade accounts receivable-net 12 927,590,730.85 1,178,401,336.79 585,837,824.94 836,153,866.35 1,178,031,916.04 576,386,355.04 

Trade accounts receivable from 

   subsidiary 13 - - - 43,318,080.35 70,090,304.54 35,186,212.80 

   work-net 14 1,328,075,087.64 970,559,848.34 1,383,748,040.88 1,389,781,968.64 968,016,206.13 1,377,847,084.36 

Short-term loans to subsidiaries 8.1 - - - - 14,000,000.00 34,000,000.00 

Other short-term loans 265,937.00 152,350.00 78,280.00 166,217.00 152,350.00 78,280.00

Inventories-net 15 251,962,005.10 205,356,168.10 216,287,750.33 94,987,949.79 204,401,961.19 215,148,518.70 

Other current assets

Advance to supplier for purchase 

   of goods and services 12,925,024.94 9,655,745.56 101,879,774.65 12,925,024.94 9,696,975.61 109,587,511.76 

Account receivable from guarantee 148,704,321.49 134,644,366.34 18,503,972.47 148,704,321.49 134,644,366.34 16,793,308.29 

Prepaid expenses 26,884,718.44 21,919,006.51 22,693,841.68 25,498,577.81 21,405,157.21 21,723,294.40 

Other current assets 146,923,808.52 78,857,236.67 41,677,299.67 209,410,297.31 85,574,958.26 40,177,410.76 

Total current assets 3,213,314,220.82 2,803,420,392.01 2,571,785,747.01 3,087,429,275.71 2,887,087,916.43 2,615,413,222.48 

Non-current assets -

16 48,071,015.00 48,096,740.87 73,215,055.75 47,501,015.00 48,096,740.87 73,215,055.75 

Investments in associates 17 1,444,084,406.20 1,173,803,277.50 603,665,947.22 1,303,123,233.36 1,197,728,802.00 615,108,793.00 

Investments in subsidiary 18 - - - 301,618,500.00 65,000,000.00 64,250,000.00 

Other long-term investment 19 865,849,940.00 65,850,000.00 65,850,000.00 865,849,940.00 65,850,000.00 65,850,000.00 

Investments property-net 20 8,932,700.00 8,932,700.00 10,078,000.00 6,673,500.00 8,932,700.00 10,078,000.00 

Property, plant and equipment-net 21 267,319,574.68 315,448,260.52 307,185,682.01 105,657,612.25 182,337,599.71 162,548,043.27 

Intangible assets-net 22 4,238,927.84 5,075,029.71 4,677,711.33 3,501,163.82 4,918,738.71 4,489,635.21

Deferred tax assets 23 18,234,880.90 21,878,415.57 30,079,523.56 11,635,208.15 15,212,710.45 10,683,552.45 

Other non-current assets

Withholding tax 2,050,599.60 16,136,714.64 15,996,339.65 - - 11,778,773.16 

Other non-current assets 6,983,874.42 1,851,801.52 3,833,438.24 1,564,805.68 1,730,901.52 3,696,523.24

Total other non-current assets 2,665,765,918.64 1,657,072,940.33 1,114,581,697.76 2,647,124,978.26 1,589,808,193.26 1,021,698,376.08 

Total assets 5,879,080,139.46 4,460,493,332.34 3,686,367,444.77 5,734,554,253.97 4,476,896,109.69 3,637,111,598.56 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Demco Public Company Limited and Its Subsidiary Company

Statement of Financial Position

As at  December 31, 2013

Consolidated financial statements Separate financial statements

Unbilled installments on completed 

Restricted deposits at financial institutions



4

(Unit : Baht)

Note December 31, 2013 December 31, 2012 January 1,2012 December 31, 2013 December 31, 2012 January 1,2012

(Restated) (Restated)

Liabilities and shareholders' equity

Current liabilities

Bank overdraft and short-term loans from

   financial institutions 25 837,560,494.25 1,249,927,935.36 604,221,018.87 807,560,494.25 1,245,327,140.87 589,221,018.87 

Trade accounts payable 1,002,594,608.78 628,326,940.11 890,512,234.30 925,363,827.86 624,576,741.35 831,394,601.46 

Trade accounts payable from subsidiary - - - 19,328,916.74 35,724,890.81 53,957,762.72 

Short-term loan from related persons 540,360.00 - - - - -

Short-term loan from others 26 270,000,000.00 280,000,000.00 163,300,000.00 270,000,000.00 280,000,000.00 163,300,000.00 

Short-term loan from subsidiary 8.1 - - - 124,000,000.00 - -

Current portion of long-term loans 28,30 31,243,483.41 28,436,580.53 27,599,967.73 30,771,552.12 21,956,580.53 18,295,643.88 

Current liabilities (continue)

Other current liabilities

 Short-term provisions 27 10,009,860.00 - - 10,009,860.00 - -

Advance from customers for services 305,445,936.91 215,230,263.56 622,811,655.99 305,339,014.91 215,230,263.56 618,562,350.07 

Account payable of retention 74,183,653.92 88,673,945.35 59,359,646.29 71,398,359.12 126,914,120.09 62,661,940.24 

6,504,600.00 2,640,168.50 56,139,627.50 348,735.00 2,640,168.50 56,139,627.50 

Other current liabilities 150,843,893.21 135,637,593.55 89,699,952.90 146,636,229.26 131,597,671.67 84,648,090.14 

Total current liabilities 2,688,926,890.48 2,628,873,426.96 2,513,644,103.58 2,710,756,989.26 2,683,967,577.38 2,478,181,034.88 

Non-current liabilities

Long-term loans-net 28 5,124,794.19 10,714,297.60 17,194,297.60 5,124,794.19 - -

Employee benefit obligation 29 45,099,347.00 40,518,520.00 35,125,296.00 37,012,028.00 39,736,490.00 34,554,261.00 

30 4,817,013.60 11,319,380.34 13,759,129.41 4,191,455.67 11,319,380.34 13,759,129.41 

Total non-current liabilities 55,041,154.79 62,552,197.94 66,078,723.01 46,328,277.86 51,055,870.34 48,313,390.41 

Total liabilities 2,743,968,045.27 2,691,425,624.90 2,579,722,826.59 2,757,085,267.12 2,735,023,447.72 2,526,494,425.29 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Liabilities by contract of financial lease-net

Demco Public Company Limited and Its Subsidiary Company

Statement of Financial Position

As at  December 31, 2013

Consolidated financial statements Separate financial statements

Advance from customers for sales of goods
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(Unit : Baht)

Note December 31, 2013 December 31, 2012 January 1,2012 December 31, 2013 December 31, 2012 January 1,2012

(Restated) (Restated) (Restated)

Shareholders' equity

Share capital 31

Registered share capital

  946,528,100 ordinary shares 

   of Baht 1 each 946,528,100.00 946,528,100.00 

635,461,843 ordinary shares 

   of Baht 1 each 635,461,843.00 635,461,843.00 

 999,000,000 ordinary shares 

   of Baht 1 each 999,000,000.00 999,000,000.00 

Issued and paid-up share capital

692,832,900 ordinary shares 

   of Baht 1 each 692,832,900.00 - - 692,832,900.00 - - 

 553,411,837 ordinary shares 

   of Baht 1 each - 553,411,837.00 - - 553,411,837.00 - 

446,034,602  ordinary shares 

   of Baht 1 each - - 446,034,602.00 - - 446,034,602.00 

Premium on common shares 1,501,926,780.83 655,073,170.24 473,820,340.78 1,501,926,780.83 655,073,170.24 473,820,340.78 

Premium on treasury stock 33 151,947,248.00 31,075,535.00 - 151,947,248.00 31,075,535.00 - 

Advance receivable share fee - 10,745,834.37 19,234,268.38 - 10,745,834.37 19,234,268.38 

Capital reserve Capital reserve

payment transactions 34 2,784,600.00 - - 2,784,600.00 - - 

Surplus(discount)from change in 

   shareholding interest in subsidiary 3,615,583.19 - - - - - 

Retained earnings (deficit)

Appropriated

Legal reserve 65,340,676.87 55,701,576.87 37,111,667.12 65,340,676.87 55,701,576.87 37,111,667.12 

Reserve for treasury stocks 33 - 93,203,387.00 165,163,162.00 - 93,203,387.00 165,163,162.00 

Unappropriated 715,864,967.71 423,070,409.11 105,555,378.66 562,636,781.15 435,864,708.49 134,416,294.99 

3,134,312,756.60 1,822,281,749.59 1,246,919,418.94 2,977,468,986.85 1,835,076,048.97 1,275,780,335.27 

Less Treasury stocks 33 - (93,203,387.00) (165,163,162.00) - (93,203,387.00) (165,163,162.00) 

Total owners of the parent 3,134,312,756.60 1,729,078,362.59 1,081,756,256.94 2,977,468,986.85 - 1,741,872,661.97 1,110,617,173.27 

Non-controlling interest 799,337.59 39,989,344.85 24,888,361.24 - - - 

Total shareholders' equity 3,135,112,094.19 1,769,067,707.44 1,106,644,618.18 2,977,468,986.85 1,741,872,661.97 1,110,617,173.27 

5,879,080,139.46 4,460,493,332.34 3,686,367,444.77 5,734,554,253.97 4,476,896,109.69 3,637,111,598.56 Total liabilities and shareholders' equity

Demco Public Company Limited and Its Subsidiary Company

Statement of Financial Position

As at  December 31, 2013

Consolidated financial statements Separate financial statements

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Total shareholders'equity of the parent company
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(Unit : Baht)

Note December 31, 2013 December 31, 2012 December 31, 2013 December 31, 2012

(Restated) (Restated) (Restated)

Revenues

Revenues from sales and service 5,487,440,481.52 5,939,592,136.77 5,406,851,984.68 6,043,154,227.25 

8,018,671.39 - 11,714,439.36 

Other income 53,588,280.31 70,388,866.36 21,665,940.32 70,944,762.53 

Total revenues 5,549,047,433.22 6,009,981,003.13 5,440,232,364.36 6,114,098,989.78 

Expenses

Cost of sales and services 4,830,661,572.65 5,068,484,037.61 4,776,166,571.08 5,256,922,430.57 

Selling expenses 8,520,714.78 8,452,206.77 1,427,308.45 8,452,206.77 

Administrative expenses 379,995,501.06 318,295,523.30 325,718,040.92 293,014,129.71 

Other expenses 12,896,734.34 1,257,873.57 12,731,354.44 1,145,300.00 

Finance cost 77,694,897.05 107,602,546.98 79,461,205.06 105,056,653.10 

Total expenses 5,309,769,419.88 5,504,092,188.23 5,195,504,479.95 5,664,590,720.15 

Share  profit (loss) associates 17.2 168,582,465.31 (12,482,678.72) - - 

Profit (loss) before corporate income tax 407,860,478.65 493,406,136.18 244,727,884.41 449,508,269.63 

Income tax expenses 35 53,489,888.82         85,718,152.22         53,423,856.45         72,987,886.23         

354,370,589.83 407,687,983.96 191,304,027.96 376,520,383.40 

Profit (loss) for the period 354,370,589.83 407,687,983.96 191,304,027.96 376,520,383.40 

Other comprehensive income (loss)

Actuarial (gains)  losses arising from 

post-employment benefits (237,006.62) 772,121.60              (237,006.62)             772,121.60              

Other comprehensive income (loss) for the period (237,006.62) 772,121.60 (237,006.62) 772,121.60 

Total comprehensive income 354,133,583.21 408,460,105.56 191,067,021.34 377,292,505.00 

Profit (loss) attributable to :

Owners of the parent 357,326,513.90 392,587,000.35       

Non-controlling interest (2,955,924.07) 15,100,983.61         

Total 354,370,589.83 407,687,983.96 

Total owners income (loss) attributable to :

Owners of the parent 357,089,507.28 393,359,121.95 

Non-controlling interest (2,955,924.07) 15,100,983.61         

Total 354,133,583.21 408,460,105.56 

Earning (loss) per share of equity attributable to the company 

Basic earning (loss) per share 36 0.55                         0.77                         0.29                         0.74                         

Diluted earnings per share 36 -                           0.76                         -                           0.73                         

Profit (loss) from continuing operations

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Demco Public Company Limited and Its Subsidiary Company

Statements of Comprehensive Income

For the years ended December 31,2013

Consolidated financial statements Separate financial statements

Gain (loss) from sale  investment in associated company
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(Unit : Baht)

Surplus(discount)

Capital reserve from change in

Issued and Advance for share-based shareholding Total Non- Total 

paid-up Premium on Premium on receivable payment Treasury  interest in Appropriated Reserve for shareholders controlling shareholders’ 

Note share capital common share treasury stock share fee transactions stocks subsidiary legal reserve Treasury stocks Unappropriated of the parent interests equity

(Restated) (Restated) (Restated)

Ending balance as at December 31, 2012

   - as previously reported 553,411,837.00 655,073,170.24 31,075,535.00 10,745,834.37 - (93,203,387.00) - 55,701,576.87 93,203,387.00 403,420,019.89 1,709,427,973.37 37,761,318.50 1,747,189,291.87 

Cumulative effect of the change in

accounting policy relating to income

tax 4 - - - - - - - - - 19,650,389.22 19,650,389.22 2,228,026.35 21,878,415.57 

Ending balance as at January 

   1, 2013 - as restated 553,411,837.00 655,073,170.24 31,075,535.00 10,745,834.37 - (93,203,387.00) - 55,701,576.87 93,203,387.00 423,070,409.11 1,729,078,362.59 39,989,344.85 1,769,067,707.44 

Capital incremental 34 139,421,063.00 846,853,610.59 - (10,745,834.37) - - - - - - 975,528,839.22 - 975,528,839.22 

Recognition of expenses against

capital reserve for share-based 

payment transactions 34 - - - - 2,784,600.00 - - - - - 2,784,600.00 - 2,784,600.00 

Legal reserve 5,32 - 9,639,100.00 - (9,639,100.00) - - - 

Treasury stocks 33 - - 120,871,713.00 - - 93,203,387.00 - - (93,203,387.00) 93,203,387.00 214,075,100.00 - 214,075,100.00 

Change in shareholding - - 

interest 18 3,615,583.19 - - - 3,615,583.19 (37,215,583.19) (33,600,000.00) 

Dividend paid 32 - - - - - - - - - (147,859,235.68) (147,859,235.68) - (147,859,235.68) 

Non-controlling interest - - - - - - - - - - - 981,500.00 981,500.00 

Total comprehensive income - - - - - - - - - 357,089,507.28 357,089,507.28 (2,955,924.07) 354,133,583.21 

692,832,900.00 1,501,926,780.83 151,947,248.00 - 2,784,600.00 - 3,615,583.19 65,340,676.87 - 715,864,967.71 3,134,312,756.60 799,337.59 3,135,112,094.19 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Ending balance as at December 31, 2013

Demco Public Company Limited and Its Subsidiary Company

Statements of Changes in Shareholders' Equity

For the years ended December 31,2013

Consolidated financial statements

Retained earnings
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(Unit : Baht)

Issued and Advance Total Non- Total 

paid-up Premium on Premium on receivable Treasury Appropriated Reserve for shareholders controlling shareholders’ 

Note share capital common share treasury stock share fee stocks legal reserve Treasury stocks Unappropriated of the parent interests equity

Ending balance as at December 31, 2011

   - as previously reported 446,034,602.00 473,820,340.78 - 19,234,268.38 (165,163,162.00) 37,111,667.12 165,163,162.00 82,264,444.99 1,058,465,323.27 18,099,771.35 1,076,565,094.62 

Cumulative effect of the change in

accounting policy relating to income

tax 4 - - - - - - - 23,290,933.67 23,290,933.67 6,788,589.89 30,079,523.56 

Ending balance as at January 

   1, 2012 - as restated 446,034,602.00 473,820,340.78 - 19,234,268.38 (165,163,162.00) 37,111,667.12 165,163,162.00 105,555,378.66 1,081,756,256.94 24,888,361.24 1,106,644,618.18 

Capital incremental 34 107,377,235.00 181,252,829.46 - (19,234,268.38) - - - - 269,395,796.08 - 269,395,796.08 

Advance receivable share fee - - - 10,745,834.37 - - - - 10,745,834.37 - 10,745,834.37 

Legal reserve 5,32 - - - - - 18,589,909.75 - (18,589,909.75) - - - 

Treasury stocks 33 - - 31,075,535.00 - 71,959,775.00 - (71,959,775.00) 71,959,775.00 103,035,310.00 - 103,035,310.00 

Dividend paid 32 - - - - - - - (129,213,956.75) (129,213,956.75) - (129,213,956.75) 

Total comprehensive income - - - - - - - 393,359,121.95 393,359,121.95 15,100,983.61 408,460,105.56 

553,411,837.00 655,073,170.24 31,075,535.00 10,745,834.37 (93,203,387.00) 55,701,576.87 93,203,387.00 423,070,409.11 1,729,078,362.59 39,989,344.85 1,769,067,707.44 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Ending balance as at December 31, 2012

Demco Public Company Limited and Its Subsidiary Company

Statements of Changes in Shareholders' Equity

For the years ended December 31,2013

Consolidated financial statements

Retained earnings
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(Unit : Baht)

Capital reserve

Issued and Advance for share-based

paid-up Premium on Premium on receivable payment Treasury Appropriated Reserve for

Note share capital common share treasury stock share fee transactions stocks legal reserve Treasury stocks Unappropriated Total

Ending balance as at December 31, 2012

   - as previously reported 553,411,837.00 655,073,170.24 31,075,535.00 10,745,834.37 - (93,203,387.00) 55,701,576.87 93,203,387.00 420,651,998.04 1,726,659,951.52 

Cumulative effect of the change in

accounting policy relating to income

tax 4 - - - - - - - - 15,212,710.45 15,212,710.45 

Ending balance as at January 

   1, 2013 - as restated 553,411,837.00 655,073,170.24 31,075,535.00 10,745,834.37 - (93,203,387.00) 55,701,576.87 93,203,387.00 435,864,708.49 1,741,872,661.97 

Capital incremental 34 139,421,063.00 846,853,610.59 - (10,745,834.37) - - - - - 975,528,839.22 

Recognition of expenses against

capital reserve for share-based - 

payment transactions - - - - 2,784,600.00 - - - - 2,784,600.00 

Legal reserve 5,32 9,639,100.00 (9,639,100.00) - 

Treasury stocks 33 - - 120,871,713.00 - - 93,203,387.00 - (93,203,387.00) 93,203,387.00 214,075,100.00 

Dividend paid 32 - - - - - - - - (147,859,235.68) (147,859,235.68) 

Total comprehensive income - - - - - - - - 191,067,021.34 191,067,021.34 

692,832,900.00 1,501,926,780.83 151,947,248.00 - 2,784,600.00 - 65,340,676.87 - 562,636,781.15 2,977,468,986.85 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Ending balance as at December 31, 2013

Demco Public Company Limited and Its Subsidiary Company

Statements of Changes in Shareholders' Equity

For the years ended December 31,2013

Separate financial statements

Retained earnings
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(Unit : Baht)

Issued and Advance 

paid-up Premium on Premium on receivable Treasury Appropriated Reserve for

Note share capital common share treasury stock share fee stocks legal reserve Treasury stocks Unappropriated Total

Ending balance as at December 31, 2011 - as previously reported 446,034,602.00 473,820,340.78 - 19,234,268.38 (165,163,162.00) 37,111,667.12 165,163,162.00 123,732,742.54 1,099,933,620.82 

Cumulative effect of the change in

accounting policy relating to income tax 4 - - - - - - - 10,683,552.45 10,683,552.45 

Ending balance as at January  1, 2012 - as restated 446,034,602.00 473,820,340.78 - 19,234,268.38 (165,163,162.00) 37,111,667.12 165,163,162.00 134,416,294.99 1,110,617,173.27 

Capital incremental 34 107,377,235.00 181,252,829.46 - (19,234,268.38) - - - - 269,395,796.08 

Advance receivable share fee 34 - - - 10,745,834.37 - - - - 10,745,834.37 

Legal reserve 5,32 - - - - - 18,589,909.75 - (18,589,909.75) -

Treasury stocks 33 - - 31,075,535.00 - 71,959,775.00 - (71,959,775.00) 71,959,775.00 103,035,310.00 

Dividend paid 32 - - - - - - - (129,213,956.75) (129,213,956.75) 

Total comprehensive income - - - - - - - 377,292,505.00 377,292,505.00 

Ending balance as at December 31, 2012 553,411,837.00 655,073,170.24 31,075,535.00 10,745,834.37 (93,203,387.00) 55,701,576.87 93,203,387.00 435,864,708.49 1,741,872,661.97 

Demco Public Company Limited and Its Subsidiary Company

Statements of Changes in Shareholders' Equity

For the years ended December 31,2013

Separate financial statements

Retained earnings

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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(Unit : Baht)

December 31, 2013 December 31, 2012 December 31, 2013 December 31, 2012

(Restated)

Cash flows from operating activities

Net profit (loss) before corporate income tax 407,860,478.65 493,406,136.18 244,727,884.41 449,508,269.63

Adjustments to reconcile net profit (loss) to net 

   cash provided from (used in) operating activities 

Depreciation 20,568,228.63 20,969,236.50 13,063,202.47 13,965,464.23

Amortization 1,797,362.91 1,924,025.58 1,671,558.32 1,821,543.68

Doubtful debts (reversal) (4,345,003.51) 31,231,711.91 (4,424,952.43) 30,052,404.11

(1,731,299.34) (3,575,931.31) (1,731,299.34) (3,575,931.31)

(19,413,586.85) (721,956.37) 777,071.16 (818,370.23)

- - (640,800.00) -

6,233.65 22,690.82 6,233.65 22,690.82

- 3,818,242.05 - -

- 1,145,300.00 - 1,145,300.00

   associated company (8,018,671.39) - (11,714,439.36) -

 Reduction in subsidiary's past service cost (782,030.00) - - -

5,232,914.66 (162,941.18) 5,312,863.61 (201,775.91)

Share-based payment 2,784,600.00 - 2,784,600.00 -

(168,582,465.31) 12,482,678.72 - -

Employee benefit expenses 6,698,835.00 6,026,990.00 5,488,875.00 5,838,037.00

Interest income (1,567,684.38) (2,479,152.31) (1,807,490.60) (5,121,371.49)

