
 

 

  

 

 

 

 

บริษัท เอสพซีีจ ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินระหวา่งกาล  

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561 

และ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกจิการ  ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561  

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นเฉพาะกจิการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่าง

กาล) ของบริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและของเฉพาะบริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดับ ซ่ึง

ผูบ้ริหารของกจิการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก ีย่วกบัข้อมูลทาง

การเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล โดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกจิการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดั 

กวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบ เร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมด

ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

(ณัฐพงศ ์ตนัติจตัตานนท)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 8829 

 

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

11 พฤษภาคม 2561 
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31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 81,308             345,897           29,452             40,050             

เงินลงทุนชั�วคราว 4 3,166,932        1,441,067        2,680,612        1,270,577        

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 3, 5 1,691,573        1,525,866        19,558             16,308             

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 3 -                   -                   350,000           274,700           

ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ

   ที�เกี�ยวข้องกันที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 3 -                   -                   2,107,202        2,114,912        

สินค้าคงเหลือ 6 1,144,027        709,093           -                   -                   

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 184,361           149,614           179                  235                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,268,201        4,171,537        5,187,003        3,716,782        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผื�อขาย 4 881,121           251,542           881,121           251,542           

เงินลงทุนในการร่วมค้า 3, 7 -                   1,799               -                   3,000               

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 3, 8 -                   -                   3,082,813        3,083,813        

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 4 468,678           468,678           340,000           340,000           

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 3 -                   -                   8,444,234        8,890,444        

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 13,889             13,920             1,996               2,028               

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 17,018,797      17,175,788      64,080             66,294             

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 97,488             99,330             648                  626                  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 156,762           156,667           -                   -                   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 678,680           687,377           1,351               1,351               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 19,315,415 18,855,101 12,816,243 12,639,098

รวมสินทรัพย์ 25,583,616      23,026,638      18,003,246      16,355,880      

(พันบาท)

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 9,354               10,938             -                   -                   

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 3, 11 1,258,806        1,085,772        103,231           55,282             

ส่วนของหุ้นกู้ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 10 2,941,383 2,940,485 2,941,383        2,940,485        

ส่วนของหนี�สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

   ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 1,135 1,392 948                  1,168               

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 56,214             38,625             7,122               5,430               

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 60,583 62,266 4,296               7,087               

รวมหนี�สินหมุนเวียน 4,327,475        4,139,478        3,056,980        3,009,452        

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หุ้นกู้ 10 8,161,970        7,661,014        8,161,970        7,661,014        

หนี�สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 1,855               2,012               1,855               2,012               

หนี�สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 3,908               4,914               3,813               4,833               

ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 11,252             11,020             7,346               7,150               

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 8,178,985        7,678,960        8,174,984        7,675,009        

รวมหนี�สิน 12,506,460      11,818,438      11,231,964      10,684,461      

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน

(พันบาท)
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31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 12

     ทุนจดทะเบียน 1,016,389 1,016,389 1,016,389 1,016,389

     ทุนที�ออกและชําระแล้ว 973,990 923,990 973,990 923,990

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 12 3,955,923        2,920,923        4,782,793        3,747,793        

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการรวมธุรกิจ 89,000             89,000             -                   -                   

กําไรสะสม

     จัดสรรแล้ว

          ทุนสํารองตามกฎหมาย 101,639           101,639           101,639           101,639           

     ยังไม่ได้จัดสรร 6,373,464        5,672,623        903,410           891,748           

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น 10,323             6,636               9,450               6,249               

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 11,504,339 9,714,811 6,771,282 5,671,419

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 1,572,817 1,493,389 -                   -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,077,156      11,208,200      6,771,282        5,671,419        

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 25,583,616 23,026,638 18,003,246 16,355,880

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้จากการขายและการให้บริการ 3, 14 1,516,623        1,267,680        -                  -                  

ต้นทุนขายและการให้บริการ (558,172)         (324,118)         -                  -                  

กําไรขั�นต้น 958,451           943,562           -                  -                  

รายได้อื�น 3, 15 55,456             34,007             142,936           184,515           

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย 3 (18,148)           (998)                -                  -                  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 3 (64,601)           (62,115)           (27,402)           (22,192)           

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 7 (64)                  (246)                -                  -                  

ต้นทุนทางการเงิน (129,664)         (157,438)         (100,910)         (122,595)         

รวมค่าใช้จ่าย (212,477)         (220,797)         (128,312)         (144,787)         

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 801,430           756,772           14,624             39,728             

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 16 (21,198)           (14)                  (2,962)             671                  

กําไรสําหรับงวด 780,232           756,758           11,662             40,399             

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น 

รายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย 3,132               (16,586)           2,591               (18,125)           

ภาษีเงินได้ของรายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่

     ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 592                  3,309               610                  3,625               

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 3,724               (13,277)           3,201               (14,500)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 783,956           743,481           14,863             25,899             

การแบ่งปันกําไร

    ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 700,841           675,336           11,662             40,399             

    ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 79,391             81,422             -                  -                  

กําไรสําหรับงวด 780,232           756,758           11,662             40,399             

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 704,528           661,841           14,863             25,899             

    ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 79,428             81,640             -                  -                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 783,956           743,481           14,863             25,899             

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท) 17 0.74 0.73 0.01 0.04 

(พันบาท)

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด

วันที� 31 มีนาคม วันที� 31 มีนาคม
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งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องค์ประกอบอื�นของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน รวมส่วนของ ส่วนของ

ที�ออกและ ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นจาก ทุนสํารอง เงินลงทุน ผู้ถือหุ้นของ ส่วนได้เสียที�ไม่มี รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ การรวมธุรกิจ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร เผื�อขาย บริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม ผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560 923,990          2,920,923       89,000            86,984            4,247,596       26,127            8,294,620       1,471,270       9,765,890       

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กําไร -                  -                  -                  -                  675,336          -                  675,336          81,422            756,758          

     กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น -                  -                  -                  -                  -                  (13,495)           (13,495)           218                 (13,277)           

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                  -                  -                  -                  675,336          (13,495)           661,841          81,640            743,481          

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2560 923,990          2,920,923       89,000            86,984            4,922,932       12,632            8,956,461       1,552,910       10,509,371     

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

กําไรสะสม

(พันบาท)



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องค์ประกอบอื�นของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน รวมส่วนของ ส่วนของ

ที�ออกและ ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นจาก ทุนสํารอง เงินลงทุน ผู้ถือหุ้นของ ส่วนได้เสียที�ไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ การรวมธุรกิจ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร เผื�อขาย บริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม ผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561 923,990          2,920,923       89,000            101,639          5,672,623       6,636              9,714,811       1,493,389       11,208,200     

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้น

    เพิ�มหุ้นสามัญ 12 50,000            1,035,000       -                  -                  -                  -                  1,085,000       -                  1,085,000       

    รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้น 50,000            1,035,000       -                  -                  -                  -                  1,085,000       -                  1,085,000       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กําไร -                  -                  -                  -                  700,841          -                  700,841          79,391            780,232          

     กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                  -                  -                  -                  -                  3,687              3,687              37                   3,724              

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                  -                  -                  -                  700,841          3,687              704,528          79,428            783,