Finance cost 77,694,897.05 107,602,546.98 79,461,205.06 105,056,653.10

Earning profit (loss) from operations before changes 

   in operating assets and liabilities 318,202,809.77       671,689,577.57       332,974,511.95       597,692,913.63       

   receivable 255,255,168.29 (599,265,964.99) 346,322,612.02 (606,687,183.20)

(Increase) decrease in trade accounts 

- - 26,772,224.19 (34,904,091.74)

(Increase) decrease in unbilled installments 

(357,402,703.14) 409,481,986.32 (421,653,226.35) 406,124,672.01

(Increase) decrease in inventories (44,874,537.66) 14,507,513.54 5,609,878.94 14,322,488.82

(Increase) decrease in advance to supplier 

(3,269,279.38) 73,261,219.34 (3,228,049.33) 80,927,726.40

Demco Public Company Limited and Its Subsidiary Company

Statements of Cash Flows

For the years ended December 31,2013

Consolidated financial statements Separate financial statements

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

(Gain) loss from disposal of Investment property

(Gain) loss from disposal of intangible assets

Share of (profit) loss of associates 

   receivable from subsidiary

   on completed work

   inventories and (reversal)

(Gain) loss from disposal of fixed assets

Allowance for net realisable value of 

Gain (loss) from sale  investment in  

(Gain) loss from impairment of investment property

(Gain) loss from impairment of fixed assets

Unrealized (gain) loss from exchange rate

(Increase) decrease in trade accounts 

   for purchase of goods and services
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(Unit : Baht)

December 31, 2013 December 31, 2012 December 31, 2013 December 31, 2012

(Restated)

Cash flows from operating activities (continue)

(Increase) decrease in account receivable 

(14,059,955.15) (116,140,393.87) (14,059,955.15) (117,851,058.05) 

(5,399,492.84) 4,049,345.31 (4,520,849.23) 3,602,520.25 

(Increase) decrease in other current assets (30,329,123.20) (2,105,364.42) (17,071,201.87) (8,129,107.39) 

(5,132,072.91) 1,981,636.72 166,095.84 1,965,621.72 

369,172,195.17 (262,164,499.11) 295,691,613.00 (206,797,065.03) 

Increase (decrease) in trade accounts 

   payable from subsidiary - - (16,395,974.07) (18,232,871.91) 

Increase (decrease) in advance from 

   customer for services 90,215,673.35 (407,581,392.43) 90,108,751.35 (403,332,086.51) 

Increase (decrease) in account payable of 

   retention (14,490,291.43) 29,314,299.06 (55,515,760.97) 64,252,179.85 

Increase (decrease) in advance from 

   customer for sales of goods 3,864,431.50 (53,499,459.00) (2,291,433.50) (53,499,459.00) 

Increase (decrease) in short-term provisions 10,009,860.00 - 10,009,860.00 - 

9,894,706.39 42,693,557.40 7,546,675.04 43,741,920.24 

   activities 581,657,388.76 (193,777,938.56) 580,465,771.86 (236,802,879.91) 

Cash received from interest income 1,559,104.62 2,421,828.19 8,681,982.00 2,421,828.19 

Cash received from corporate income tax 65,937,923.89 29,983,441.97 49,792,646.25 29,983,441.97 

Cash payment from  employee benefits (3,036,110.27) (1,031,700.00) (3,036,110.27) (1,031,700.00) 

Cash payment from corporate income tax (146,338,351.83) (137,412,587.75) (142,349,170.84) (125,487,776.36) 

Cash payment for financial cost (74,728,780.44) (105,146,973.78) (73,692,259.86) (102,595,216.78) 

425,051,174.73 (404,963,929.93) 419,862,859.14 (433,512,302.89) 

Cash flows from investment activities

Increase (decrease) in restricted deposits at 

    financial institutions 25,725.87 25,118,314.88 595,725.87 25,118,314.88 

   subsidiaries -                           -                           14,000,000.00         20,000,000.00         

(113,587.00) (74,070.00) (13,867.00) (74,070.00) 

Cash received for sales of fixed assets 126,913,709.92 1,125,789.75 2,255,924.03 1,125,789.75 

Cash received for sales intangible assets 1,668.42 - 812.31 - 

Net cash provided (used) from operating activities

Demco Public Company Limited and Its Subsidiary Company

Statements of Cash Flows

For the years ended December 31,2013

Consolidated financial statements Separate financial statements

Increase (decrease) in trade accounts payable 

Increase (decrease) other current libilities

Cash received (payment) from operating 

(Increase) decrease in prepaid expenses

(Increase) decrease in other non-current assets

   from guarantee

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Increase (decrease) in short-term loans to 

Increase (decrease) in others short-term loan
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(Unit : Baht)

December 31, 2013 December 31, 2012 December 31, 2013 December 31, 2012

Cash flows from investment activities (continue)

Cash recived for sale  investment

 in associated company 60,000,000.00 - 60,000,000.00 -

Cash payment for purchase investment in

   subsidiaries - - (135,397,208.47) (750,000.00)

Cash payment for purchase investment in

   associates (153,679,992.00) (582,620,009.00) (153,679,992.00) (582,620,009.00)

Cash payment for other long-term loans (799,999,940.00) - (799,999,940.00) - 

(69,623,292.99) (24,238,564.32) (8,392,192.02) (24,891,714.07)

(1,045,952.11) (2,284,988.78) (866,352.11) (2,243,892.00)

(837,521,659.89) (582,973,527.47) (1,021,497,089.39) (564,335,580.44)

Cash flows from financing activities

Increase (decrease) in bank overdrafts and    

(412,716,977.27) 482,587,897.32 (438,116,182.78) 492,987,102.83

   loans from other (9,459,640.00) 280,000,000.00 (10,000,000.00) 280,000,000.00

   loans from subsidiaries - - 124,000,000.00 -

Cash received from long-term loans 30,000,000.00 22,500,000.00 30,000,000.00 22,500,000.00

Cash received from capital increment

   from exercise right 976,510,339.22 280,141,630.45 975,528,839.22 280,141,630.45

220,682,875.13 96,427,534.87 220,682,875.13 96,427,534.87

Cash payment from long-term loans (33,757,176.68) (28,628,064.12) (16,562,879.08) (19,652,698.99)

(11,551,190.39) (13,152,111.46) (10,959,679.61) (12,823,152.74)

(33,600,000.00) - - -

Cash payment from dividend (147,529,491.71) (129,144,058.35) (147,529,491.71) (129,144,058.35)

Net cash provided (used) from financing activities 578,578,738.30 990,732,828.71 727,043,481.17 1,010,436,358.07

166,108,253.14 2,795,371.31 125,409,250.92 12,588,474.74

Cash and cash equivalents at the beginning balance 203,874,333.70 201,078,962.39 201,073,721.11 188,485,246.37

Cash and cash equivalents at the ending balance 369,982,586.84 203,874,333.70 326,482,972.03 201,073,721.11

Cash received from sales of treasury stock

Demco Public Company Limited and Its Subsidiary Company

Cash payment for purchase of fixed assets

Cash payment for purchase intangible assets

Net cash provided (used) from investing activities

Increase (decrease) from other short-term 

Increase (decrease) from other short-term 

   short-term loans from financial institutions

Increase (decrease) in non-controlling interest

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Statements of Cash Flows

For the years ended December 31,2013

Consolidated financial statements Separate financial statements

Cash payment for liabilities under financial

  lease liabilities
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1.  General information

Demco Public Company Limited ("the company") was registered as a limited company under the Thailand Civil and Commercial  

Code on September 1, 1992 with registration no.0105535084271, the company was transformed to be a public company with 

registration no.0107549000092 on May 26, 2006. The core business of the company operates as contractor of electric system 

construction  andservice work in the field of electric engineering and all type of telecommunication. In addition, it is producer of

 galvanized steel structure and purchase and sells electric system equipment.

Year 2012 the company 's registered office are as follows :

a) Head office 59 Moo 1, Suanphrikthai, Muang, Pathumthani, Thailand 

b) Branch 1     64 Moo 4, Bo Thong, Nongmuang, Lopburi, Thailand 

During 2013, the company transfer building factory to Demco power Co.Ltd.,

 For reporting purposes, the company and its subsidiary are referred as "the group". 

2.  Basis of preparation 

2.1 Statement of compliance

The financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards (TFRS)

under the Accounting Act B.E. 2543 being those Thai Accounting Standards issued under the Accounting Profession 

Act B.E. 2547 and the financial reporting requirements of the Securities and Exchange Commission under the Securities 

and Exchange Act.

The financial statements have been perpared under the historical cost convention except some transactions are valued 

at fair price as disclosed in the accounting polices below. 

An English version of the consolidated and company financial statements have been prepared from the statutory 

financial statements that are issued in thai language. In the event of a conflict or a difference in interpretation between

the two languages, the Thai language statutory financial statements shall prevail.

2.2 Presentation currency 

The financial statements are prepared and presented in Thai Baht. 

Demco Public Company Limited and Its Subsidiary Company

 Notes to the  Financial Statements 

For the years ended December 31, 2013
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2.3 Use of estimates and judgements

The preparation of financial statements in conformity with TFRS requires management to make judgements,

estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and reported amounts of assets, liabilities, 

income and expenses. Actual results may differ from these estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are

recognised in the period in which estimates are revised and in any future periods affected.

Information about significant areas of estimation uncertainty and critical judgements in applying accounting policies

that have the effect on the amount recognised in the financial statements is included in the following notes:

2.3.1 Estimated construction project costs

The company estimates costs of construction projects based on details of the construction work, taking into account

the volume and value of construction materials to be used in the project, labour costs and other miscellaneous costs to be

incurred to completion of service, taking into account the direction of the movement in these costs. Estimates are

 reviewed regularly or whenever actual costs differ significantly from the figures used in the original estimates

2.3.2 Provision for losses on construction projects

Management applied judgement in estimating the loss they expect to be realised on each construction project,

based on estimates of anticipated costs that take into account the progress of the project and actual costs incurred to 

date, together with fluctuations in costs of construction materials, labour and the current situation

2.3.3  Leases

In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance lease, the management is 

required to use judgment regarding whether significant risk and rewards of ownership of the leased asset has been 

transferred, taking into consideration terms and conditions of the arrangement

2.3.4  Allowance for doubtful accounts

In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgment and estimates based

upon, among other things, past collection history, aging profile of outstanding debts and the prevailing economic 

condition.

2.3.5  Allowance for obsolete, slow-moving and defective inventories

The company maintains an allowance for obsolete, slow-moving and defective inventories to reflect impairment

of inventories. The allowance is based on consideration of inventory turnover and deterioration of each category.

2.3.6 Impairment of assets

The Company treats assets as impaired when the management judges that there has been a significant decline in the

 fair value below their cost or where other objective evidence of impairment exists. The determination of what is

 “significant” requires 
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2.3 Use of estimates and judgements (continue)

2.3.7  Property plant and equipment/Depreciation

In determining depreciation of plant and equipment, the management is required to make estimates of the useful 

lives and residual values of the company’s plant and equipment and to review estimate useful lives and residual values

when there are any changes. 

In addition, the management is required to review property, plant and equipment for impairment on a periodical 

basis and record impairment losses in the period when it is determined that their recoverable amount is lower than the

carrying cost. This requires judgments regarding forecast of future revenues and expenses relating to the assets subject

to the review.

2.3.8 Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognised in respect of temporary differences only to the extent that it is probable that

taxable profit will be available against which these differences can be utilised. Significant management judgement is

 required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing and level

of estimate future profits. 

2.3.9  Retirement employee benefits

The company has commitments on retirement benefits to employees under the Thai Labour Law. The amount of 

provision presented in the statement of financial position represents the present value of employee benefit obligations 

which is determined on an actuarial basis using various assumptions. The assumptions used in determining the net 

period cost for employee benefits includes the discount rate, the rate of salary inflation and employee turnover and 

others. Any changes in these assumptions will impact the net periodic cost recorded for employee benefits. On an 

annual basis the company determines those assumptions i.e. the appropriate discount rate, which should represent the 

interest rate that should be used to determine the present value of future cash flows currently expected to be required to 

settle the employee benefits. In determining the appropriate discount rate, the company considers the current yields on 

long-term government bonds.

2.4  Basis of preparation consolidated financial statements

2.4.1 The consolidated financial statements based on Demco Public Company Limited which has fully control.

2.4.2 Assets, liabilities, and financial performance of subsidiary have been included in the consolidated financial

statement at acquisition date until liquidation date.

2.4.3 The related parties transactions have been eliminated from the consolidated financial statements.

2.4.4 The consolidated financial statements including Demco Public Company Limited (“the company”) and the following

subsidiaries which are all incorporated in Thailand :
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2.4  Basis of preparation consolidated financial statements(continue)

2013 2012

Demco Industry Co., Ltd. Product high pressure vessel and  65 65

fabricated steel structure

Demco Power  Co., Ltd. Trading and produce good and 100 100

 Electricity generation and sales

Demco Power  Co., 6 Ltd.  Electricity generation and sales 100 -

Demco Power  Co.,11 Ltd.  Electricity generation and sales 100 -

Demco Power  Co.,15 Ltd.  Electricity generation and sales 51 -

Demco Power  Co.,16 Ltd.  Electricity generation and sales 51 -

Demco Power  Co.,17 Ltd.  Electricity generation and sales 100 -

In during December, 2013, the company invest in subsidiaries 5 company   which details is described in note of 

financial statements 18. 

2.4.5 Investments in associates are accounted for in the consolidated financial statements using the equity method.

2.4.6 The separate financial statements, which present investments in subsidiaries and associates presented under the cost

method, have been prepared solely for the benefit of the public.

3.  Accounting standards

3.1 Application of new accounting standards during the years

The Federation of Accounting Professions issued the following accounting standards,financial reporting standard and

accounting standard interpretations that are effective for fiscal years beginning on or after January 1, 2013.

Accounting Standards (TAS) Effective date

TAS 12 Income Taxes January 1, 2013

TAS 20 (revised 2009) Accounting for government grants and disclosure of government January 1, 2013

   assistance

TAS 21 (revised 2009) The effects of changes in foreign exchange rates January 1, 2013

Thai Financial Reporting Standards (TFRS)

IFRS 8 Operating segments January 1, 2013

Standing Interpretations Committee (SIC)

SIC 10 Government assistance - no specific relation to operating activities January 1, 2013

SIC 21 Income taxes - recovery of revalued non-depreciable assets January 1, 2013

SIC 25 Income taxes - changes in the tax status of an entity or its shareholders January 1, 2013

Percentage of shareholdings

As at December 31,

Company’s name Nature of business
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3.1 Application of new accounting standards during the years (continue)

Company's management has assessed that these new accounting standards has no significant impact to the presenting 

financial statements except Accounting Standard (TAS) 12 - Income tax which the group's mangement has calculated 

accumulated impact from adopting this standard in the notes to financial statement no.4  and has explained the disclosure on 

Operating Segment based on Thai Financial Reporting Standards (TFRS) 8 - Operating Segment in the notes to financial 

statement no.5.

3.2  New accounting standards issued during the period and not yet effective

The Federation of Accounting Professions has issued notifications, already published in the Royal Gazette, mandating the

use of financial reporting standard, accounting standard interpretation and financial reporting standard interpretations 

that are effective for fiscal years beginning on or after January 1, 2014 and 2016.

Accounting Standards (TAS) Effective date

TAS 1 (revised 2012) Presentation of financial statement January 1, 2014

TAS 7 (revised 2012) Statement of cash flow January 1, 2014

TAS 12 (revised 2012) Income taxes January 1, 2014

TAS 17 (revised 2012) Leases January 1, 2014

TAS 18 (revised 2012) Revenue January 1, 2014

TAS 19 (revised 2012) Employee benefits January 1, 2014

TAS 21 (revised 2012) The effects of changes in foreign exchange rate January 1, 2014

TAS 24 (revised 2012) Related party disclosures January 1, 2014

TAS 28 (revised 2012) Investments in associates January 1, 2014

TAS 31 (revised 2012) Interests in joint venture January 1, 2014

TAS 34 (revised 2012) Interim financial reporting January 1, 2014

TAS 36 (revised 2012) Impairment of assets January 1, 2014

TAS 38 (revised 2012) Intangible assests January 1, 2014

Financial Reporting Standards (TFRS)

TFRS 2 (revised 2012) Shared - bases payments January 1, 2014

TFRS 3 (revised 2012) Business combinations January 1, 2014

TFRS 4 Insurance contracts January 1, 2016

TFRS 5 (revised 2012) Non-current assets held for sale and discontinued operations January 1, 2014

TFRS 8 (revised 2012) Operating segments January 1, 2014

Accounting Standard Interpretation (TSIC)

TSIC 15 Operating leases – incentives January 1, 2014

TSIC 27 Evaluating the substance of transactions in the legal form of a lease January 1, 2014

TSIC 29 Service concession arrangements : disclosure January 1, 2014

TSIC 32 Intangible assets – web site costs January 1, 2014
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3.2  New accounting standards issued during the period and not yet effective (continue)

Financial Reporting Standard Interpretations (TFRIC)

TFRIC 1 Changes in existing decommissioning, restoration and similar liabilities January 1, 2014

TFRIC 4 Determining whether an arrangement contains a lease January 1, 2014

TFRIC 5 Right to interests arising from decommissioning, restoration and  January 1, 2014

   environmental rehabilitation funds

TFRIC 7 Applying the restatement approach under TAS 29 financial reporting in January 1, 2014

   hyperinflationary economics

TFRIC 10 Interim financial reporting and impairment January 1, 2014

TFRIC 12 Service concession arrangements January 1, 2014

TFRIC 13 Customer loyalty programmes January 1, 2014

TFRIC 17 Distributions of non-cash assets to owners January 1, 2014

TFRIC 18 Transfers of assets from customers January 1, 2014

The management of the company has determined that the new accounting standards above will not significantly impact

the financial statements of the company in period applying these standards.

4. Cumulative effect of the change in accounting policies due to the adoption of new accounting standard

Since January 1 ,2013  the current period, the group made the change significant accounting policies as described in note 5 to the 

financial statements because the group adoption of TAS 12 Income Taxes. The cumulative effect of the change in the

accounting policies has been separately presented in the statements of changes in shareholders’ equity.

The amounts of adjustments affecting the statements of financia statements are summarised below. 

(Unit : Baht)

Originally stated Adjustment Restated

Statement of financial position

as at December 31, 2012 

Deferred  tax asset - 25,148,883.15     25,148,883.15     

Deferred tax liabilities - 3,270,467.58 3,270,467.58       

as at January 1, 2012 

Deferred  tax asset - 30,852,124.95     30,852,124.95     

Deferred tax liabilities - 772,601.39 772,601.39          

Statement of comprehensive income for the year 

    ended December 31, 2012 

Income tax expense 77,710,074.63 8,008,077.59 85,718,152.22     

Consolidated financial statements
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4.  Cumulative effect of the change in accounting policies due to the adoption of new accounting standard (continue)

(Unit : Baht)

Originally stated Adjustment Restated

Statement of changes in share holder’ equity

as at January 1, 2012

Retained earnings - Unappropriate 82,264,444.99 23,290,933.67 105,555,378.66 

Non-controlling interest 18,099,771.35 6,788,589.89 24,888,361.24 

as at January 1, 2013

Retained earnings - Unappropriate 403,420,019.89 19,650,389.22 423,070,409.11 

Non-controlling interest 37,761,318.50 2,228,026.35 39,989,344.85 

The effects of the above on earnings (loss) per share for the

year ended December 31, 2012

Basic earnings (loss) per share (Baht) 0.78 (0.01) 0.77

Diluted earnings per share 0.77 (0.01) 0.76

(Unit : Baht)

Originally stated Adjustment Restated

Statement of financial position

as at December 31, 2012 

Deferred tax asset - 17,551,925.61 17,551,925.61 

Deferred tax liabilities - 2,339,215.16 2,339,215.16 

as at January 1, 2012 

Deferred tax asset - 11,211,368.52 11,211,368.52 

Deferred tax liabilities - 527,816.07 527,816.07 

Statement of comprehensive income for the year

   ended  December 31, 2012 

Income tax expense 77,710,074.63 (4,722,188.40) 72,987,886.23 

Separate financial statements

Consolidated financial statements
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4.  Cumulative effect of the change in accounting policies due to the adoption of new accounting standard (continue)

(Unit : Baht)

Originally stated Adjustment Restated

Statement of changes in share holder’ equity 

as at January 1, 2012

Retained earnings - Unappropriate 123,732,742.54 10,683,552.45 134,416,294.99 

as at January 1, 2013

Retained earnings - Unappropriate 420,651,998.04 15,212,710.45 435,864,708.49 

The effects of the above on earnings (loss) per share for the

year ended December 31, 2012

Basic earnings (loss) per share (Baht) 0.73                    0.01                      0.74 

Diluted earnings per share 0.72                    0.01                      0.73 

5.  Significant accounting policies

5.1 Revenue and expenses recognition

Recognition of Revenues from Services Construction contracts

Revenue and cost incurred for the period  from service construction contract  is recognized  as soon as it can be

estimatedreliably, revenue from service construction contract is recognized in accordance with fixed price contract by

percentage the ratioof entire cost of completion method which is computed in accordance with construction incurred over

the total cost whichestimated to be used in the construction in accordance with the contract. It task compared with the

ratio of task completion whichdetermined by engineers. When it is probable that total contract costs will exceed total

contract revenue, the expected loss is recognized immediately as an expense in the statement of income.

Installment due under contract but not yet received is shown as “Account receivable”. The excess of revenue

recognised under the percentage of completion method over the amount of installment due under contract is shown as

“Unbilled completedwork” under current assets. The excess of installment due under the contract over the revenue

recognised under the percentageof completion method  is shown as “advance from customer for services” under

current liabilities.

Recognition of revenues from sales and services

Value for the sale of goods and services net of output tax, rebates and discounts. 

Revenue from sales of goods is recognised when significant risks and rewards of ownership of the goods are transferred  

to the buyer.

Separate financial statements
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5.1 Revenue and expenses recognition (continue)

Revenue from services is recognised as revenue in the year in which the service is rendered.

Other revenue and expenses 

Income from cancelled contracts is recognised when contracts are cancelled by customers. 

Rental income is recognised on a straight-line basis over the lease term.

Interest income is recognised on a time proportion basis, taking account of the principal outstanding and the effective 

rate over the period to maturity

Cost and other expenses recognised  on an accrual basis.

5.2 Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents are carried on the balance sheets at cost. Cash and cash equivalents comprise cash on

hand,deposits held at call at banks and other short-term highly liquid investments with maturities of three months or less

from the dateof acquisition and are not used as collateral.

5.3 Trade accounts receivable and allowance for doubtful accounts

Trade accounts receivable are initially recorded at cost but later stated at net realizable value. 

The company and its subsidiaries provides an allowance for doubtful accounts equal to the estimated collection

losses thatmay be incurred in the collection of all receivables. The estimated losses are based on collection experience

coupled with are view of the current status of the existing receivables.

Doubtful accounts and bad debts during the year are selling and administratives expenses which recognized in

statement income.

5.4 Inventories

Finished goods, work in process and raw materials are valued at the lower of cost and net realizable value.

Cost of goods from order of client  is determined by the specific method, other cost of goods is determined by first in 

first out method (FIFO).

The net realisable value is from an estimate of selling price in the ordinary course of business, minus the costs of

completion and selling expenses.

The cost of purchase comprises both the purchase price and direct cost which related to that purchasing expenses,

such as transportation charge less all attributable discounts and allowances or rebates (if any).

The cost of finished goods and work in progress comprised of direct materials, direct labour, other direct costs and 

overhead cost which allocated on the basis of normal operation activities.

Allowance is made, where necessary, for obsolete, slow-moving and defective inventories.

5.5 Investments

Investments in subsidiary and associate company dertakings are accounted for in the company financial statements 

by using the cost method of accounting less an allowance for impairment in value. Under the cost method (if any), income 

from investments in subsidiaries and associate company  will be recorded when dividends are declared.
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5.5 Investments (continue)

Subsidiaries are all entities over which the company has the power to govern the financial and operating policies generally 

the company considers the existence and effect of voting rights that are currently exercisable or convertible, including potential

voting right which held by other entities. The company consolidated financial statement of subsidiaries from the date on which 

control is transferred to the company and are no longer consolidated from the date that control ceases

The Group uses the acquisition method of accounting to account for business combinations. The consideration transferred for

the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred and the equity interests issued by the

Group. The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration

basis, the Group recognises any non-controlling interest in the acquiree either at fair value or at the non-controlling interest’s 

proportionate share of the acquiree’s net assets

Associates are all entities over which the Group has significant influence but not control, generally accompanying a 

shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investments in associates are accounted for using the equity method 

of accounting and are initially recognised at cost. The Group’s investment in associates includes goodwill identified on acquisition,

net of any accumulated impairment loss. for the impairment of assets including goodwill.(if any)

The Group’s share of its associates’ post-acquisition profits or losses is recognised in the profit or loss, and its share 

of post-acquisition movements in other comprehensive income is recognised in other comprehensive income. The cumulative

post-acquisition movements are adjusted against the carrying amount of the investment. When the Group’s share of losses

in an associate equals or exceeds its interest in the associate, including any other unsecured receivables, the Group does not

recognise further losses, unless it has incurred obligations or made payments on behalf of the associate

Unrealised gains on transactions between the Group and its associates are eliminated to the extent of the Group’s interest

in the associates. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment  of the asset 

transferred

Accounting policies of associates have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted

by the Group. Dilution gains and losses arising in investments in associates are recognised in the profit or loss

Investments in associates are accounted for in the consolidated financial statements using the equity method.

General investment are investments in non-marketable equity securities which are classified as general investment 

carriedat cost less an allowance for impairment in value (if any).  

Held-to-maturity investment are stated by amoretize cost menthod under effective rate.

accompanying a shareholding of more than one half of the voting rights. When assessing whether the controls another entity,

arrangement. Acquisition-related costs are expensed as incurred. Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities

assumed in a business combination are measured initially at their fair values at the acquisition date. On an  acquisition-by-acquisition
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5.5 Investments (continue)

Investments with fixed maturity that the management has the intent and ability to hold to maturity are classified as

held-to-maturity and are included in non-current assets, except for maturities within 12 months from the balance sheet date

whichare classified as current assets.

Purchase and sales of investment are recognized on the trade date, which is the date that the company commits to 

purchase or sell the investment. Cost of investment includes transaction costs. 

A test for impairment in carried out when there is a indicating factor that an investment might be impaired. If the 

carring value of the investment is higher than its recoverable amount, impairment loss is charged to the statement of 

income.

On disposal of an investment, the difference between the net disposal proceeds and the carring amount is charged or

credited to the statement of income. When disposing of part of the company of a particular investment in debt or equity 

securities, the carring amount of the disposed part is determined by the weight average carring amount of the total holding 

of the investment.

5.6 Goodwill

Goodwill is initially recorded at cost, which equals to the excess of cost of business combination over the fair value of the

 net assets acquired. If the fair value of the net assets acquired exceeds the cost of business combination, the excess is

 immediately recognised as gain in profit or loss.

Goodwill is carried at cost less any accumulated impairment losses. Goodwill is tested for impairment annually and

 when circumstances indicate that the carrying value may be impaired.

For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is allocated to each of the Company’s 

cash generating units (or group of cash-generating units) that are expected to benefit from the synergies of the combination. 

The Company estimates the recoverable amount of each cash-generating unit (or group of cash-generating units) to which the

 goodwill relates. Where the recoverable amount of the cash-generating unit is less than the carrying amount, an impairment loss

 is recognised in profit or loss. Impairment losses relating to goodwill cannot be reversed in future periods.

5.7 Investment property

Property that is held for long-term rental yields or for capital appreciation or both, and that is not occupied by the

company, is classified as investment property. Investment property also includes property that is being constructed or

developed for future use as investment property.

Investment property of the parent company is land held for a currently undetermined future use. The parent company 

has not determined that it will use the land as owner-occupied property or as capital appreciation.

Investment property is measured initially at its cost including related transaction costs. After initial recognition, 

investment property is carried at cost less accumulated impairment losses (if any). 

Subsequent expenditure is capitalised to the asset’s carrying amount only when it is probable that future economic 

benefits associated with the expenditure will flow to the group and the cost of the item can be measured reliably. 

All other repairs and maintenance costs are expensed when incurred.
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5.8 Property, plant and equipment-net

Land is stated at cost less allowance for loss on impairment of assets (if any).

Buildings and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and allowance for loss on impairment 

of assets (if any).

Subsequent costs are included in the asset’s carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate,

only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the company and the cost of

the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and

maintenance are charged to profit or loss during the financial period in which they are incurred.

Depreciation is calculated on the straight line method to write off the cost of each asset, to their residual values

over their estimated useful lives as follows.

No depreciation is provided on land and assets under installation.

Estimated useful lives are follower :

Estimated useful lives

- Land improvements 5 and 10 year

- Building and improvements 5 and 20 year

- Machines and equipment 5 and 15 year

- Fixtures and office equipment 3 and 10 year

- Vehicles 5 and 15 year

The assets’ residual values and useful lives are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

Where the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down

immediately to its recoverable amount. 

Gains and losses on disposals are determined by comparing proceeds with carrying amount and are recognised

within “other gains or losses, net” in profit or loss.

The interest costs of borrowings to finance the construction of asset, are capitalized as part of the asset,during the

period of time requirement so that the asset is properly prepared for use.

5.9 Intangible assets

Computer software

Acquired computer software licences are capitalised as intangible assets on the basis of the costs incurred to

acquire and bring to use the specific software. These costs are amortised over their estimated useful lives 5 years.

Intangible assets are recorded at cost and will not revalued.  The carrying amount of each intangible asset is reviewed 

annually and adjusted for impairment where it is considered as necessary.
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5.10 Impairment of assets

The carrying amounts of the company’s assets are reviewed on each balance sheet date to determine whether there is

any indication of impairment. If any such indication exists, the assets’ recoverable amounts are estimated.

An impairment loss is recognised whenever the carrying amount of an asset or its cash-generating unit exceeds its 

recoverable amount. The impairment loss is recognised in the statement of income.

Calculation of recoverable amount

The recoverable amount is the greater of the assets’ net selling price and value in use. In assessing value in use, the

estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market 

assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. For an asset that does not generate cash inflows 

largely independent of those from other assets, the recoverable amount is determined for the cash-generating unit to which 

the asset belongs.

Reversals of impairment

An impairment loss is reversed if there has been change in the estimates used to determine the recoverable amount.

An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed the carrying

 amountthat would have been determined, net of depreciation or amortisation, if no impairment loss had been recognised.

5.11 Accounting for leases - where the company is the lessee

Long term leases which substantially transferred all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. 

Finance leases are capitalised at the inception of the lease at the lower of the fair value of the leased property or the present 

value of the minimum lease payments. 

The outstanding rental obligations, net of finance charges, are included in other long-term payable. The interest 

element of the financial cost is charged to the statement of income.

The property, plant and equipment acquired under finance leases while depreciation is carried throughout the useful 

life of leased asset. However, if there is uncertainly in the right of ownership when the contract is terminated, depreciation 

is carried according to useful life of leased assets or life of leased contract whichever the period is lower.

Long term leases not transferring a significant portion of the risks and rewards of ownership to the lessee are classified 

as operating leases. Payment made under operating leases (net of any incentives received from the lessor) are charged to 

the statement of income on a straight-line basis over the period of the lease.

When an operating lease is terminated before the lease period has expired, any payment required to be made to the

lesser by way of penalty is recognized as an expense in the period in which termination takes places.
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5.12 Employee benefits

Short term employee benefits

Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund and provident fund are recognized as expenses 

when incurred.

Post-employment benefits employee benefits

Defined contribution plans

The parent company and its employees have jointly established a provident fund. The fund is monthly contributed by

employees and by the company. The fund’s assets are separated from trust fund and the company, and recognised as 

expenses when incurred.

Defined benefit plans employee benefits

The group company has obligations in respect of the severance payments which paid to employees when their 

retirement have incurred under labor law. The group company treats these severance payment obligations as a defined 

benefit plan.

The obligation under the defined benefit plan is determined by a professionally qualified independent actuary, using 

the projected unit credit method. Such determination is made based on various assumptions, including discount rate, future 

salary increase rate, staff turn over rate, mortality rate, and inflation rates.

Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits are recognised in other comprehensive income and

all expenses related to defined benefit plans in profit or loss.

5.13 Provision

Provision are recognized when the company has a present legal or constructive obligation as a result of past event,

it isprobable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, and a reliable estimation of the amount

can be made.Where the company expects a provision to be reimbursed, the reimbursement is recognized as a separate

asset buy only when the reimbursement is virtually certain.

5.14 Financial instrument

Financial assets carried on the balance sheet include cash and deposits at financial institution, trade accounts

receivable,prepaid expense. Financial liabilities carried on the balance sheet include short-term loans from financial

institutions, trade account payable and long-term loans. The particular recognition methods adopted are disclosed in the

individual accounting policy statements associated with each item.

5.15 Foreign currency translation

Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of each of the Group’s entities are measured using the currency of the primary

economic environment in which the entity operates (‘the functional currency’). The financial statements are presented in

Thai Baht, which is the Group’s functional and presentation currency.
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5.15 Foreign currency translation (continue)

Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into Thai Baht using the exchange rates prevailing at the date of the 

transaction Monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are translated to Thai Baht at the exchange rate 

prevailing at the statement of financial position date. Gains and losses resulting from the settlement of foreign currency 

transactions, and from the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies, are recognised in 

the profit or loss.

5.16 Earnings (loss) per share

Primary earnings (loss) per share 

Primary earnings (loss) per share is calculated by dividing net profit (loss) with weighted average the number of 

issued and paid-up shares.  

Diluted earning (loss) per share 

The diluted earnings per share is calculated adjusting the weighted average number of ordinary shares outstanding

to assumeconversion of all dilutive potential ordinary shares. The company has dilutive potential ordinary shares :

warrants for offering to directors and staff. The convertible share is assumed to have been converted into ordinary shares.

For the warrant, a calculation is made to determine the number of shares that could have been acquired at fair value

of the company’s shares) based on the monetary value of the subscription rights attached to outstanding share options. 

The number of shares calculated as above is compared with the number of shares that would have been issued assuming

the exercise of the  warrant. The difference is added to the denominator as an issue of ordinary shares for no consideration.

No adjustment is made to earnings.

5.17 Treasury stock

Treasury shares are stated at cost and presented as a deduction from shareholders’ equity. Gains on disposal of 

treasury shares are determined by reference to the carrying amount and are presented as premium on treasury shares.

Losses on disposal of treasury shares are determined by reference to the carrying amount and are presented in premium

on treasury shares and retained earnings, consecutively.

5.18 Legal reseve 

Parent company

Section 116 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires that the company shall allocate not less than 5 percent of  

its annual net profit, less any accumulated losses brought forward, to a reserve account (“legal reserve”), until this account 

reaches an amount not less than 10% of the registered authorized capital. The legal reserve is not available for dividend 

distribution.

Subsidiary company

The subsidiary companies shall allocate not less 5 percent of its annual net profit each time a dividend is declared,

to a reserve account (“legal reserve”) until the reserve reaches 10 percent of authorized share capital. The legal reserve

is not available for dividend distribution.
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5.2 Equity-settled share-based payment transactions

The company recognises share-based payment transactions after the service has been redered by employees, based

 on the fair value of the share options on the grant date. Together with recognition the increase in “capital reserve for 

share-based payment transactions” in owners’ equity, the expenses are recorded over the vesting period  in accordance

 with the employee service conditions in the plan.

In order to estimate fair value the fair value of the share options, management applied  assumptions, such as the 

 expected life of the options, share price volatility and dividend yield, etc.

5.20 Dividends

Dividends are recorded in the consolidated and company’s financial statements in the period in which they are

approved by the shareholders

5.2 Income tax

Income tax

Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and deferred tax.

Current tax

Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation authorities, based 

on taxable profits determined in accordance with tax legislation.

Deferred tax

Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their 

carrying amounts at the end of each reporting period, using the tax rates enacted at the end of the reporting period or 

highly probable to be effective at the end of the reporting period.

Deferred tax is not recognised for the following temporary differences : the initial recognition of goodwill; the initial 

recognition of assets or liabilities in a transaction that is not a business combination and that affects neither accounting nor 

taxable profit or loss ; and differences relating to investments in subsidiaries and jointly-controlled entities to the extent 

that it is probable that they will not reverse in the foreseeable future.  

The group company recognise deferred tax liabilities for all taxable temporary differences while they recognise 

deferred tax assets for all deductible temporary differences and tax losses carried forward to the extent that it is probable 

that future taxable profit will be available against which such deductible temporary differences and tax losses carried 

forward can be utilised. 

At each reporting date, the group company review and reduce the carrying amount of deferred tax assets to the 

extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax 

asset to be utilised.

The group company record deferred tax directly to shareholders' equity if the tax relates to items that are recorded 

directly to shareholders' equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable right to offset current tax liabilities and 

assets, and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same taxable entity, or on different tax 

entities, but they intend to settle current tax liabilities and assets on a net basis or their tax assets and liabilities will be 

realised simultaneously.
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5.22 Management benefit expenses

Management benefit expenses represents the benefits paid to the company's management such as salaries and related

benefit. The company's management is the persons who are defined under the Securities and Exchange Act.

5.2 Operating segments

From January 1, 2013, the group company has adopted TFRS 8 Operating Segments. 

The new policy has been applied retrospectively and segment information included in the 2012 financial statements, 

which are included in the company’s 2013 interim financial statements for comparative purposes, has been re-presented 

accordingly. The change in policy only impacts presentational aspects and has no impact on the company’s reported 

assets, liabilities or earnings per share.

TFRS 8 introduces the “management approach” to segment reporting. It requires a change in the presentation and 

disclosure of segment information based on the internal reports regularly reviewed by the company’s chief operating 

decision maker in order to assess each segment’s performance and to allocate resources to those segments.

6. Provident fund

Parent company

The company and its employees have jointly established a provident fund scheme in accordance with the Provident Fund 

Act B.E. 2530. Such fund is monthly contributed by the company and its employees at the rate of 2 percent of their basic salaries. 

The fund is managed by Finance Asset Management, and will be paid to the employees upon termination in accordance with the 

rules of fund.

7. Benefit from Investment Promotion

Subsidiary (Demco Power Company Limited)

The company receives investment promotion certificate no. 2232(2)/2007 dated on December 12, 2007 from investment

promotionboard (BOI) so as to show that the company is the person who received investment promotion in the business of

STEEL STRUCTURE in type of 4.19 of steel structure production which used in the construction or equipment  for industrial

task (FABRICATION INDUSTRY) by using benefit according to the Investment Promotion Act, B.E. 1977 according to 

Section 25, 26, 28, 31, 34, 35 and Section 36. The benefit received includes exemption import duty for machinery according to

approval except corporate income tax for net profit for the period of 8 years. Moreover, corporate income tax for net profit

received from business operation received  from aggregated promotion not exceeding 100% of investment excluding land and

working capital with the period of 8 years.

The company commenced the first to record the revenue under BOI on January 4, 2008. The right of exemption will expire 

on January 3, 2016.
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7. Benefit from Investment Promotion(continue)

The company's operation revenues for the years ended December 31, are below shown divided according to promoted and 

non-promoted operations.

(Unit : Baht)

Total

2013 2012 2013 2012 2013 2012

Sales and Services

   - Domestic 164,017,981.14 425,302,236.04 43,741,380.85 5,617,851,991.21 207,759,361.99 6,043,154,227.25 

Total 164,017,981.14 425,302,236.04 43,741,380.85 5,617,851,991.21 207,759,361.99 6,043,154,227.25 

(Unit : Baht)

Total

2013 2012 2013 2012 2013 2012

Sales and Services

   - Domestic - 425,302,236.04 - 5,617,851,991.21 - 6,043,154,227.25 

Total - 425,302,236.04 - 5,617,851,991.21 - 6,043,154,227.25 

8. Related party transactions

Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the Company, whether directly

 or indirectly, or which are under common control with the Company.

They also include associated companies and individuals which directly or indirectly own a voting interest in the Company

 that gives them significant influence over the Company, key management personnel, directors, and officers with authority in the

 planning and direction of the Company’s operations

The followings are relationships with enterprises and individuals that control, or are controlled by, the Company, whether

 directly or indirectly, or which are under common control with the Company

Consolidated financial statements

Activities without Investment 

Promotional Benefits

Activities with Investment 

Promotional Benefits

Separate financial statements

Activities with Investment Activities without Investment 

Promotional Benefits Promotional Benefits
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8. Related party transactions (continue)

Relationships between the related parties were as follows:

Company’s name and related persons

Demco Industry Co., Ltd. Subsidiary company by direct holding and common director

Demco Power Co., Ltd. Subsidiary company by direct holding and common director

Demco Power 6 Co., Ltd. Subsidiary company by direct holding and common director

Demco Power 11 Co., Ltd. Subsidiary company by direct holding and common director

Demco Power 15 Co., Ltd. Subsidiary company by direct holding and common director

Demco Power 16 Co., Ltd. Subsidiary company by direct holding and common director

Demco Power 17 Co., Ltd. Subsidiary company by direct holding and common director

Aeolus Co., Ltd. Associated company by direct holding and common director

K.R.TWO Co., Ltd. Subsidiary company of Aeolus Co., Ltd.

First Korat Wind Co., Ltd. Subsidiary company of Aeolus Co., Ltd.

Wind Energy Holding Co., Ltd. Related company by common director

K.R.ONE Co., Ltd. Affiliated company of Wind Energy Holding Co., Ltd.

East Huaybong Wind Co., Ltd. Affiliated company of Wind Energy Holding Co., Ltd.

Theparak Wind Co., Ltd. Affiliated company of Wind Energy Holding Co., Ltd.

Watabak wind Co., Ltd. Affiliated company of Wind Energy Holding Co., Ltd.

Sustainable energy corporation Co., Ltd. Affiliated company of Wind Energy Holding Co., Ltd.

Triangle engineers (Thailand) Co., Ltd. Related company by common director with subsidiary company.

Mr.Sawasd Puipunthavong Shareholder company 

Mr.Montee Suwanpakdee Shareholder company and director in subsidiary company

Mr.Pradej Kitti-itsaranon Shareholder company and director in parent company

Mrs. Prapee puntuntawong Shareholder company and director in parent company

Mr.Phumchai Hirunchai Shareholder company and director in parent company

July 1, 2013, Mr.Pradej Kitti-itsaranon resigned as a director of the group's DEMCO so Demco Public Company Limited

is no longer related to the Wind Energy Holding Co., Ltd., K.R.ONE Co., Ltd , East Huaybong Wind Co., Ltd., 

Theparak Wind Co., Ltd., and Watabak wind Co., Ltd. since they are no longer has common director as the company.

July 25, 2013, Mr.Montee Suwanpakdee resigned as a director of the Demco Industry Co., Ltd., so is  no longer related to

the Triangle Engineers (Thailand) Co., Ltd. they are no longer has common director as the company.

Relationship
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8. Related party transactions (continue)

The pricing policies for particular types of transactions are explained further below :

Revenue from sales Cost plus margin

Revenue from services By contract

Interest income Interest rate of  7.75% per annum 

Other income Agreement price

Purchases Cost plus margin

Cost services By contract

Rental expenses By contract

Advisory fee By contract

Guarantee fee By contract

Interest expenses Interest rate of 3.00% - 7.50% per annum 

8.1  Asset and liability with related entities as follows :

(Unit : Baht)

December 31, 2013 December 31, 2012 December 31, 2013 December 31, 2012

Transactions with subsidiary

(Eliminated from the consolidated financial statements)

Demco Industry Co., Ltd.

Trade accounts receivable-sale -                      -                      - 70,090,304.54     

Short-term loan to subsidiaries 

Balance as of beginning - - 14,000,000.00 34,000,000.00     

 Decrease - - (14,000,000.00) (20,000,000.00) 

Balance as of ending -                      -                      -                        14,000,000.00     

Short-term loan from subsidiaries  

Balance as of beginning -                      -                      - - 

 Decrease - - 124,000,000.00 -

Balance as of ending -                      -                      124,000,000.00 - 

Loan to subsidiary company was in the loan agreement, carrying interest rate at 7.75% per annum, and repayable 

on call.

Loan from subsidiary company was in the loan agreement, carrying interest rate at 3.00 - 7.50% per annum, and

repayable on call.

Transactions

Consolidated financial statements Separate financial statements

Pricing  policy

As at As at
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8.1  Asset and liability with related entities as follows (continue)

(Unit : Baht)

December 31, 2013 December 31, 2012 December 31, 2013 December 31, 2012

Transactions with subsidiary

(Eliminated from the consolidated financial statements)

Accrued income - - - 6,795,369.87       

Other accounts receivable - - 322,211.88           715,830.00          

Advance for purchase of goods and services - - - 41,230.05            

Accounts payable of project - - 9,036,200.00        35,724,890.81     

Accounts payable of retention - - 1,550,300.00        44,470,290.34     

Accrued expenses - - 3,116,228.36        183,193.30

Demco Power Co., Ltd.

Trade accounts receivable-sale - - 43,318,080.35     - 

Other accounts receivable - - 78,031,853.09     - 

Advance payment - - 4,286,412.00        - 

Trade accounts payable - - 8,927,289.74        - 

Account payable of project - - 1,365,427.00        - 

Accrued expenses - - 183,826.00           - 

Demco Power 6 Co., Ltd.

Unbilled installments on completed work - - 6,644,472.00        - 

Advance payment - - 901,045.00           - 

Demco Power 11 Co., Ltd.

Unbilled installments on completed work - - 4,815,250.00        - 

Advance payment - - 600,697.00           - 

Demco Power 15 Co., Ltd.

Unbilled installments on completed work - - 6,432,180.00        - 

Advance payment - - 976,132.00           - 

Demco Power 16 Co., Ltd.

Unbilled installments on completed work - - 6,432,180.00        - 

Advance payment - - 976,132.00           - 

Demco Power 17 Co., Ltd.

Unbilled installments on completed work - - 9,170,399.00        - 

Advance payment - - 976,132.00           - 

Separate financial statements

As at As at

Consolidated financial statements



35 

8.1  Asset and liability with related entities as follows (continue)

(Unit : Baht)

December 31, 2013 December 31, 2012 December 31, 2013 December 31, 2012

Transactions with related party and related person

Wind Energy Holding Co., Ltd.

Trade accounts receivable-sale - 2,633,270.00 - 2,633,270.00

Trade accounts receivable-service - 39,824,330.00 - 39,824,330.00

Unbilled installments on completed work - 45,240.00 - 45,240.00

K.R.ONE Co., Ltd.

Other accounts receivable - 540,000.00 - 540,000.00

K.R.TWO Co., Ltd.

Trade accounts receivable-service 91,513,176.10 234,016,740.04 91,513,176.10 234,016,740.04

Other accounts receivable 433,181.40 344,034.00 433,181.40 344,034.00

Advance from customers for services 5,797,872.00 19,301,593.97 5,797,872.00 19,301,593.97

Trade accounts payable-sale 6,485,805.00      - 6,485,805.00        - 

Trade accounts payable-service 615,195.10         - 615,195.10           - 

Accrued expense 13,056,786.00 - 13,056,786.00 - 

First Korat Wind Co., Ltd.

Trade accounts receivable-service 227,821,335.55 116,333,091.44 227,821,335.55 116,333,091.44

Unbilled installments on completed work 2,623,439.85 48,400,264.94 2,623,439.85 48,400,264.94

Other accounts receivable 2,914,255.00 2,512,312.50 2,914,255.00 2,512,312.50

Advance from customers for services - 11,809,099.12 - 11,809,099.12

Trade accounts payable-sale 13,050,576.00 - 13,050,576.00 -

Trade accounts payable-service 599,110.12 - 599,110.12 -

Accrued expense 26,482,495.00 - 26,482,495.00 -

East Huaybong Wind Co., Ltd.

Other accounts receivable - 202,500.00 - 202,500.00

Theparak Wind Co., Ltd.

Other accounts receivable - 742,500.00 - 742,500.00

Watabak wind Co.,Ltd.

Trade accounts receivable-sale - 5,350.00 - 5,350.00

Other accounts receivable - 352,500.00 - 352,500.00

Consolidated financial statements Separate financial statements

As at As at
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8.1  Asset and liability with related entities as follows (continue)

(Unit : Baht)

December 31, 2013 December 31, 2012 December 31, 2013 December 31, 2012

Transactions with related party and related person

Triangle engineers (Thailand) Co.,Ltd.

Trade accounts receivable-sale - 227.64 - - 

Other accounts receivable - 346,167.24         - - 

Account payable of project - 17,753,880.84   - 17,753,880.84     

Account payable of retention - 640,235.22         - - 

Short-term loan from related persons 

Mr.Phumchai Hirunchai

Balance as of beginning - - - - 

Increase 540,360.00         - - - 

Decrease - - - - 

Balance as of ending 540,360.00         -                      -                        -                       

Short-term loan from rerated persons was the loan did not prepared contract and did not interest.

8.2  Revenue and expense transactions as follows  

(Unit : Baht)

 2013  2012  2013  2012

Transactions with subsidiary

(Eliminated from the consolidated financial statements)

Demco Industry Co., Ltd.

Revenue from sales - - - 133,445,143.29 

Other income - - 300,000.00 2,072,975.00

Interest income - - 267,534.26 2,642,219.18

Cost services - - 27,867,989.79 379,635,284.18 

Rental expenses - - 551,750.00 601,208.69

Purchase of fixed asset - - 423,028.94 -

Purchase of  intangible - - 856.11 -

Interest expenses - - 3,012,438.36        - 

Consolidated financial statements Separate financial statements

for the year ended December 31,

Consolidated financial statements Separate financial statements

As at As at
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8.2  Revenue and expense transactions as follows  (continue)

(Unit : Baht)

 2013  2012  2013  2012

Transactions with subsidiary

(Eliminated from the consolidated financial statements)

Demco Power Co., Ltd.

Revenue from sales - - 49,666,010.04 - 

Other income - - 2,859,389.01 - 

Sale of Investments property - - 2,900,000.00 - 

Sale of fixed asset - - 74,381,651.37 - 

Sale of intangible assets - - 558,126.72 - 

Cost of sale - - 8,736,759.00 - 

Cost services - - 87,365,427.15 - 

Transportation Fee - - 369,300.00 - 

Demco Power 6 Co., Ltd.

Revenue from service - - 6,644,472.00 - 

Demco Power 11 Co., Ltd.

Revenue from service - - 4,815,250.00 - 

Demco Power 15 Co., Ltd.

Revenue from service - - 6,432,180.00 - 

Demco Power 16 Co., Ltd.

Revenue from service - - 6,432,180.00 - 

Demco Power 17 Co., Ltd.

Revenue from service - - 9,170,399.00 - 

Transactions with related party and related person

Wind Energy Holding Co., Ltd.

Revenue from service 427,982.00         45,240.00 427,982.00           45,240.00 

K.R.TWO Co., Ltd.

Revenue from service 43,398,001.47 646,694,056.72 43,398,001.47 646,694,056.72 

First Korat  Co., Ltd.

Revenue from service 93,126,509.69 889,575,981.96 93,126,509.69 889,575,981.96 

Consolidated financial statements Separate financial statements

for the year ended December 31,
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8.2  Revenue and expense transactions as follows  (continue)

(Unit : Baht)

 2013  2012  2013  2012

Transactions with related party and related person

Triangle engineers (Thailand) Co.,Ltd.

Wage 111,329,377.67 35,485,218.07   110,768,630.00 35,242,412.00     

Revenue from sales 10,500.00 920.00 - - 

Other income 179,710.10 - - - 

Mr.Sawasd Puipunthavong

Advisor 360,000.00         360,000.00         360,000.00           360,000.00          

Mrs. Praphee Puipanthavong

Guarantee fee 2,460,000.00 6,754,500.00      2,460,000.00 6,754,500.00       

8.3 Management benefit expenses

Parent company

(Unit : Baht)

 2013  2012  2013  2012

Short term employee benefits 28,941,140.33   27,024,183.33   22,370,048.33     25,944,183.33     

Post-employment benefits 1,185,182.00      1,499,485.48      937,335.00           1,499,485.48       

Share-based payments 267,709.46         - 267,709.46           - 

Total 30,394,031.79   28,523,668.81   23,575,092.79     27,443,668.81     

8.4 Contingent liability

Parent company

As at December 31, 2013 and 2012, the company has contingent liability from letter of bank guarantee according to note 

37.1 to give Wind Energy Holding Co., Ltd. and or affilialed company as collateral for proposal project of electric under the

project developer consotium agreement, as disclosed in the notes 37.2

Consolidated financial statements Separate financial statements

for the year ended December 31,

Consolidated financial statements Separate financial statements

for the year ended December 31,
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9. Additional information of expenses by nature

Additional information of expenses by nature were shown :

 2013  2012  2013  2012

9.1 Changes in inventories of finished goods and 

   work in progress (41,680,283.03) (17,153,015.77) 27,223,108.23 (18,393,867.15)

9.2 Loss (reversal) allowance for decrease in value 

    of inventories (1,731,299.34) (3,575,931.31) (1,731,299.34) (3,575,931.31)

9.3 Purchase  2,390,371,635.61 3,056,670,639.02 2,449,262,302.16 3,190,656,727.84 

9.4 Raw materials and consumables used 178,308,786.40 425,170,765.33 17,960,945.16 336,696,917.35

9.5 Work performed by the entity and 

   capitalized (5,599.19) (1,335,765.15) (354,642.23) (1,335,765.15)

9.6 Management benefit expenses 30,322,091.79 28,523,668.81 23,575,092.79 27,443,668.81

9.7 Employee benefit expenses 261,889,962.08 229,209,541.84 175,186,331.47 220,484,673.24

9.8 Depreciation 20,568,228.63 20,966,332.16 13,063,202.47 13,965,464.23

9.9 Amortization Expenses 1,797,362.91 1,921,076.86 1,671,558.32 1,821,543.68

9.10 Hire of Work 2,040,045,810.22 1,265,824,304.36 2,061,648,080.44 1,494,846,583.19 

9.11 Fee Expenses 69,562,218.20 67,730,250.56 67,247,384.59 67,067,798.03

9.12 Gasoline Expenses 10,220,312.46 14,580,585.33 8,023,386.71 13,726,105.93

9.13 Transportation Fee 6,744,907.09 14,437,763.68 6,334,454.45 12,925,686.58

10. Supplement information on the statement of cash flow

Consolidated financial statements

The group has the following significant non-cash transaction :

- As at December 31, 2013 and  2012, purchase of fixed asset with credit line of Baht 4.75 Million and Baht 0.90 Million respectively.

Parent company 

The company has the following significant non-cash transaction :

- As at December 31, 2013 and  2012, purchase of fixed asset with credit line of Baht 3.73 Million and Baht 0.82 Million respectively.

- As at December 31, 2013 sale of fixed asset with credit line of Baht 77.84 Million.

- For the year ended December 31, 2013, the company paid for investment in subdiary (Demco Power Company Limited)  by assets

amounting to Baht 107.89 Million and liabilities amounting to Baht 7.89 Million.

Consolidated financial statements

for the year ended December 31,

Separate financial statements
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11.  Cash and cash equivalents

(Unit : Baht)

December 31, 2013 December 31, 2012 December 31, 2013 December 31, 2012

 Cash 3,351,071.23 3,531,674.91 2,687,869.74 3,400,726.91 

Bank - saving accounts 27,533,236.84 40,417,879.12 27,533,236.84 40,417,879.12 

Bank - current accounts 337,050,073.98 159,920,743.71 294,213,660.66 157,251,079.12 

Bank - fixed accounts 2,048,204.79 4,035.96 2,048,204.79 4,035.96 

Total 369,982,586.84 203,874,333.70 326,482,972.03 201,073,721.11 

The deposits' interest rate was determined by bank, and fixed accounts carrying rate at 1.40%-1.60% per annum.

12.  Trade accounts receivable-net

The company has aging analysis of trade account receivable-net are as follows :

(Unit : Baht)

December 31, 2013 December 31, 2012 December 31, 2013 December 31, 2012

Trade accounts receivable sales

Not yet due 65,875,268.74   152,620,499.39 1,882,424.25        152,620,271.75 

Over due

Not over 3 months 31,176,816.87   33,574,437.12 5,478,638.21        33,574,437.12 

More than 3-6 months 233,631.69         330,109.55 233,631.69           330,109.55 

More than 6-9 months 40,050.49           628,849.48 -                        628,849.48 

More than 9-12 months -                      428,599.48 -                        428,599.48 

Over 12 months 2,656,325.11      4,581,091.38 2,656,325.11        4,581,091.38 

Total 99,982,092.90 192,163,586.40 10,251,019.26 192,163,358.76 

Less Allowance for doubtful debt (2,656,325.11)    (4,575,741.38) (2,656,325.11)      (4,575,741.38) 

Net-trade account receivable-sale 97,325,767.79 187,587,845.02 7,594,694.15 187,587,617.38 

Consolidated financial statements Separate financial statements

As at As at

Consolidated financial statements Separate financial statements

As at As at
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12. Trade accounts receivable-net (continue)

(Unit : Baht)

December 31, 2013 December 31, 2012 December 31, 2013 December 31, 2012

Trade accounts receivable service

Not yet due 222,723,534.25 479,493,098.24 222,284,960.65 479,493,098.24

Over due

Not over 3 months 229,341,756.58 446,155,882.13 228,382,055.67 446,155,882.13

More than 3-6 months 57,566,668.32 40,441,981.49 57,500,385.22 40,072,788.38

More than 6-9 months 109,220,632.13 10,028,093.50 109,220,632.13 10,028,093.50

More than 9-12 months 161,707,650.46 12,663,480.11 161,707,650.46 12,663,480.11

Over 12 months 51,431,282.99 6,255,199.05 49,463,488.07 4,608,586.30

Total - - 831,991,524.73 995,037,734.52 828,559,172.20 993,021,928.66

Less Allowance for doubtful debt (1,726,561.67)    (4,224,242.75)    - (2,577,630.00)     

Total trade accounts receivable 

   service-net - - 830,264,963.06 990,813,491.77 828,559,172.20 990,444,298.66

Total trade accounts receivable-net 927,590,730.85 1,178,401,336.79 836,153,866.35 1,178,031,916.04 

Cheques returned 6,442,598.28 6,845,556.92 6,442,598.28 6,845,556.92

Less Allowance for doubtful debt (6,442,598.28) (6,845,556.92) (6,442,598.28) (6,845,556.92)

Cheques returned-net - - - - 

Total trade accounts receivable-net 927,590,730.85 1,178,401,336.79 836,153,866.35 1,178,031,916.04 

As at  December 31 2013 and, 2012, the company has transferred received money or transferred claimant  right in the chance to 

respectively for several financial institutions so as to be collateral in the request of credit facility from such financial institutions in

accordance as disclosed in the notes 24.

As at  December 31 2013, the company has transferred received money or transferred claimant  right in the chance to  receive

debt repayment from trade account receivable in type of  sale  in amount of Baht 1.06  Million respectively for several financial

As at

Separate financial statements

As at 

Consolidated financial statements

receive debt repayment from trade account receivable in type of service work in amount of Baht 450.84 Million  and Baht 661.81 Million  

institutions so as to be collateral in the request of credit facility from such financial institutions in accordance as disclosed in the notes 24.
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13. Trade accounts receivable from subsidiary

The company aging analysis of trade accounts receivable from subsidiary are as follows :

( Unit : Baht)

December 31, 2013  December 31, 2012

Trade accounts receivable–sales

Not yet due 216,422.05           -

Over due

Not over 3 months 146,882.11           1,139,981.21

More than 3-6 months - 68,950,323.33

More than 6-9 months 42,954,776.19     -

          Total 43,318,080.35 70,090,304.54

14. Unbilled installments on completed work-net

Parent company

As at December 31, 2013 and 2012, the company has transferred claimant right in the chance to receive debt repayment from

unbilled installments on completed work in amount of Bah 937.07 Million and Baht 447.03 Million respectively for several financial

institutions so as to be collateral in the request of credit facility from such banks in accordance as disclosed in the notes 24.

As at

Separate financial statements
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15.  Inventories�net

(Unit : Baht)

December 31, 2013 December 31, 2012 December 31, 2013 December 31, 2012

Finished goods 131,292,800.96 96,734,058.43 97,117,100.32 96,734,058.43

Work in process 35,714,720.04 31,899,026.52 15,888.51 31,899,026.52

Project work in progress 247,420.00 2,851,530.35 247,420.00 2,851,530.35

Raw materials 85,954,074.03 76,444,125.06 452,432.28 76,444,125.06

Supplies 1,597,881.39 2,003,618.40 & 1,049,411.49

Total 254,806,896.42 209,932,358.76 97,832,841.11 208,978,151.85

(2,844,891.32) (4,576,190.66) (2,844,891.32) (4,576,190.66)

Net 251,962,005.10 205,356,168.10 94,987,949.79 204,401,961.19 

16.  Restricted deposits at financial institutions

(Unit : Baht)

December 31, 2013 December 31, 2012 December 31, 2013 December 31, 2012

Bank&saving accounts & 758.89 & 758.89 

Bank& current accounts 570,000.00       & & & 

Bank&fixed accounts 47,501,015.00 48,095,981.98    47,501,015.00 48,095,981.98 

Total 48,071,015.00 48,096,740.87 47,501,015.00 48,096,740.87 

As at December 31, 2013  all amount of deposits in bank above has to be guaranteed  about credit to financial institutions in

 accordance as disclosed in note no. 24 and note no. 37.1

As at December 31, 2012 all amount of deposits in bank above has to be guaranteed  service about credit to financial institutions in

 accordance as disclosed in note no. 24 and note no. 37.1

Less Allowance for diminution in value of inventories

Consolidated financial statements

As at As at

Consolidated financial statements Separate financial statements

As at As at

Separate financial statements
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17.  Investments in associated company

17.1  Details of associates

(Unit : Baht)

Type of business  December 31, 2013  December 31, 2012  December 31, 2013  December 31, 2012

1 Aeolus Power Co., Ltd  holding company 26.00% 25.56% 1,397,143,606.54 1,173,803,277.50 

2  providing electricity. 45.71 % -                      15,646,933.22 - 

3  providing electricity. 45.71 % -                      15,646,933.22 - 

4  providing electricity. 45.71 % -                      15,646,933.22 - 

Total 1,444,084,406.20 1,173,803,277.50 

(Unit : Baht)

Type of business  December 31, 2013  December 31, 2012  December 31, 2013  December 31, 2012

1 Aeolus Power Co., Ltd  holding company 26.00% 25.56% 1,255,123,233.36 1,197,728,802.00 

2  providing electricity. 45.71 % -                      16,000,000.00 - 

3  providing electricity. 45.71 % -                      16,000,000.00 - 

4  providing electricity. 45.71 % -                      16,000,000.00 - 

Total 1,303,123,233.36 1,197,728,802.00 

In accordance with the minutes of the extra-ordinary shareholders’ meeting no.1/2011 dated June 27, 2011, it was

unanimously resolved that the company is approved to purchase share capital of The Aeolus Power Co., Ltd. (Aeolus) with 

the condition that Wind Energy Holding Co., Ltd. ("WEH") has right will to repurchase Investment for 2% (deduct 1 share), 

estimated amount Bath 100 Million, within March 31, 2013 at Baht 120.00 Million.

During 2013, the company agreed with WEH and amends share holding agreement of Aeolus Power Co., Ltd.  

("Aeolus") no. 2 (Shareholders' Agreement) WEH will purchase 2% of initial shares of the Aeolus from DEMCO' at Baht 

120.00 Million with the following conditions : 

- WEH will purchase 1% of Initial share of Aeolus from DEMCO on July 31, 2013 and  

- WEH will purchase the remaining 1% of Initial share of Aeolus and pay to DEMCO before either Frist Korat Wind 

Co., Ltd. or K.R. TWO Co., Ltd. appove dividend payment.

Company name

Udon Thani Solar Power Company Limited

Consolidated financial statements

As at As at

Percentage of shareholdings On cost 

Carrying amounts based

Percentage of shareholdings

As at As at

On equity method

Company name

Udon Thani Solar Power Company Limited

Mekhong Green Power Company Limited

Mekhong Green Power Company Limited

Indochina Green Energy Company Limited

Indochina Green Energy Company Limited

Consolidated financial statements

Carrying amounts based
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17.1  Details of associates (continue)

During 2013, the company sold 1,301,301 shares of investment in Aeolus to WEH at Baht 60 Million with the cost in

consolidated financial statements and separate financial statement amount Baht 51.11 and Baht 48.29 Million respectively and gain

Baht 8.02 Million and Baht 11.71 Million respectively.

During 2013, the company paid for additional share capital issued by Aeolus amount Baht 105.68 Million.

Based on the minutes of general shareholders' meeting for 2012 on 25 April 2012, the company informed about the strom on

 15 Aprill 2012 at Thaluang district next to Chaibadarn district in Loburi overthorwn 270 high voltage posts within 10 kilometers. 

The damage and cause are being investigated. However, the project has an "ALL RISK" type of insurance. As a result, the project 

must rebuild the transmission line covering 18 kilometers with expected build time of 3-4 months, which will be done before COD.

During 2012, the AEOLUS group has paid for damage to villagers. Regarding this event, there are Baht 158 Million of 

outstanding claims which is still in the court, and the ultimate outcome remains uncertain .An individual filed a lawsuit against the 

DEMCO as 1st Defendant and the subsidiary of  AEOLUS  as 2nd Defendant claiming damages to the property of the individual 

and loss of the future profits in the amount Baht 163 Million. The Court of the First Instance ruled that both Defendants shall be

jointly liable for Baht 7 Million with interest.DEMCO and the subsidiary of  AEOLUS  has not recorded a provision for liability incurred 

for this compensation and interest. However, The Company has filed an appeal with the Court of Appeal against the decision of the

Court of the First Instance and applied for a stay of execution on 2 December 2013. Currently, the lawsuit is still in the Court 

of Appeal, and the ultimate outcome remains uncertain as at 31 December 2013

As at 31 December 2012, the AEOLUS group claims against product supplier due to the quality issues whereby the group retains 

certain invoices in amount of Baht 2,475 Million and in return, the product supplier exercises the retention rights to such invoices.

In addition, the supplier raises additional invoices to the AEOLUS Group for interest charges, claims for construction issues, claims for 

AEOLUS Group and the product supplier are in the discussion process and the ultimate outcome remains uncertain

Moreover, the AEOLUS group claims against contractors for the construction cost which is in the discussion process and the 

ultimate outcome remains uncertain

During 2013, the AEOLUS group and product supplier arranged addendum to BOP contract which has set up significant 

agreements such as product rework with no further claim to be made against each others. 

In accordance with minutes of Board of Director's meeting no.11/2013 on 6 December 2013, the following significant 

agendas have been approved

1 Approval for Demco's investment in 3 associates; Udon Thani Solar Power Co., Ltd., Mae Kong Power Co., Ltd., and 

Indochina Green Energy Co., Ltd. with two conditions. The first condition is there must be a Demco representative in authorised

 directors. Second, Demco's shareholders are entitled to the right to purchase shares of 3 new companies at par value but the

 Demco's shareholding percentage must not be less than 25%; the share purchase must be done before the projects sales electicity 

to the Provincial Electicity Authority.

2 When Indochina Solar Thermal Co., Ltd. And TRAKULPANICHMUKDAHAN obtain another two contract of PPA 

adder Baht 8.0 unit with production capacity of 0.998 Megawatt, Demco will obtain the right to invest in the project at least 25%.

3. If there is any sell of investment or project in the future, the gain will be allocated based on shareholding percentage.

an entitlement to revenue sharing under the construction agreement in total amount of Baht 119 Million. All the above claims between the
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17.2  Share of gain( loss) of associates  

(Unit : Baht)

December 31, 2013 December 31, 2012

1 Aeolus Power Co., Ltd 169,641,665.65 (12,482,678.72)

2 Udon Thani Solar Power Company Limited %                       %                                              

3 Indochina Green Energy Company Limited %                       %                                              

4 Mekhong Green Power Company Limited %                       %                                              

17.3  Summarised financial information of associates

Financial information of the financial consolidated of the associated companies is summarised below.

(Unit : Baht)

Total revenues   Net Profit (loss) Total revenues   Net Profit (loss) 

1. 2,250,378,156.82 1,056,765,519.56 105,282,400.85    (52,993,680.49) 

(Unit : Baht)

Total revenues   Net Profit (loss) 

2. Udon Thani Solar Power Company Limited 12,657.56         (772,333.58)        

3. Indochina Green Energy Company Limited 12,657.56         (772,333.58)        

4. Mekhong Green Power Company Limited 12,657.56         (772,333.58)        

Consolidated financial statements

(353,066.78)

(353,066.78)

(353,066.78)

Company' name

For the year ended 

 December 31, 2013  December 31, 2011

Aeolus Power Co., Ltd

%

Company' name

For since  December 25 ,2013 

For since  December 25 ,2013 

to December 25 ,2013 

For the year  ended 

to December 25 ,2013 

Company' name

For the year  ended 
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17.3  Summarised financial information of associates (continue)

Financial information of the financial of the associated companies is summarised below.

(Unit : Baht)

share capital Total assets  Total liabilities share capital Total assets  Total liabilities

1 Aeolus Power

1,301,301,300.00 13,844,776,049.99 9,097,754,357.96 1,228,139,464.69 12,875,861,306.30 9,507,404,222.75 

2

35,000,000.00 34,833,666.42 606,000.00 - - - 

3

35,000,000.00 34,833,666.42 613,000.00 - - - 

4

  Power Company 

35,000,000.00 34,833,666.42 613,000.00 - - - 

18.  Investment in subsidiary

(Unit : Baht)

Registered Issued and paid Percentage of

share capital up capital  shareholdings(%)  December 31, 2013  December 31, 2012

1. 120,000,000.00 120,000,000.00 65 - 64,000,000.00     

260,000,000.00 190,000,000.00 100 167,600,000.00 -                       

2. 1,000,000.00      1,000,000.00 100 - 1,000,000.00       

130,000,000.00 130,000,000.00 100 130,000,000.00 -                       

3. 1,000,000.00      1,000,000.00      100 999,700.00 -                       

4. 1,000,000.00      1,000,000.00      100 999,700.00 -                       

5. 1,000,000.00      1,000,000.00      51 509,700.00 -                       

6. 1,000,000.00      1,000,000.00      51 509,700.00 -                       

7. 1,000,000.00      1,000,000.00      100 999,700.00 -                       

301,618,500.00 65,000,000.00 

Indochina Green 

As at December 31, 2012Company

 Co., Ltd

Demco Industry Co., Ltd.

Mekhong Green

ชืCอบริษัท

Separate financial statements as at  December 31, 2013 and 2012

As at December 31, 2013

Demco Power  17 Co.,Ltd.

Udon Thani Solar

Demco Power 6 Co., Ltd.

Demco Industry Co., Ltd.

Demco Power  Co., Ltd.

   Power  Company

 Limited

  Limited

name

Demco Power  11 Co.,Ltd.

Demco Power  15 Co.,Ltd.

Total

Demco Power  Co., Ltd.

Demco Power  16 Co.,Ltd.

Energy Company

   Limited

Cost as at 
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18.  Investment in subsidiary (continue)

Parent company

For the year  ended December 31, 2013, Demco Public Company Limited paid for additional share capital issued by Demco Power

to Baht 107.89 Million together with company's liability amounting to Baht 7.89 Million. The transfer of net assets hasbeen approved by

the board of director meeting no.5/2012 on September 10, 2012 with unanimous resolution to transfer steel structure fabrications, a BOI

business, and selling businesses to Demco Power Company Limited at book value.

From the board of managing directors' meeting no.8/2013 on May 17, 2013, these following issues were resolved.

- The company purchases common stock of the subsidiary company from existing shareholder in price value of 

 Baht 80 per share  amounting to  Baht 33.60 Million. The price per share is based on the financial statementsof the

 Subsidiary company as at April 30,2013  

- The company made payment to shareholder who exercise right for new share at the par value of Baht 100 per share

 amounting to Baht 70 Million.

From the approval above, the parent company paid for ordinary share of subsidiary company from existing shareholder 

amounting to Baht 103.60 Million. As a result, the parent company's holding percentage on a subsidiary has increased from 

65% to 100%. The subsidiary company registered the payment of share capital and the change in shares holding proportion 

with the Ministry of Commerce on June 15, 2013. Consequently, the company recorded share surplus fromchange in  

shareholding interest in subsidiary of Baht 3.62 Million, and the non-controlling interest decreased by Baht 37.22 Million.

From the minutes of board of director meeting no.10/2013 held on 13 November 2013, DEMCO was approved to invest in solar

 roof top projects through 5 subsidiaries. As at 31 December 2013, the shareholding percentage for each subsidiaries is as shown above

Subsidiary (Demco Industry Co., Ltd.)

From the minutes of the annual general shareholders' meeting no.1/2013 held on April 11, 2013, Demco Industry Co., Ltd.

is approved to increase registered capital by Baht 140 Million from Baht 120 Million to Baht 260 Million, the company has 

registered with the Ministry of Commerce on April 25, 2013. Baht 50 per share of  Baht 140 Million was called and paid up in 

May 2013.

Company Limited amounting to Baht 129.00 Million by cash amounting to Baht 29 Million and by transfer of company's assets amounting
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19.  Other long-term investment

(Unit :  Baht)

Percentage of

 shareholdings(%)

As at December 31,

2013 and 2012 December 31, 2013 December 31, 2012 December 31, 2013 December 31, 2012

Wind Energy

Holding Co., Ltd. 4 616,610,240.00 - 799,999,940.00 -

Sustainable energy

corporation Co,. Ltd. 10.43 335,000,000.00 265,070,000.00 65,850,000.00 65,850,000.00 

951,610,240.00 265,070,000.00 865,849,940.00 65,850,000.00 

Parent company

From the minutes of the extra-ordinary shareholders’ meeting no.1/2013, dated on May 30, 2013, the company was 

approved to acquire assets and other related items of Wind Energy by purchasing 5,263,158 newly issued common 

shares, which is accounted for 5% of total shares of Wind Energy, at the price of approximately Baht 190 per share, total 

amount of Baht 1,000 Million, approximately. Managing Director was appointed to be responsible for any contract 

arrangements regarding the aquisition.

The letter no.031/2013, subjected to clarify the investment in Wind Energy Holding to directors and manager of Stock

Exchange of Thailand, has the following highlights :  

(1) The Board of director meeting no. 7/2013 on July, 10 2013 has resolved that the company is approved to acquire 

4,210,256 newly issued common share of Wind Energy, amounting to Baht 800 Million, which is accounted for 4% of 

newly issued common shares. Also the company is approved to cancel the purchasing condition to nominate the 

company's representative into Wind Energy's board of director since the actual acquisition, Baht 800 Million, is less than

previous arrangement of Baht 1,000 Million.

The company finance the acquisition by issue additional shares to existing sharesholder or the "Right Offering - RO"

of 125,807,186 shares at the price of Baht 10 per share. The total expected amount is  Baht 1,258,071,860. However, from 

fluctuation of market conditions during the offering, only 48.40% of RO, were excercised. Therefore, the company issued 

60,885,657 new shares and gained only Baht 608.85 Million. Together with the Baht 200 Million prepayment, the company 

was capable to invest Baht 808.85 Million. Consequencely, the company negotiated with Wind Energy to acquire 4,210,256 

newly issued common share of Wind Energy, amounting to Baht 800,000,000 which is accounted for 4% of newly

 issued common shares, under the following new conditions:

Issued and paid-up share capital

Total

Consolidated and separate financial statements

As at

Cost method
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19.  Other long-term investment (continue)

- Wind Energy must ask for company's approval for issue additional shares at the prie below Baht 190 per share.

(Same as previous condition)

- The company cannot nominate the company's representative to be a director into Wind Energy's board of director. (Updated)

During 2013,  the company made investment and paid for share to the WEH amounting to Baht 799.99 Million.

The company has invests to purchase share of Sustainable Energy Corporation Co.,Ltd. from Renewable Energy 

Corporatrion Co., Ltd. amount 2.65 Million shares, in per value of Baht 12.50 per share in totaling amount to pay investment to 

purchase amount Baht 33.06 Million, pesently the Sustainable Eneray Corporation Co., Ltd. has registered shares capital Baht 300 

Million, ordinary share amount 30 Million shares, in value of Baht 10 per share, as at the date of agree to purchase investment 

from the Renewable Energy Corporation Co., Ltd. the Sustainable Energy Corporation Co., Ltd. has issued and paid - up in value 

of share amount Baht 2.50 per share, which under agreement in the contract specific residule value of share per share amount 

Baht 7.50 per share, the buyer company will to pay when the Sustainable Energy Corporation paid - up ordinary share additionnal, 

the information above effect to the company has surplus of share value of Baht 10 per share.

In year 2010, the Sustainable Energy Corporation Co.,Ltd. paid - up ordinary share amount 2.65 Million shares in value of 

share amount Baht 1.50 per share the company paid - up additional above amount Baht 3.98 Million.

On August 10,2010 ,the Parent company prepared shareholder agreement in order to join investment in Sustainable Energy 

Corporation Co.,Ltd for operated produceand and  distribution electric from win energy

As at date on shareholder agreement  Sustainable Energy Corporation Co.,Ltd had registered share capital amount 

Baht 300 Million, ordinary share amount 30 Million shares, in value of Baht 10 per share,  paid - up ordinary share in value of Baht 

4 per share.

Contract parties agreed to registered share capital  increment of Sustainable Energy Corporation Co.,Ltd amount Baht 650

Million,Demco Public company Limited will to reserved  comon share in 10% of amount Baht 65 Million

As at  December 31, 2010, Demco Public company Limited   paid - up additional share capital  above amount 1.40 Million shares,

in value of share amount Baht 2.50 per share , the company paid - up additional above amount Baht 3.50 Million.

The main conditional of agreement are as follows :

- In case Sustainable Energy Corporation Co.,Ltd  has expensive more than budget, the first piority, the board of director has

to responsibility to provide loan additional from financial institutions, in case financial institutions request the company issued   

addition callanteral in order to gunrantee, contract parties have to provided callanteral under percentage of shareholdings in order

to Sustainable Energy Corporation Co.,Ltd can operate costruction and operate project of produce and distribution electric from 

win energy going on. 

During the year 2011, the company paid-up additional share capital to Sustainable Energy Corporation Co., Ltd.

amount 2,645,000 shares, in value of share amount Baht 6 per share, amount Baht 15,870,000 and the company paid share

according to the minutes of the board of directors meeting no.2/2011 amount Baht 9.45 Million.

According to the minutes of the board of directors meeting no. 2/2011 has to the purchase of Sustainable Co.,Ltd.'s shares, 

which amount 545,000 shares from existing shareholders totally Baht 9.45 Million.
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20.  Investment property-net

(Unit :  Baht)

Consolidated Separate

Financial statements Financial statements

Cost :

As at December 31, 2012 10,900,000.00 10,900,000.00 

Add Increased during the year -                        (2,900,000.00)     

As at December 31, 2013 10,900,000.00     8,000,000.00       

Accumulated  allowance impairment :

As at December 31, 2012 1,967,300.00        1,967,300.00       

Less write off -                        (640,800.00)         

As at December 31, 2013 1,967,300.00        1,326,500.00       

Net book value :

As at December 31, 2013 8,932,700.00        6,673,500.00       

As at December 31, 2012 8,932,700.00        8,932,700.00       

impairment  in Statements of Comprehensive Income for the year ended,

December 31, 2013 -                        -                       

December 31, 2012 1,145,300.00        1,145,300.00       

During 2013, the company sale land, which is not used for operations, to Demco Power Co., Ltd. (DEMCO-P) at Baht 2.90 Million

 and gain Baht 0.64 Million profit.

As at December 31, 2013 and December 31, 2012 carried lands, which are not used for operations, at  fair value of Baht 8.93

 Million and Baht 8.93 Million, respectively. The fair value is determined by independent appraiser by using the market comparison 

approach.

The company’s land not used for operations are pledged against credit facility which received from financial institutions 

in accordance as disclosed in the notes 24. 
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21.  Property, plant and equipment-net

(Unit : Baht)

Buildings and Furniture, Assets under

Land and building Machinery fixtures and installation and

land improvement improvement and equipment office equipment Motor vehicles under construction Total

Cost / Revalued amount :

As at December 31, 2012 71,989,483.34           161,141,187.64         181,197,791.01         35,098,991.49           76,674,595.59           9,386,122.77             535,488,171.84         

Additions -                            -                            8,745,862.99             3,010,392.52             5,162,640.20             63,303,635.23           80,222,530.94           

Disposals (20,230,740.84)          (105,933,365.54)        (25,611,207.35)          (6,452,701.97)            (9,454,516.72)            (4,099,510.22)            (171,782,042.64)        

As at December 31, 2013 51,758,742.50           55,207,822.10           164,332,446.65         31,656,682.04           72,382,719.07           68,590,247.78           443,928,660.14         

Accumulated depreciation :

As at December 31, 2012 12,613,539.39           47,957,444.75           91,694,520.20           21,285,207.25           42,670,957.68           -                            216,221,669.27         

Depreciation on disposals (5,842,026.66)            (25,822,539.78)          (16,504,835.85)          (5,687,219.22)            (6,324,190.93)            -                            (60,180,812.44)          

Depreciation for the year 1,028,341.09             4,532,908.00             9,613,342.75             2,730,486.09             2,663,150.70             -                            20,568,228.63           

As at December 31, 2013 7,799,853.82             26,667,812.97           84,803,027.10           18,328,474.12           39,009,917.45           -                            176,609,085.46         

Allowance for impairment

As at December 31, 2012 -                            -                            -                            -                            -                            (3,818,242.05)            (3,818,242.05)            

Amortization -                            -                            -                            -                            -                            3,818,242.05             3,818,242.05             

As at December 31, 2013 -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Net book value :

As at December 31, 2013 43,958,888.68           28,540,009.13           79,529,419.55           13,328,207.92           33,372,801.62           68,590,247.78           267,319,574.68         

As at December 31, 2012 59,375,943.95           113,183,742.89         89,503,270.81           13,813,784.24           34,003,637.91           5,567,880.72             315,448,260.52         

Depreciation are recognized in statements of comprehensive income for the year :

As at December 31, 2013 20,568,228.63           

As at December 31, 2012 20,969,236.50           

Consolidated financial statements
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21.  Property, plant and equipment-net (continue)

(Unit : Baht)

Buildings and Furniture, Assets under

Land and building Machinery fixtures and installation and

land improvement improvement and equipment office equipment Motor vehicles under construction Total

Cost / Revalued amount :

As at December 31, 2012 39,931,742.50           43,491,638.91           151,262,325.70         30,161,570.74           70,442,468.91           5,641,354.29             340,931,101.05         

Additions -                            -                            8,250,711.33             2,739,941.17             3,473,640.20             1,922,792.68             16,387,085.38           

Disposals (8,831,584.94)            (25,928,535.14)          (109,148,129.39)        (6,653,612.74)            (19,194,863.30)          (6,086,896.52)            (175,843,622.03)        

Transfers in (out) -                            -                            -                            146,672.88                1,283,177.57             (1,429,850.45)            -                            

As at December 31, 2013 31,100,157.56           17,563,103.77           50,364,907.64           26,394,572.05           56,004,423.38           47,400.00                  181,474,564.40         

Accumulated depreciation :

As at December 31, 2012 7,222,333.68             21,814,192.65           74,995,157.38           17,356,261.29           37,205,556.34           -                            158,593,501.34         

Depreciation for the year (4,120,431.44)            (14,303,088.11)          (60,724,429.91)          (5,112,920.29)            (11,578,881.91)          -                            (95,839,751.66)          

Depreciation on disposals 602,988.94                1,477,767.00             6,431,571.82             2,388,421.96             2,162,452.75             -                            13,063,202.47           

As at December 31, 2013 3,704,891.18             8,988,871.54             20,702,299.29           14,631,762.96           27,789,127.18           -                            75,816,952.15           

Net book value :

As at December 31, 2013 27,395,266.38           8,574,232.23             29,662,608.35           11,762,809.09           28,215,296.20           47,400.00                  105,657,612.25         

As at December 31, 2012 32,709,408.82           21,677,446.26           76,267,168.32           12,805,309.45           33,236,912.57           5,641,354.29             182,337,599.71         

Depreciation are recognized in statements of comprehensive income for the year :

As at December 31, 2013 13,063,202.47           

As at December 31, 2012 13,965,464.23           

Separate financial statements
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21.  Property, plant and equipment - net(continue)

Parent company

During 2013, the parent company has transferred some part of the business (land, land improvement, building, building 

improvement,machinery, fixtures, and other assets) to Demco Power Co., Ltd. at cost value of Baht 77.84 Million. The transfer 

is the company has requested for tax exemption from the transfer based on the announcement of Revenue Department on

procedures and conditions for business transfer of a public company limited.

As at December 31, 2013 and 2012, the company’s land, building and improvement including some machine are pledged 

against credit facility which received from financial institution in accordance with the note 24, and additional the company had the 

gross carryamount of the fully depreciated of fixed assets, that are still in use in the amount of Baht  33.03 Million and Baht  87.11

Million respectively carried  net book value of Baht 1,570 and Baht 2,463 respectively.

Subsidiary (Demco Power Co., Ltd.)

During 2013, the company received business tranfer (land, land improvement, building, building improvement, machinery,

fixtures, and other assets) from the parent company at cost value of Baht 77.84 Million. 

As at December 31, 2013  the company's land, building and improvement are pledged against credit facility which received from

financial institutions in accordance with the note 24  and additional the company had the gross carry amount of the fully depreciated of 

fixed assets, that are still in use in the amount of Baht  1.10 Million  respectively carried  net book value of Baht 1.10 Million.

Subsidiary (Demco Industry Co., Ltd.)

During 2013, Demco Industry Co., Ltd. sell its land, land improvement, building, building improvement, machinery, 

fixtures, and other assets at Baht 126.22 Million and gain Baht 20.89 Million profit.  

During 2013, the company has withdrawn land and building that has been pledged against credit facility from

financial institutions as described in notes 24.

As at December 31, 2013 and 2012, the company's land, building and improvement are pledged against credit facility which 

received from financial institutions in accordance with the note 24  and additional the company had the gross carry amount of the

fully depreciated of fixed assets, that are still in use in the amount of Baht 1.12 Million and Baht 5.32 Million respectively carried  net 

book value of Baht 9 and Baht 105 respectively.
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22.  Intangible asset-net

(Unit : Baht)

Consolidated Separate

Financial statements Financial statements

Cost :

As at December 31, 2012 18,581,636.05   18,007,019.92   

Add Increased during the year 969,163.11         819,156.11         

Less disposal/write off (1,238,340.00)    (3,329,943.20)    

As at December 31, 2013 18,312,459.16   15,496,232.83   

Accumulated  Amortization :

As at December 31, 2012 13,506,606.34   13,088,281.21   

Less write off (1,230,437.93)    (2,764,770.52)    

Amortization 1,797,362.91      1,671,558.32      

As at December 31, 2013 14,073,531.32   11,995,069.01   

Net book value :

As at December 31, 2013 4,238,927.84      3,501,163.82      

As at December 31, 2012 5,075,029.71      4,918,738.71      

Amortization in Statements of Comprehensive Income for the year ended,

December 31, 2013 1,797,362.91      1,671,558.32      

December 31, 2012 1,924,025.58      1,821,543.68      

23.  Deferred tax assets (deferred tax liabilities)

Deferred tax assets and liabilities  were as follows :

(Unit : Baht)

December 31, 2013 December 31, 2012 January 1, 2012

Deferred tax assets 22,334,111.88   25,148,883.15   30,852,124.95   

Deferred tax liabilities (4,099,230.98)    (3,270,467.58)    (772,601.39)       

Net 18,234,880.90   21,878,415.57   30,079,523.56   

Consolidated financial statements

As at
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23.  Deferred tax assets (deferred tax liabilities) (continue)

(Unit : Baht)

As at

December 31, 2013 December 31, 2012 January 1, 2012

Deferred tax assets 15,530,105.13   17,551,925.61   11,211,368.52   

Deferred tax liabilities (3,894,896.98)    (2,339,215.16)    (527,816.07)       

Net 11,635,208.15   15,212,710.45   10,683,552.45   

Movements in total deferred tax assets and liabilities during the nine-month  periods ended December 31, 2013 and 2012 

were as follows :

(Unit : Baht)

As at Other comprehensive As at

January 1, 2013 Profit or loss income December 31, 2013

Deferred tax assets

Allowance for Trade accounts receivable 3,129,108.21 (964,011.20)       -                      2,165,097.01      

Allowance for Unbilled installments on 

  completed work 1,221,479.55 (252,479.55)       -                      969,000.00         

Allowance for other current assets 4,504,636.60 -                      -                      4,504,636.60      

915,238.12 (346,259.87)       -                      568,978.25         

Allowance impairment of assets 763,648.41 (763,648.41)       -                      

Allowance impairment of investment property 393,460.00 (128,160.00)       -                      265,300.00         

Employee benefit obligations 8,296,734.40 856,913.75         -                      9,153,648.15      

Loss carry forward 6,117,608.26 (1,276,377.64)    -                      4,841,230.62      

(193,030.40)       -                      59,251.65           (133,778.75)       

Total 25,148,883.15   (2,874,022.92)    59,251.65           22,334,111.88   

Deferred tax liabilities

Liabilities by contract of financial lease 1,682,350.84 601,566.37         -                      2,283,917.21      

Depreciation of assets 1,588,116.74 227,197.03         -                      1,815,313.77      

Total 3,270,467.58      828,763.40         -                      4,099,230.98      

Net 21,878,415.57   (3,702,786.32)    59,251.65           18,234,880.90   

Allowance for diminution in value of inventories

Actuarial gain(loss) from employmentt benefits

Separate financial statements

Consolidated financial statements

Movement increase/(decrease)
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23.  Deferred tax assets (deferred tax liabilities) (continue)

(Unit : Baht)

As at Other comprehensive As at

January 1, 2013 Profit or loss income December 31, 2013

Deferred tax assets

Allowance for trade accounts receivable 2,508,453.38 (980,000.98)       -                      1,528,452.40      

Allowance for unbilled installments on -                      

  completed work 1,282,839.51 (22,507.23)         -                      1,260,332.28      

Allowance for other current assets 4,504,636.60 -                      -                      4,504,636.60      

915,238.12 (346,259.87)       -                      568,978.25         

Allowance impairment of investment property 393,460.00 (128,160.00)       -                      265,300.00         

Employee benefit obligations 8,140,328.40 (604,144.05)       -                      7,536,184.35      

(193,030.40)       -                      59,251.65           (133,778.75)       

Total 17,551,925.61   (2,081,072.13)    59,251.65           15,530,105.13   

Deferred tax liabilities

Liabilities by contract of financial lease 1,368,170.56      786,140.71         -                      2,154,311.27      

Depreciation of assets 971,044.60         769,541.11         -                      1,740,585.71      

Total 2,339,215.16      1,555,681.82      -                      3,894,896.98      

Net 15,212,710.45   (3,636,753.95)    59,251.65           11,635,208.15   

(Unit : Baht)

As at Other comprehensive As at

January 1, 2012 Profit or loss income December 31, 2012

Deferred tax assets

Allowance for Trade accounts receivable 1,802,651.36      1,326,456.85      -                      3,129,108.21      

Allowance for Unbilled installments on 

  completed work 280,043.40         941,436.15         -                      1,221,479.55      

Allowance for other current assets 352,289.78         4,152,346.82      -                      4,504,636.60      

1,777,660.92      (862,422.80)       -                      915,238.12         

Allowance impairment of assets -                      763,648.41         -                      763,648.41         

Allowance impairment of investment property 164,400.00         229,060.00         -                      393,460.00         

Employee benefit obligations 7,056,010.20      1,240,724.20      -                      8,296,734.40      

Loss carry forward 19,419,069.29   (13,301,461.03)  -                      6,117,608.26      

-                      -                      (193,030.40)       (193,030.40)       

Total 30,852,124.95   (5,510,211.40)    (193,030.40)       25,148,883.15   

Actuarial gain (loss) from employmentt benefits

Consolidated financial statements

Movement increase/(decrease)

Allowance for diminution in value of inventories

Actuarial gain(loss) from employmentt benefits

Separate financial statements

Movement increase/(decrease)

Allowance for diminution in value of inventories
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23.  Deferred tax assets (deferred tax liabilities) (continue)

(Unit : Baht)

As at Other comprehensive As at

January 1, 2012 Profit or loss income December 31, 2012

Deferred tax liabilities

Liabilities by contract of financial lease 531,638.52         1,150,712.32      -                      1,682,350.84      

Depreciation of assets 240,962.87         1,347,153.87      -                      1,588,116.74      

Total 772,601.39         2,497,866.19      -                      3,270,467.58      

Net 30,079,523.56   (8,008,077.59)    (193,030.40)       21,878,415.57   

(Unit : Baht)

As at Other comprehensive As at

January 1, 2012 Profit or loss income December 31, 2012

Deferred tax assets -                      

Allowance for trade accounts receivable 1,796,989.55 711,463.83         -                      2,508,453.38      

Allowance for unbilled installments on -                      

  completed work 280,043.40         1,002,796.11      -                      1,282,839.51      

Allowance for other current assets 250,471.45         4,254,165.15      -                      4,504,636.60      

1,777,660.92      (862,422.80)       -                      915,238.12         

Allowance impairment of investment property 164,400.00         229,060.00         -                      393,460.00         

Employee benefit obligations 6,941,803.20      1,198,525.20      -                      8,140,328.40      

-                      -                      (193,030.40)       (193,030.40)       

Total 11,211,368.52   6,533,587.49      (193,030.40)       17,551,925.61   

Deferred tax liabilities

Liabilities by contract of financial lease 348,036.49         1,020,134.07      -                      1,368,170.56      

Depreciation of assets 179,779.58         791,265.02         -                      971,044.60         

Total 527,816.07         1,811,399.09      -                      2,339,215.16      

Net 10,683,552.45   4,722,188.40      (193,030.40)       15,212,710.45   

Movement increase/(decrease)

Separate financial statements

Movement increase/(decrease)

Allowance for diminution in value of inventories

Actuarial gain(loss) from employmentt benefits

Consolidated financial statements
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24. Credits and guarantees

The company has credit in form of bank overdraft, letter of guarantee, short-term loans from financial institutions and 

long-term loans, the company has transferred claimant right or transferred right to receive debt repayment from trading account  

receivable under note 12 and unbilled installments on completed work note 14, investment property under note 20, land 

building and improvement and machines under note 21, including restricted deposits at financial institutions note 16 are securities

in order to guarantee credit facilities above, in additional the group transfer beneficiary from insurance in assets of the group 

company to the financial institution.

As at December 31,2012 the company has received credit line about Standby Letter of Credit (SBLC) amount Baht 

499 Million, which the company will used credit line above by objective support invest in Aelous only,  the company can transfer SBLC

 to long term amount Baht 474 Million ,significant of information as following. 

- Repayment of long-term conditions and interest rate 

The company has to repay the first installment on the last day of next month since the month, which the company withdrawn 

the periods of repayable 24 installment, the installment no 1- 23, the principle need to repay Baht 13 Million and also

in the no 24 installment, the residule principle and interest must repay by carrying interest at MLR+0.5% per annum.

- Condition of financial 

Long term debt or invest in other business than normal operation, must obtain the consent of the bank and other conditions  

such as determine the major shareholders have to maintain percentage of shareholding not less than 35%, tolally ,Significant

finanacial  ratio eles D/E ratio and DSCR.

- Collateral  

The company has to operate about singnificant collateral such as pledge of shares Teasury stock of 32 Million shares,

pledge common stock of Aelous under portion of the company owned for investment in wind energy (WHE3), transfer the right to

receive compensation for the difference between the selling price of common stock Aeolus as discussed in note 18, thansfer right 

to receive dividends from Aelous, pledge right thansfer fixed deposit, which has maximum amount Baht 25 Million. 

As at December 31,2013 , the company has Standby Letter of Credit (SBLC) above out  standing in note 37.1 and   pledge 

right thansfer fixed deposit in accordance as disclosed in note no 16.

25. Bank overdraft and short-term loans from financial institutions

(Unit : Baht)

December 31, 2013 December 31, 2012 December 31, 2013 December 31, 2012

Bank overdrafts - 600,794.49 - -

Short-term loans from trust receipts 542,560,494.25 522,535,131.15 542,560,494.25 522,535,131.15 

Short-term loans from promissory note 295,000,000.00 726,792,009.72 265,000,000.00 722,792,009.72 

Total 837,560,494.25 1,249,927,935.36 807,560,494.25 1,245,327,140.87 

Consolidated financial statements Separate financial statements

As at As at
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25.  Bank overdraft and short-term loans from financial institutions (continue)

Parent company

(Unit : Baht)

Interest rate

Aging (month) % December 31, 2013 December 31, 2012

Short-term loans from trust receipt 3 - on call 2.126% - 7% 542,560,494.25 522,535,131.15 

Short-term loans from promissory note 1 - on call 4.50% - 7.75% 265,000,000.00 722,792,009.72 

Total 807,560,494.25 1,245,327,140.87 

As at December 31, 2013 and 2012 credit line on bank overdrafts and short-term loans from financial institution, securities and 

co-directors' guarantees. As disclosed in the notes 24.

Subsidiary (Demco Power Co., Ltd.)

(Unit : Baht)

Interest rate

Aging (month) % September 30, 2013 December 31, 2012

Short-term loans from promissory note 3 7.00 - 7.125% 30,000,000.00 -                      

As at December 31, 2013 Credit line of bank overdrafts and short-term loans from financial institutions under note 24 have

 parent company joinly guarantee.

Subsidiary (Demco Industry Co., Ltd.)

(Unit : Baht)

Interest rate

Aging (month) % September 30, 2013 December 31, 2012

Bank overdrafts - MRR+5 - 600,794.49         

Short-term loans from promissory note 2 7.25 - 4,000,000.00      

Total -                      4,600,794.49      

Year 2013 the company terminate credit loans with financial institutions.

As at December 31,2012 Credit line of bank overdrafts and short-term loans from financial institutions under note 24 have 

director's subsidiary company and parent company joinly guarantee.

Amount

As at

As at

Amount

As at

Amount
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26.  Short-term loan from others

(Unit : Baht)

December 31, 2013 December 31, 2012 December 31, 2013 December 31, 2012

Short-term loan from others 270,000,000.00 280,000,000.00 270,000,000.00 280,000,000.00 

Parent company

All amount of others short-term loan are in form of bill of exchange, with interest rate at 4.40 - 5.20% per annum period of 

repayment about 6-7 months and the above short-term loan is not securities guarantee.

27. Short-term provisions

  As at 31 December 2013 the company carries Baht 10  Million  of Short-term provisions based on during 2014 the company 

prepared Addendum on BOP agreement, which required the company to redesign and remedy work. The employer will contribute  

towards actual realised cost as a gestures of goodwill to an amount not  exceeding Baht 15 Million.

28.  Long-term loans-net

(Unit : Baht)

2013 2012 2013 2012

Loan (Credit line of Baht 30.00 Million) 25,283,871.61   12,472,803.91   25,283,871.61   -                      

Loan (Credit line of Baht 22.5 Million) -                      11,846,750.69   -                      11,846,750.69   

Loan (Credit line of Baht 10.00 Million) -                      4,721,493.69      -                      -                      

Total 25,283,871.61   29,041,048.29   25,283,871.61   11,846,750.69   

Less  Current portion of long-term loans (20,159,077.42)  (18,326,750.69)  (20,159,077.42)  (11,846,750.69) 

Net 5,124,794.19      10,714,297.60   5,124,794.19      -                      

Consolidated financial statements Separate financial statements

As at December 31, As at December 31,

Consolidated financial statements Separate financial statements

As at As at
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28.  Long-term loans-net (continue)

Movement of long-term loans for the year as at December 31, 2013 and 2011 are as follows :

( Unit : Baht)

2013 2012 2013 2012

Beginning Balance 29,041,048.29   35,169,112.41   11,846,750.69   8,999,449.68      

Add Received loans during the year 30,000,000.00   22,500,000.00   30,000,000.00   22,500,000.00   

Less Repayment loans during the year (33,757,176.68)  (28,628,064.12) (16,562,879.08)  (19,652,698.99) 

Ending Balance 25,283,871.61   29,041,048.29   25,283,871.61   11,846,750.69   

Parent company

The parent company has long-term loan of four credit lines from financial institution as follows :

The first   credit line of Baht 30 Million by loan contract performance. The loan is repayable in 18 months and moreover loan's

conditions are the first to seventeen months, principle and interest need torepay not less than  Baht 1,780,000 and also in the eighteen 

 month , the residule principle and interes must repay by   MLR - 1.40% per annum rate and non collateral.

The secound  credit line of Baht 22.50 Million by loan contract performance. The loan is repayable in 18 months and 

moreover loan's conditions are the first to three months, principle and interest need torepay Baht 220,000. The fouth to seventeen month,

the principle need to repay not less than Baht 1,500,000  And also in the eighteen month , the residule principle and interes must repay by 

carrying in MLR - 1.15% per annum rate and non collateral.

Subsidiary (Demco Industry Co., Ltd.)

The subsidiary company has long-term loan of two credit lines from financial institutions as follows :

 The first credit line of Baht 30 Million are loan by loan contract performance. It is determined to repay principle as monthly

 aggregating of Baht 420,000 per month. The first installment is repayable in July 6, 2009 while the loan has to be completely repayable

 within the period of 84 month, carried interest rate of MLR+ 0.25 per annum. There is collateral  according to note 24  and the parent 

company and subsidiary and directors jointly guaranteed.

The secondcredit line of Baht 10 Million are loan by loan contract. It is which determined to repay principle plus

interestas monthly payment amount Baht 120,000 per month. The first repayment was on May 22, 2009, while the loan has

to be completely repayable within 48 month, carried interest rate of MRR per annum. There is collateral according to 

note 24 and the parent company and subsidiary and directors jointly guaranteed.

As at December 31, As at December 31,

Consolidated Financial statements Separate Financial statements
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29.  Employee benefit obligations

Employee benefit obligations are as follows :

( Unit : Baht)

Consolidated Separate

Financial statements Financial statements

Employee benefit obligations as at December 31, 2011 35,125,296.00   34,554,261.00   

Add Service cost during the year 6,026,990.00      5,838,037.00      

Add Financial cost (interest) during the year 1,363,086.00      1,341,044.00      

Less Payments employee benefit during the year (1,031,700.00)    (1,031,700.00)    

Add(less) Actuarial (gains)  losses arising from post-employment benefits (965,152.00)       (965,152.00)       

Employee benefit obligations as at December 31, 2012 40,518,520.00   39,736,490.00   

Add Service cost during the year 6,698,835.00      5,488,875.00      

Add Financial cost (interest) during the year 1,403,874.00      1,147,014.00      

Less Payments employee benefit during the year (3,036,110.27)    (3,036,110.27)    

Less Transfer Employee benefit obligations to subsidiary company -                      (6,620,499.00)    

 Reduction in subsidiary's past service cost (782,030.00)       -                      

Add(less) Actuarial (gains)  losses arising from post-employment benefits 296,258.27         296,258.27         

Employee benefit obligations as at December 31, 2013 45,099,347.00   37,012,028.00   

Employee benefit expenses  the company recognized  in the profit (loss)  for the year ended  December 31, 2013 and 2012 amount 

Baht 8.10 Million and  Baht 7.39  Million (Separate financial statements for the year ended  December 31, 2013 and 2012 amount Bath   

6.64 Million and Baht 7.18  Million )

For the year  ended December 31, 2013 and 2012 the company recognized Actuarial gains arising from post-employment benefits 

in other comprehensive in  consolidated and Separate financial statements amounth Baht 0.30 Million and Baht 0.97 Million.

Subsidiary (Demco Industry Co., Ltd.)

During 2013, the company had organization restructure and used external staff rather than employ staff internally.

As the result, the company reduced the recorded employee benefit plan by Baht 0.78 Million.

Principal actuarial assumptions at the valuation date were as follows :

( Unit : Percentage)

Parent company Subsidiary Parent company Subsidiary

Discount rate 3.67 3.86 3.67 3.86

Future salary increase rate 7 7 7 3

2013 2012
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29.  Employee benefit obligations (continue)

Amounts of defined benefit obligation for the current and previous  periods are as follows:

Consolidated   Separate

financial statement  financial statements

Year 2013 45,099,347.00   37,012,028.00   

Year 2012 40,518,520.00   39,736,490.00   

Year 2011 35,125,296.00   34,554,261.00   

30.  Liabilities by contract of financial leased-net

( Unit : Baht)

2013 2012 2013 2011

Less than 1 year 11,662,490.50 11,032,718.76 11,144,450.50 11,032,718.76 

More than 1 year up to 5 years 5,035,621.00 11,737,532.30 4,388,071.00 11,737,532.30 

Total 16,698,111.50   22,770,251.06   15,532,521.50   22,770,251.06   

Less Interest payment in the future (796,691.91)       (1,341,040.88)    (728,591.13)       (1,341,040.88)    

Present value of liabilities under -                      

   financial lease agreement 15,901,419.59   21,429,210.18   14,803,930.37   21,429,210.18   

Less Current portion of liabilities under 

                 financial lease agreement (11,084,405.99)  (10,109,829.84)  (10,612,474.70)  (10,109,829.84) 

Liabilities under financial lease agreement-net 4,817,013.60      11,319,380.34   4,191,455.67      11,319,380.34   

Parent company

The parent company performed the contract of hire purchase of vehicle with several companies. The lease contracts 

determine lease fee payments as monthly installment Baht 0.01 - 0.12 Million per month and the lease period is carried about 36-48

installment interest rate at 2.80 - 7.48% per annum. Such lease contract comprises the company's directors as guarantors. 

In addition, ownership of such asset will transfer to ownership of the company when the company pays the final installment in 

accordance with the lease contract.

Subsidiary (Demco Industry Co., Ltd.)

The company performed the contract of hire purchase of vehicle with several companies. The lease contracts determine 

lease fee payments as monthly installment Baht 0.04- 0.05 Million per month and the lease period is carried about  36-48

installment interest rate at 2.90 - 9.00% per annum. Such lease contract comprises the company's directors as guarantors.   

In addition, ownership of such asset will transfer to ownership of the company when the company pays the final installment in   

accordance with the lease contract.

As at December 31, As at December 31,

Defined benefit    obligation

Consolidated financial statements Separate financial statements
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31.  Share capital  

(Unit : Baht)

Number of shares Amount Number of shares Amount

 (Shares) (Baht)  (Shares) (Baht)

Registered share capital

Beginning ordinary share 635,461,843 635,461,843.00 999,000,000 999,000,000.00 

Add Increased ordinary shares 317,492,174 317,492,174.00 - - 

Less Decreased ordinary share (6,425,917) (6,425,917.00) (363,538,157) (363,538,157.00) 

Ending ordinary shares 946,528,100 946,528,100.00 635,461,843 635,461,843.00 

Issued and paid-up share capital

Beginning ordinary shares 553,411,837 553,411,837.00 446,034,602 446,034,602.00 

Add Increased ordinary shares 139,421,063 139,421,063.00 107,377,235 107,377,235.00 

692,832,900 692,832,900.00 553,411,837 553,411,837 

Parent company
31.1 From the minutes of the extra-ordinary shareholders’ meeting no.1/2013 held on May 30, 2013, the following agendas 

were resolved.

(1) To decrease the registered capital of the company by Baht 6,425,917 from Baht 635,461,843 to Baht 629,035,926 by

cancelling all 6,425,917 unsold registered shares, at a par value of Baht 1 per share.

(2) In order to have additional fund for operation, long-term financial stability, and to finance acquisition of Wind Energy

Holding Co., Ltd., the company was approved to increase the registered capital by Baht 317,492,174 from Baht 

629,035,926 to Baht 946,528,100, by issuing 317,492,174 additional ordinary shares at a par value of Baht 1 per share.

(3) To issue odinary shares as follows :

(3.1) To issue up to 125,807,186 new shares at a par value of Baht 1 per share to the existing shareholders at the ratio 

of 1 new share for each 5 existing shares at the price of Baht 10 per share.

(3.2) To issue up to 78,629,492 and 78,629,579 new shares at a par value of Baht 1 per share, in order to support the

exercise of warrants no. 5 (DEMCO-W5) and the warrants no. 6 (DEMCO-W6), respectively.Shareholders who 

subscibe to purchase new share issuance will receive 1 unit of warrants, free of charge, for every 1.6 share 

purchased. The exercise price of warrant no.5and warrant no.6 are Baht 12 and Baht 15, respectively.

(3.3) To issue up to 28,000,000 new shares at a par value of Baht 1 per share, in order to support the exercise of 

Employee Stock Option Plan no.3 (DEMCO-ESOP3). DEMCO-ESOP3 is granted to directors, managements, and 

employee free of charge, with the exercise price of Baht 15 per share. To issue up to 6,425,917 new shares to support 

the exercise of  Employee Stock Option Plan no.2 (DEMCO-ESOP2), which remain from the exercise of such 

warrant on March 29, 2013.

As at December 31, 2012, the company has received advance from new share issuance amounting to Baht 10.74 Million. 

The company registered additional paid-up capital with the Ministry of Commerce on July 4, 2013.

Consolidated and Separate financial statements

As at December 31, 2013 As at December 31, 2012

Total ordinary shares before less treasury shares
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31.  Share capital (continue)

(3.4) To offer private placement for the remaining shares from 30.3(1) with the amount not less than the amount in 28.3(1) and not 

 less than 90% of market price. 

31.2 In accordance with the minutes of the board of directors of the company meeting no.5/2012, held on September 10,

 2012, it was unanimously singnificance are as follows.

(1) To approved  the transfer of stell structure manufacturing business which is a BOI promoted business and section

sale to the Demco Power Company Limited  (DEMCO POWER) and  the parent company trasfer assets and staff 

which related structure manufacturing business and sale to DEMCO POWER in book value of related transaction

(2) To approved decreased registered capital  amount  Baht 363,538,157.00, by cancelling unissued 363,538,157  

ordinary shares at the par value of Baht 1 per share.

(3) It was unanimouly to amend letter of memorandum  no.4  to related with decrease registered share capital of  

company.

(4) To approved increased registered capital of DEMCO POWER from Baht 1,000,000.00 to Baht 130,000,000.00 and 

subscribed increase ordinary shares above because DEMCO POWER has to received business under note no. 18

32.  Dividend payment and legal reserved

Parent company

- In accordance with the minutes of the board of directors of the company meeting no.8/2013, dated August 13, 2013,the

company was unanimously approved to pay THB 0.05 dividend based on the operating profit of the six-month period 

ended June 30, 2013 The payment was based on the net income subjected to 20% tax rate. The payment date was

 September 11, 2013.

- In accordance with the minutes of the annual general shareholders' meeting for the year 2013, held on April 29, 2013,

it was resolved to appropisted legal reserve amount Baht 19 Million from the company's performance operation for the 

year 2012 and resolved to pay dividend of Baht 0.18 per share,The dividend is determined to be payable on May 23,2013.

- In accordance with the minutes of the board of directors of the company meeting no.4/2012, held on Ausgust 10, 2012,

it was unanimously to allocate the net profit from operations half year 2012 in profit for tax rate 23% and approved the 

dividend payment at rate Baht 0.17 per share to shareholder. The company's share registration book will be closed on 

August 24,2012 and the dividend payment will be on  September 7, 2012.

- In accordance with the minutes of the annual general shareholders' meeting for the year 2012, held on April 25, 2012, it 

was unanimously to allocate the retain of net profit from operations year 2011 amount Baht 37.11 Million to legal reserve 

and approved the dividend payment at rate Baht 0.08 per share to shareholder including the holder of warrant DEMCO-

W4 and DEMCO-ESOP 2 which excecised on 30 March, 2012. The company's share registration book will be closed on 

May 8, 2012 and the dividend payment will be on 22 May, 2012.
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33.  Treasury stocks / appropriated retained earnings for treasury stocks

In accordance with the minutes of the board of directors of the company meeting no.9/2010 held on August 5, 2010, 

approved a program to repurchase up retained earnings to Baht 214 Million is amount 40 Million shares for liquidity surplus 

management purpose. The shares are to be repurchased on the Stock Exchange of Thailand between August 30, 2010 and 

June 29, 2011, and can be resold more than 6 month after completing the repurchase but within 3 year from the date of share 

repurchases completed. 

The Company's treasury stock had no a right on the meeting for voting and get the dividend. 

According to letter no. Gor Lor Tor. Chor Sor. (Vor) 2/2548 of the Office of the Securities and Exchange Commission, dated 

February 14, 2005, concerning the acquisition of treasury shares, a public limited company may buy back treasury shares in an 

amount not exceeding the amount of its retained earnings and is to appropriate an equal amount of retained earnings to a reserve 

for treasury shares, which must be maintained until the company either sells the treasury shares or reduces its paid up share 

capital by an amount equal to the value of the treasury shares which it could not sell. As at December 31, 2012, the company has already 

 appropriated the full required amount of retained earnings to a reserve for the treasury  shares amount Baht 93.20  Million.

In during year 2012 the company sale treasury stocks 14.15 Million shares at cost of Baht 71.96 Million and has Premium 

on treasury stocks amount Baht 31.08 Million.

In during year 2013 the company sale treasury stocks 18.33 Million shares at cost of Baht 93.20 Million and has premium 

on treasury stocks amount Baht 120.87 Million. 

34.  Warrants 

Parent company

 December 31, 2013  December 31,2012

34.1 Warrant (DEMCO-W3)

Total right of warrants -                      108,862,537       

Exercise right of warrants balance forward - (15,159,977) 

Less Exercise right of warrants during the year - (93,176,137) 

Exercise right of warrants balance ended -                      (108,336,114)     

Net total right of warrants -                      526,423              

DEMCO-W3 remaining warrants in number of 0.53 unit Million which expired from listed on the Stock Exchange of 

Thailand since February 10, 2012 and can not converted to ordinary share capital.

As at December 31,2012 , the company has purchased back 18.33 Million ordinary shares and  total cost amount Baht 93.20 Million

Unit

As at
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34.  Warrants (continue) 

 December 31, 2013  December 31,2012

34.2 Warrant (DEMCO-W4)

Total right of warrants 72,575,031         72,575,031         

Exercise right of warrants balance forward (2,151,570)         (1,504) 

Add Exercise right of warrants during the period (70,192,268) (2,150,066) 

Exercise right of warrants balance ended (72,343,838)       (2,151,570)         

Net total right of warrants 231,193              70,423,461         

DEMCO-W4 remaining warrants in number of 0.23 unit Million which expired from listed on the Stock Exchange of 

Thailand since February 9, 2013 and can not converted to ordinary share capital.

 December 31, 2013  December 31,2012

34.3 Warrant (DEMCO-ESOP#2)

Total right of warrants 16,000,000         16,000,000         

Exercise right of warrants balance forward (9,174,520)         (2,528,100) 

Add Exercise right of warrants during the period (5,877,540) (6,646,420) 

Exercise right of warrants balance ended (15,052,060)       (9,174,520)         

Net total right of warrants 947,940              6,825,480           

DEMCO-ESOP#2 remaining warrants in number of 0.95 unit Million which expired from listed on the Stock Exchange of  

Thailand since August 9, 2013 and can not converted to ordinary share capital.

34.4  Received advance payment from warrant exercise

As at December 31, 2012 the company received advance payment from warrant exercise amounting to Baht 10.75 Million.

 The company registered additional paid-up capital with the Ministry of Commerce on January 4, 2013.

As at

Unit

Unit

As at
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34.  Warrants (continue) 

34.5 As disclose in note no.31, shareholders approved the issuance of Warrant no.5 (DEMCO-W5), Warrant no.6

(DEMCO-W6), and Employee Stock Option Plan no.3 (DEMCO-ESOP3). The detail of each warrants can be described 

as follow :

(1) Warrant no.5 (DEMCO-W5)

Type of Warrant : Holder (Name) specified and transferable

Number of Offered Warrants : 78,629,492 units

Offering Price : Baht 0 (zero) per unit

Exercised Ratio : 1 warrant can be exercised to purchase 1 common share (unless

there is any right adjustment in accordance with the terms)

Exercised Price : Baht 12.00 per share

Issue and Offering Date : July 5, 2013

Term of Warrants : : 1 years and 7 months from the issuing date (from July 5, 2013 to

February 5, 2015). After issurance warrant the company no extension

of the expiry date

Number of Reserved Shares for - : Up to 78,629,492 shares

    Exercised Warrants :

Secondary market for the Warrants : July 26, 2013 The company  file an application for listing the Warrants 

on the Stock Exchange of Thailand amount 38,053,393 units.

(2) Warrant no.6 (DEMCO-W6)

Type of Warrant : Holder (Name) specified and transferable

Number of Offered Warrants : Up to 78,629,579 units

Offering Price : Baht 0 (zero) per unit

Exercised Ratio : 1 warrant can be exercised to purchase 1 common share (unless

there is any right adjustment in accordance with the terms)

Exercised Price : Baht 15.00 per share

Issue and Offering Date : July 5, 2013

Term of Warrants : : 2 years and 7 months from the issuing date (from July 5, 2013 to

February 5, 2016). After issurance warrant the company no extension

of the expiry date

Number of Reserved Shares for - : Up to 78,629,579 shares

    Exercised Warrants :

Secondary market for the Warrants : July 26,2013. The company file an application for listing the Warrants 

on the Stock Exchange of Thailand amount 38,053,393 units.
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34.  Warrants (continue) 

(3) Empolyee share Option Plan (DEMCO-ESOP3)

On July 10, 2013, the company grant 28,000,000 units of warrants, free of charge, to  its directors and employees

and its subsidiaries (DEMCO-ESOP3) with the condition that the granted warrants will be fully exercised after three 

years of service. The warrants are specified for holders name, non-transferable, and has 3 years of tenor from the  

granted date. Each warrant can be used to purchase 1 new ordinary share at the exercise price of  Baht 15 per share. 

Secondary market for the Warrants : The company will not list the warrant on the Stock Exchange of

Thailand (SET).

Exercise period and conditions : For all 28,000,000 warrants issued under this ESOP, warrant holders 

are entitled to exercise the warrant to purchase ordinary shares 

5 times, the first exercise can be perform after 1 year from issuance date. 

The expiration date is 5 July 2016 which is 3 years from issuance date.

First Exercise Date : Exercisable amount of 20% of the total number of warrants allotted to

each warrant holder

2nd Exercise Date : Exercisable amount of 40% of the total number of warrants allotted to

each warrant holder (inclusive of the exercisable amount from the 1st 

exercise date)

3rd Exercise Date : Exercisable amount of 60% of the total number of warrants allotted to 

eachwarrant holder (inclusive of the exercisable amount from the

1st - 2nd exercise date)

4th Exercise Date : Exercisable amount of 80% of the total number of warrants allotted to

each warrant holder (inclusive of the exercisable amount from the

1st - 3rd exercise date)

5th Exercise Date : Exercisable amount of 100% of the totalnumber (inclusive of the 

exercisable amount from the 1st - 4th exercise date)

The estimated fair value of each warrant is Baht 0.65 on grant date. The calculation is made through the  Black-Scholes 

Merton model using input data comprising the share price as at determination date of Baht 7.40, exercise price of Baht 15.00,

expected volatility of 43.71 %, expected dividend yield of 3.48%,contractual life of 3 years, and a risk-free interest rate of 3.50%.

During the year ended  December 31,2013, the Company recorded personnel expenses from DEMCO - ESOP3 amounting to

 Baht  2.78 Million, together with a corresponding  increase in “Capital reserve for share-based  payment transactions”

 in shareholders’ equity.
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34.  Warrants (continue) 

(Unit : Unit)

As at

December31, 2013

Warrants

Total right of warrants balance forward -                      

Warrants issued during the period 28,000,000.00   

Total right of warrants balance  ended 28,000,000.00 

35.  Income tax expense

Interim corporate income tax was calculated on profit before income tax for the year, using the estimated effective tax 

rate for the year.

(Unit : Baht)

2013 2012 2013 2012

(Restated) (Restated)

Current income tax :

Corporate income tax charge 49,787,102.50   77,710,074.63   49,787,102.50   77,710,074.63   

Deferred tax :

Relating to origination and reversal 

   of temporary differences  3,702,786.32      8,008,077.59      3,636,753.95      (4,722,188.40)    

Income tax expense reported in 

    the statements ofcomprehensive income 53,489,888.82   85,718,152.22   53,423,856.45   72,987,886.23   

Reconciliation between income tax expenses and the product of accounting profit multiplied by the applicable tax rates for the

  years ended 31 December 2013 and 2012 as follow : 

Consolidated financial statements  Separate financial statements

For the year ended December 31, 
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35.  Income tax expense (continue)

(Unit : Baht)

2013 2012 2013 2012

(Restated) (Restated)

Accounting profit (loss) before tax 407,860,478.65 493,406,136.18 244,727,884.41 449,508,269.63 

Add Accounting loss of some subsidiary 645,360.00 - - - 

Accounting profit (loss) before tax- net 408,505,838.65 493,406,136.18 244,727,884.41 449,508,269.63 

Applicable tax rate 20% 23% 20% 23%

Accounting profit (loss) before tax

   multiplied by applicable tax rate 81,701,167.73 113,483,411.32 48,945,576.88 103,386,902.01 

Loss carry forward (1,894,882.47) (12,459,484.63) - - 

Accounting profit (loss) before tax multiplied by 

   applicable tax rate -                      (164,741.21)       -                      (8,008.49)           

Effects of:

  Tax exempted revenue and Tax exempted revenue (25,892,250.71) 15,074,216.44 4,478,279.57 (175,757.59) 

  Promotional privileges expenses (424,145.73) (30,215,249.70) - (30,215,249.70) 

53,489,888.82 85,718,152.22 53,423,856.45 72,987,886.23 

Some of subsidiaries

Some of subsidiaries have not recognized tax loss as deferred tax assets amount Baht 0.05 Million since managements assessed 

that there was economic uncertainty. Therefore,the subsidiaries cannot estimate certain future operating performance to determine 

future usage for such assets consequencely, the company will recognise deferred tax assets when tax obligations occured.

Income tax relating to each component of other comprehensive income

The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for the year ended  December 31, 2013

 and 2012 are as follows

(Unit : Baht)

2013 2012 2013 2012

(Restated) (Restated)

Deferred tax relating to

Actuarial gains(losses) on defined employee

    benefit plans 59,251.65 (193,030.40) 59,251.65 (193,030.40) 

For the year ended December 31, 

Income tax expenses reported in the statements of 

   comprehensive income

Consolidated financial statements  Separate financial statements

For the year ended December 31, 

Consolidated financial statements  Separate financial statements
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36.  Basic earnings per share / diluted earnings per share

Basic earning per share for the year December 31, 2013 and 2012 are as follows ;

 2013 2012  2013 2012

Basic earnings per share

Net profit attributable to equity holders of 

the parent company (Unit : Baht) 357,326,513.90 392,587,000.35 191,304,027.96 376,520,383.40 

Weighted average number of ordinary 

shares in issue (Unit : share) 648,889,546       506,925,943 648,889,546       506,925,943 

Basic earnings per share (Baht per share) 0.55                    0.77                    0.29                    0.74                    

Diluted earning per share for the year December 31,  2012 is as follows ;

Consolidated Separate

 2012  2012

Diluted earning per share

Net profit attributable to equity holders of the parent 

company (Unit : Baht) 392,587,000.35 376,520,383.40 

Weighted average number of ordinary shares in

issue (Unit : share) 506,925,943       506,925,943       

Efffect of dilutive potential ordinary share

- Warrant - Shareholders 5,284,389           5,284,389           

- Warrant - ESOP 3,429,002           3,429,002           

Weighted average number of ordinary shares for 

   diluted earning per share (Unit : share) 515,639,334       515,639,334       

Profit of ordinary shareholders by assumption the 

   conversion of warrants to ordinary shares

   (Unit : Baht per share) 0.76                    0.73                    

There is no dilutive effect of ordinary share in the financial statements for theyear ended  December 31, 2013  since the exercise

 price of warrants was higher than the average market price for the year.

For the year periods December 31,

Consolidated financial statements Separate financial statements

For the year periods December 31,

 financial statements
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37. Obigations commitment and contigent liabilities

             Obigations commitment and contigent liabilities are as follows :

37.1 Obigation about L/C D.L/C LG and AVAL are as follows :

Currency

(Million) 2013 2012 2013 2012

Letter of credit EUR 0.07                    0.05                    0.07                    0.05                    

USD -                      0.24                    -                      0.24                    

Domestic letter of credit Baht 31.71                  35.04                  31.71                  35.04                  

Letter of guarantee EUR 0.02                    0.93                    0.02                    0.93                    

USD -                      0.03                    -                      -                      

Baht 2,728.88             2,112.49             2,713.53             2,112.39             

Letter of guarantee (guarantee  

   the filing of electricity sale and  

   improve electric system) Baht 145.13                164.72                145.13                164.72                

AVAL Baht 42.11                  12.34                  -                      12.34                  

Irrevocable standby 

  letter of credit (SBLC) Baht 45.00                  150.68                45.00                  150.68                

As at December 31, 2013 and 2012, DEMCO used own credit line to provide letter of guarantee Baht 145.13 Million

and the Baht 164.72 Million respectively which issued by financial institutions in Thailand  to support Wind Energy Holding 

Co., Ltd. and other affiliated companies for offering “The Electricity Sale And Improve Electric System Project of Electricity

Generator Authority of Thailand  (EGAT)” under joint venture project development and consotiumagreement. 

Wind Energy Holding Co., Ltd. and some director 's company will take all responsibilities  disclosed in the notes 37.2

As at December 31,2012, the company has Irrevocable Standby letter of credit from financial institutions , which are as

 credit line in order to support investment in the Aeolus power Co., Ltd.,  the details are as follows : 

Financial institutions no 1

- Irrevocable Standby letter of credit copy 1 the company has SBLC amount approximate Baht 465 Million issued by 

financial institutions in Thailand in order to guarantee "The equity guarantee agreement" hold on August 1, 2011.

The agreement was consotium between First Korat Wind Co., Ltd, Aeolus Power Co.,Ltd and financial institutions.

- Irrevocable Standby letter of credit copy 2 the company has SBLC amount approximate Baht 22.5 Million issued by

financial institutions in Thailand in order to guarantee "The sponser support agreement" hold on August 1, 2011.

The greement was consotium between First Korat Wind Co., Ltd,  Inter alia and  financial institutions.

Consolidated financial statements Separate financial statements

As at December 31, As at December 31,
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37.1 Obigation about L/C D.L/C LG and AVAL are as follows : (continue)

Financial institutions no 2

- Irrevocable Standby letter of credit copy 1 the company has SBLC amount approximate Baht 330.60 Million issued by 

financial institutions in Thailand in order to guarantee "The equity guarantee agreement" hold on December 15, 2011.

The agreement was consotium between K.R.TWO Co., Ltd., Aeolus Power Co.,Ltd and financial institutions.

- Irrevocable Standby letter of credit copy 2 the company has SBLC amount approximate Baht 22.5 Million issued by

financial institutions in Thailand in order to guarantee "The sponser support agreement" hold on December 15 , 2011.

The greement was consotium between K.R.TWO Co., Ltd.,  Inter alia and  financial institutions.

As at December 31,2012 Credit line for  Standby letter of credit above gurantee by company's fix deposit as described in note  

 of financial statement no 16 including fix deposit of director.

As at December 31,2013, the company has out standing Irrevocable Standby letter of credit from financial institutions ,

2 Financial institutions.,  the details are as follows : 

Financial institutions no 1

- Irrevocable Standby letter of credit copy 2 the company has SBLC amount approximate Baht 22.5 Million issued by

financial institutions in Thailand in order to guarantee "The sponser support agreement" hold on August 1, 2011.

The greement was consotium between First Korat Wind Co., Ltd,  Inter alia and  financial institutions.

Financial institutions no 2

- Irrevocable Standby letter of credit copy 2 the company has SBLC amount approximate Baht 22.5 Million issued by

financial institutions in Thailand in order to guarantee "The sponser support agreement" hold on December 15 , 2011.

The greement was consotium between K.R.TWO Co., Ltd.,  Inter alia and  financial institutions.

As at December 31,2013 Credit line for  Standby letter of credit above gurantee by company's fix deposit as described in note  

 of financial statement no 16.

37.2  Important contract

(1) On August 6, 2011, the company has performed the memorandum between the Wind Energy Holding Co., Ltd.,

“the project developer” and the Demco Public Co., Ltd., “the project constructor” while the project developer has 

studied the project of electric current production from wind energy in several projects in the area of Nakorn Rajsima 

Province, Chaiyapum, Roi-ed, Garasin aggregating potentiality of production capacity approximately 450 MW or 

greater while two parties wish to perform this memorandum in order to specify the primary outstanding between the 

project developer and the project constructor in the operation with respect to the project as follows :
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37.2  Important contract (continue)

- The project developer will be the person who studies and keep The data of wind energy including coordination with

expert and wind turbine producer in order to obtain wind turbine within the appropriate period for the new projects in 

each project including fund raising for operation both in the format of investment, loan, trading credit and capital in 

other type for the new project in each such project.

- When the project developer sees that any new project constitutes the feasibility in the technical light and business 

and wishes to develop the new project, project developer will be inform project constructor know detail of new 

project above within the period that the project developer appropriately consents.

- When receiving the acknowledgement about the new project in each project that the project developer wishes to 

further develop, the project constructor will be responsible for coordination with the Electricity Generator Authority 

and Provincial Electricity Authority in the agreement performance to purchase electric current from the project 

developer including exploration, construction design in the part of 

1. Electricity system task ; for instance, construction of distribution system, underground electrical system 

delivery line system, subsidiary electricity station.

2. Civil construction task ; for instance, road task, project area improvement task, equipment foundation 

preparation, wind turbine foundation preparation when receiving acknowledgement from the project developer, 

the project constructor will commence the task in the stage of exploration and coordination with two electricity 

authorities.

- Before commencing the project construction, both two parties will jointly compute construction value according to 

scope of new project in each project. When two parties can completely agree the construction value, the project 

developer will assign that the project constructor is the project construction operator in the nature of cost plus by 

classifying as 10% operating expense, 5% profit aggregating to cost plus in the rate of 15%.

- This memorandum constitutes the period determination since the date of signature until as at December 31, 2013.

(2) On September 11, 2009, the company has performed the contract of project development collaboration with the

Renewable Energy Corporation Co., Ltd., the Wind Energy Holding Co., Ltd., Mr. Nopporn Supapipat and 

Mr. Pradej Kittiitsaranont and performed the consortium agreement with the Wind Energy Holding Co., Ltd., while 

there is the purpose jointly with the company to develop the electricity production project from the wind energy in 

several number of projects in the area of Nakornrajsema Province, Chaiyapum, Roi-ed, Garasin aggregating to 

potentiality of production capacity approximately 800 Megawatts or greater while the Wind Energy Holding Co., 

Ltd., and /or affiliated companies is the person who files the proposal of electricity sale in type of NON-FIRM that 

produces from wind energy to the Electricity Generator Authority of Thailand in number not exceeding 90 

Megawatts per one contract while it may divide the sale offer in several contracts which the Demco Public Co., Ltd., 

agrees to proceed with the following :
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37.2  Important contract (continue)

- Finding the surety to file the proposal to sell the electricity as letter of guarantee of domestic bank according to 

determination of Electricity Generator Authority of Thailand.

- Studying the transportation route of electric production turbine about the installation point and determination of route 

construction.

- Studying the determination for the working area.

- Studying the networking point of delivery line in order to distribute electric current.

- Preparing the limit, map that shows the level fee.

- Planning, determining the installation of wind turbine and determining the commencement of electricity sale.

- Preparing the task plan of construction design.

- Exploring The data in order to use in transportation route design, road, foundation of electricity production turbine 

and electricity system.

- Designing road, foundation of wind turbine, electricity system.

- Studying the networking of electricity system according to grid code.

- Preparing and proposing the whole construction budget.

- Operating the area improvement within the project, constructing road in order to reserve for transportation of 

foundation construction for the wind turbine installation and construction other related systems.

- Operating the construction of electricity station, the high power delivery line between the Wind Farm and the 

connecting point of the electricity purchased receipt.

- The Wind Energy Holding Co., Ltd., and/or affiliated companies agree to proceed with the following :

- Planning and managing the project development. 

- Studying potentiality of wind in the area including design and management of the station of wind speed 

measurement.

- Assessing the production capacity and designing the primary project.

- Negotiating the term with the turbine producer.

- Raising the working capital that used for project operation.
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37.2  Important contract (continue)

Apart from obligation commitment according to the memorandum above in order to remunerate Demco which 

proceeds with finding the surety to file the proposal to sell electricity, the Renewable Energy Corporation Co., Ltd., agrees 

that it will transfer shares of Wind Energy Holding Co., Ltd., to Demco Public Co., Ltd., for the remuneration fee by 

computing from electricity power quantity that the Wind Energy Holding Co., Ltd., and/or the affiliated companies offers 

to sell electricity to Electricity Generator Authority of Thailand, equivalent to 3,300.00 shares, Baht 10.00 per share per 

one Megawatts that filed to propose electricity sale while it will transfer shares in number of 2.50 Million shares to the 

company when receiving confirmation that it can prepare letter of guarantee in the filing of proposal of electricity sale to 

the Electricity Generator Authority of Thailand. However, the company will be the person who is responsible for all 

expenses (including stamp duty) that occurred from such shares transfer.

In case that the Electricity Generator Authority of Thailand responses to receive the proposal of electricity sale  

according to the project that mentioned, the Wind Energy Holding Co., Ltd., and/or affiliated companies will have to find 

out surety according to the term of the Electricity Generator Authority of Thailand to place instead of surety that the 

company has taken to place within seven day commenced from the date that the project of wind energy electricity 

production is signed in the loan contract with the finance institutes.

In order to protect damage that may incur with Demco Public Co., Ltd., due to the event that the Electricity 

Generator Authority of Thailand confiscates or breaks surety of electricity sale proposal that taken to place according to 

the event that the Demco Public Co., Ltd., finds out the surety against the filing of electricity sale proposal as letter of 

guarantee of domestic banks in accordance with the determination of the Electricity Generator Authority of Thailand. 

The Wind Energy Holding Co., Ltd., and directors; for instance, Mr. Nopporn Supapipat and Mr. Pradej Kittiitsaranont 

will be the persons who are jointly and totally responsible. Moreover, they will take shares of Sustanable Energy 

Corporation Co., Ltd., in number of 15,000.00 shares over the correspondence to receive one Megawatt electricity 

purchase that is under the ownership of the Wind Energy Holding Co., Ltd., which free from obligation burden or any 

obligation to place as surety against damage to the Demco Public Co., Ltd., until the Demco Public Co., Ltd., will 

completely receive surety against the filing of electricity sale proposal or damage that received from such event totally 

receives alleviation.

The Wind Energy Holding Co., Ltd., will be the person who pays the whole various impose fee in the issuance of

guarantee letter of the banks according to the event that the Demco Public Co., Ltd., will proceed with finding out surety 

against the filing of electricity sale proposal as letter of guarantee of the domestic banks according to the determination 

of the Electricity Generator Authority of Thailand.

The Renewable Energy Corporation Co.,Ltd. agrees that when Demco Public Co., Ltd., enters as a shareholder in 

the Wind Energy Holding Co., Ltd., in the proportion from 1% to 5%, Demco Public Co., Ltd., constitutes the right in the 

representative participation to jointly manage the Wind Energy Holding Co., Ltd., in the status of one number director.
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37.3  Litigation case

The parent

As at December 31, 2013 and 2012, the Company has contingent liabilities arising from litigation of 21.15  Million Baht 

and  21.15 Million Baht, respectively. The lawyer commented this would not spoil the company’s reputation as well as the 

management raise discretion in assessing the results of the litigation and trust that no damage occurs as a result of no 

record of the said estimated liability.

On November 13, 2012, the company has been an individual plaintiff claim for damages to the Company and related 

companies as defendants. The plaintiff sued the capital of Baht 163 Million. Next time February 26, 2013 the court, afterwards, 

mediate litigants by mutual agreed at the balance of loss of approximately Baht 11 Million. Both defendants offered to settle for a 

total of Baht 7 Million, which fail to agree. The management of the company has considered the possibility that the court would 

consider the loss of benefit to the plaintiff with the full amount is rather low because the evidence inherit to the Court to be limited. 

As a result, the company has not recorded a estimated liability at the end of reporting period due to the said uncertainty.

             During 2013,  The Court of the First Instance ruled that both Defendants shall be jointly liable for Baht 7 Million with 

interest , DEMCO and the subsidiary of  AEOLUS  has not recorded a provision for liability incurred for this compensation 

and interest. However,  DEMCO and the subsidiary of  AEOLUS has filed an appeal with the Court of Appeal against 

the decision of the Court of the First Instance and applied for a stay of execution on 2 December 2013. Currently, 

the lawsuit is still in the Court of Appeal, and the ultimate outcome remains uncertain as at 31 December 2013

37.4  Sub contractor contract

The parent

As at December 31, 2013 and 2012, the parent company has obigations to pay the sub contractor in the future amount Baht 

372.15 Million and Baht 247.21 Million respectively.

Subsidiary (Demco Industry Co., Ltd.)

As at December 31, 2013 and 2012, subsidiary has obligations to pay the sub contractor in the future amount Baht 5.33

Million and 3.47  Million respectively.

38.  Contracts in progress

Parent company

As at December 31, 2013 and 2012 the aggregate amount of construction accumulated cost incurred and recognised profits

or losses to date for contracts in progress of the company was approximately Baht 10,208.71 Million and Baht  10,047.52 Million

respectively.

Subsidiary (Demco Industry Co., Ltd.)

As at December 31, 2013 and 2012 the aggregate amount of construction accumulated cost incurred  and recognised profits

or losses to date for contracts in progress of the company was approximately Baht 42.17 Million and Baht 459.41 Million respectively.  
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39.  Financial instrument 

Financial instruments means any contract which makes assets in finance of a business affairs and liabilities in finance or

capital instrument of a business affairs increase at the same time. The company has no policy to operate about transaction in

financial derivative instrument in order to expect in term of profit or trade and the company has the risk instruments which has the

main list as follows :

39.1 Credit risk

Credit risk means the risk that the party of the one part will be unable to execute according to commitments, which is

specified with financial instruments and it makes the party of other part damage in term of finance.

The company is exposed to credit risk primarily with respect to trade accounts receivable other accounts receivable

and advance to supplier. The company’s management manages such risk by establishing credit limits for customers and

counterparties and analysing their financial position on an ongoing basis. As a result, the company does not expect to incur

material financial losses.

39.2 Foreign exchange risk

Foreign exchange risk arises from the change in foreign currency exchange rates to have an adverse effect on the

company in the current reporting and in future years. The company expects that there may be an effect from changes in

exchange rates resulted from a portion of assets and liabilities in foreign currencies which has not been hedge. 

As at December 31, 2013 and 2012, the group company has financial assets and financial liabilities 

denominated in foreign currencies are as follow :

Currency

(Million) 2013 2012 2013 2012

Financial asset

Foreign trade accounts receivable USD 0.04 0.04 - - 

EUR 0.05 - 0.05 - 

Financial liabilities

Foreign trade accounts payable USD 3.99                    1.47                    3.99                    1.47                    

EUR 0.64                    0.15                    0.64                    0.15                    

YEN 0.03                    -                      0.03                    -                      

Trust receipts USD -                      0.31                    -                      0.31                    

EUR 0.16                    0.11                    0.16                    0.11                    

Obligation

Letter of credit USD -                      0.24                    -                      0.24                    

EUR 0.07                    0.05                    0.07                    0.05                    

Letter of guarantee EUR 0.02                    0.93                    0.02                    0.93                    

As at December 31, As at December 31,

Transaction

Consolidated financial statements Separate financial statements
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39. Financial instrument (continue)

39.3  Interest rate risk 

          Interest rate risk means the risk that the value of financial instruments will change because the changes of interest rate. The company is exposed to interest rate risk relating primarily to its deposits, short 

term loans and loans from financial institutions. So the company is exposed to the risk of the fluctuation in the future market rate. 

          Significant financial assets and liabilities as at December 31, 2013 and 2012 classified by type of interest rates are summarised in the table below :

(Unit : %)

Interest rate

2013 2012 2013 2011 2013 2012 2013 2012 % per annum

Financial assets

Cash and cash equivalents 27.53 200.34 2.05 - 340.40 3.53 369.98 203.87 1.40 - 2.05

Trade accounts receivable and note receivable-net - - - - 927.59 1,178.40           927.59 1,178.40 -

Trade accounts receivable from subsidiaries - - - - 1,328.08           970.56 1,328.08 970.56 -

Short-term loans to related parties - - - - 0.27 0.15 0.27 0.15 -

Restricted deposits at financial institutions - - 47.50 48.10 0.57 - 48.07 48.10 1.40 -1.95

Financial liabilities

Bank overdrafts and short-term loans from

   financial institutions - 0.60 837.56 1,249.33           - - 837.56 1,249.93 2.126-7.75

Trade accounts payable and note payable - - - - 1,002.59           628.33              1,002.59 628.33 -

Short-term loan from related persons - - - - 0.54 - 0.54 - -

Short-term loan from other - - 270.00 280.00 - - 270.00 280.00 4.40-5.20

Long-term loans - - 25.28 29.04 - - 25.28 29.04 MLR-MLR+0.50

MLR-1.15-1.40

Employee benefit obligation -                    -                    -                    -                    45.10 40.52 45.10 40.52 -

Liabilities by contract of financial leased - - 15.90 21.42 - - 15.90 21.42 2.80-9.00

39.4 Fair value

Financial assets and liabilities have the prices according to the lists, which close to current market rate because these financial instruments will due in the short term including the loans from other 

companies, which has the interest rate close to current market condition, it makes such financial instruments and liabilities reflect the fair value already.

Consolidated financial statements (Unit : Million Baht)

Floating interest rate Fixed interest rate Non-interest bearing Total
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40.  Segment information 

     The chief operating decision-maker (CODM) has been identified as the Managing Director (MD) who regularly reviews 

the group's internal reporting in order to assess performance and allocate resources. Segmental profit is used as an assessment 

and allocation criteria. 

     The group has determined 5 reportable segments as follows :

Sales Produce and sell steel structure fabrications for electrical works, telecommunication works

Electrical work services Designs, constructs and manages electrical work on a complete service basis.

Designs, constructs and manages mechanical and electric systems and facilities such as 

electrical system, water management, air-conditioning and ventilation, steam and hot 

water system, on a complete service basis.

Engaged in produce and install fabricated steel structure and high pressure vessel.

Other services Civil work, communication and other services 

     Information relating to business segments, in the company’s financial statements for the nine-monthperiods ended 

September 30, 2013 and 2012 were as follows :

(Unit : Baht)

Intersegmental 

Sales Electrical work Machanical work Engagement work Other elimination Total

Revenue from sales 

   and services

Revenue from 

   outside 219,723,722.61 4,990,342,346.96 92,584,888.92 11,034,317.01 173,755,206.02 - 5,487,440,481.52 

Revenues between 

   segments 137,529,846.18 62,077,381.00 - 27,554,003.79 - (227,161,230.97) - 

Interest expense 7,088,771.61 68,811,837.51 1,489,188.68 1,020,297.77 2,564,774.10 (3,279,972.62) 77,694,897.05 

Depreciation and 

   amortization 6,981,547.24 4,520,786.53 226,336.47 4,509,667.68 799,297.82 - 17,037,635.74 

Profit (loss) from 

   continuing 

   operations (51,723,393.66) 327,134,059.13 (15,874,312.44) 9,588,319.31 (30,186,511.88) (7,678,818.51) 231,259,341.95 

1,400,785.31 48,369,392.64 - 3,719,710.87 - - 53,489,888.82 

For the year ended December 31, 2013

Services

Income tax expenses

Reportable segment Detail of goods and services

Machanical work services

Engagement work services

Consolidated financial statements



83

40. Segment information (continue) (Unit : Baht)

Intersegmental 

Sales Electrical work Machanical work Engagement work Other elimination Total

Revenue from sales 

   and services

Revenue from 

   outside 953,131,721.20 4,578,614,021.35 222,135,299.74 29,031,472.81 156,679,621.67 - 5,939,592,136.77 

Revenues between 

   segments 133,445,143.29 - - 379,530,058.18 4,720.00 (512,979,921.47) -

Interest expense 22,139,554.18 76,093,484.05 4,037,535.43 5,188,113.06 2,786,079.44 (2,642,219.18) 107,602,546.98 

Depreciation and

   amortization 6,002,750.56 3,205,007.52 496,614.47 8,825,895.75 1,009,016.44 - 19,539,284.74 

Profit (loss) from 

   continuing  

   operations 91,413,796.59 385,717,068.44 (6,070,281.39) 55,783,522.85 (21,910,145.76) 954,854.17 505,888,814.90 

8,592,812.88 56,245,623.79 - 20,879,715.55 - - 85,718,152.22 

Reconcile total revenue of every segments which report with total revenue

(Unit : Baht)

December 31,2013 December 31,2012

Segmental revenue 5,487,440,481.52 5,939,592,136.77 

Other revenue 74,460,493.19 76,579,119.60 

Gain (loss) from sale  investment in associated company 8,018,671.39 -

Inter segmental elimination (20,872,212.88) (6,190,253.24) 

Total revenue 5,549,047,433.22 6,009,981,003.13 

Services

Income tax expenses

Consolidated financial statements

For the year ended 

Consolidated financial statements

For the year ended December 31, 2012
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40.  Segment information (continue) (Unit : Baht)

Reconcile total of  profit (loss) from continuing operations of every segments which report with profit (loss) before

 corporateincome tax

(Unit : Baht)

December 31,2013 December 31,2012

Segmental profit 231,259,341.95 505,888,814.90 

Share loss from associate 168,582,465.31 (12,482,678.72) 

Gain (loss) from sale  investment in associated company 8,018,671.39 - 

Earning before tax 407,860,478.65 493,406,136.18 

Reconcile total other significant items which disclose sperate segments with total of the group company

(Unit : Baht)

Segmental Non segmental Segmental Non segmental 

 balance balance Total balance  balance balance Total balance

Interest revenue - 1,567,684.38 1,567,684.38 - 2,479,152.31 2,479,152.31 

Interest expense 77,694,897.05 - 77,694,897.05 107,602,546.98 - 107,602,546.98 

Depreciation and amortisation 17,037,635.74 5,327,955.80 22,365,591.54 19,539,284.74 3,353,977.34 22,893,262.08 

Segmental assets

(Unit : Baht)

Intersegmental 

Sales Electrical work Machanical work Engagement work Other elimination Total

560,603,189.96 2,168,662,121.82 115,364,931.09 180,761,095.55 154,591,507.56 - 3,179,982,845.98 

(Unit : Baht)

Intersegmental 

Sales Electrical work Machanical work Engagement work Other elimination Total

570,706,711.75 1,793,933,835.09 103,901,034.17 180,761,095.55 222,954,597.52 - 2,872,257,274.08 Segmental assets

Consolidated financial statements

For the year ended 

Consolidated financial statements

For the year ended December 31,2013 For the year ended December 31, 2012

Consolidated financial statements 

As at December 31, 2013

Segmental assets

Consolidated financial statements 

As at December 31, 2012
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40.  Segment information (continue)

(Unit : Baht)

Intersegmental 

Sales Electrical work Machanical work Engagement work Other elimination Total

381,578,342.82 1,654,527,589.16 101,455,033.78 251,256,779.43 226,848,853.70 - 2,615,666,598.89 

Reconcile total of assets of segments which report with total assets

(Unit : Baht)

December 31, 2013 December 31, 2012 January1, 2012

Assets

Segmental assets 3,179,982,845.98 2,872,257,274.08 2,615,666,598.89 

Non segmental assets 2,699,097,293.48 1,588,236,058.26 1,070,700,845.88 

Total assets 5,879,080,139.46 4,460,493,332.34 3,686,367,444.77 

Information about main client

Amount Percentage of net  Amount Percentage of net  

 (Million Baht) revenue (% ) (Million Baht) revenue (% ) 

The group company has revernue from goverment company 

  amount 1 clients which as a electrical work 582.12          10.61% -                 -                 

The group company has revernue from private company 

  amount 2 clients which as a electrical work 3,236.10       58.99% -                 -                 

  amount 3 clients which as a electrical work -                -                2,453.99        41.32%

Other item non cash which significant

     For the year ended December 31, 2013, the company has the following significant non-cash transaction because during  year

 2013, DEMCO paid for investment in subdiary (Demco Power Company Limited) by assets amounting 

to Baht 107.89 Millions and liabilities amounting to Baht 7.89 Millions to Demco Power. And sell fixed assets with credit Baht

77.84 Million

For the year ended December 31,

2013 2012

Segmental assets

Consolidated financial statements 

As at 

Consolidated financial statements 

Consolidated financial statements 

As at January 1, 2012
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41.  Subsequent event

Subsidiary (Demco Power 6 Co., Ltd.)

has registered the additional shares on 9 January 2014. The 40,000 additional shares has been called up at Baht 25 per share, amount

Baht 1 Million which has been paid up in January 2014.

Subsidiary (Demco Power 11 Co., Ltd.)

has registered the additional shares on 9 January 2014. The 30,000 additional shares has been called up at Baht 25 per share, amount

Baht 0.75 Million which has been paid up in January 2014.

Subsidiary (Demco Power 15 Co., Ltd.)

has registered the additional shares on 9 January 2014. The 45,000 additional shares has been called up at Baht 25 per share, amount

Baht 1.13 Million.which has been paid up in January 2014.

Subsidiary (Demco Power 16 Co., Ltd.)

has registered the additional shares on 9 January 2014. The 45,000 additional shares has been called up at Baht 25 per share, amount 

Baht  1.13 Million which has been paid up in January 2014.

Subsidiary (Demco Power 17 Co., Ltd.)

has registered the additional shares on 9 January 2014. The 45,000 additional shares has been called up at Baht 25 per share, amount 

Baht  1.13 Million which has been paid up in January 2014.

42.  Reclassification

The financial statements for the perious years  have been reclassified to conform to the current year’s classification but 

with no effect to previously reported net income (loss) or shareholders' equity.

approved to increase additional Baht 4.5 Million of company's registered share capital from Baht 1 Million to Baht 5.5 Million. The company

In accordance with minutes of Extraordinary Shareholders' meeting no.1/2014 dated on  January 2, 2014 , the meeting unanimously

approved to increase additional Baht 4.5 Million of company's registered share capital from Baht 1 Million to Baht 5.5 Million. The company

In accordance with minutes of Extraordinary Shareholders' meeting no.1/2014 dated on  January 2, 2014 , the meeting unanimously

In accordance with minutes of Extraordinary Shareholders' meeting no.1/2014 dated on January 2, 2014 , the meeting unanimously

approved to increase additional Baht 4 Million of company's registered share capital from Baht 1 Million to Baht 5 Million. The company

In accordance with minutes of Extraordinary Shareholders' meeting no.1/2014 dated on  January 2, 2014 , the meeting unanimously

approved to increase additional Baht 3 Million of company's registered share capital from Baht 1 Million to Baht 4 Million. The company

In accordance with minutes of Extraordinary Shareholders' meeting no.1/2014 dated on  January 2, 2014 , the meeting unanimously

approved to increase additional Baht 4.5 Million of company's registered share capital from Baht 1 Million to Baht 5.5 Million. The company
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43. Reissued financial statements

Parent company has to recognize share profit (loss) associates and investment in associates (Aeolus Ltd.,) by share holding 

percentage for parent company only. However, the parent company previously included non"controlling portion in calculation for 

consolidated financial statement for the year ended December 31, 2013 , which were audited and issued on 27 February 2014. The 

company has revised to adjust related transaction for consolidated financial statements as mentioned in note 17 and reissued these

consolidated financial statement for the year ended December 31, 2013 replace the previous issued financial statements. The adjustment

has the following impacts to the consolidated the statement of financial position and the consolidated statement of comprehensive income

are as follows:

(Unit : Baht)

Originally stated Adjustment Restated

Statements of financial position

Investments in associates 1,546,115,096.49 (102,030,690.29) 1,444,084,406.20

Retained earnings (deficit) unappropriated 817,895,658.00  (102,030,690.29) 715,864,967.71 

(Unit : Baht)

Originally stated Adjustment Restated

Statements of comprehensive income 

Gain (loss) from sale  investment in associated company 8,891,096.73 (872,425.34) 8,018,671.39 

Share  profit (loss) associates 269,740,730.26 (101,158,264.95) 168,582,465.31 

Profit (loss) for the period 456,401,280.12 (102,030,690.29) 354,370,589.83 

Profit (loss) attributable to owners of the parent 459,357,204.19 (102,030,690.29) 357,326,513.90

Total comprehensive income (loss) attributable to owners of the parent459,120,197.57 (102,030,690.29) 357,089,507.28

Earnings per share

Basic earning (loss) per share 0.71 (0.16) 0.55

The adjustment as discussed in the above does not have any impact to the separate financial statements for the year ended 

December 31, 2013.

44. Approval of financial statements

These statements have been approved by the company's board of director on April 3, 2014.

Consolidated financial statement

As at December 31, 2013

Consolidated financial statement

For the years ended December 31,2013
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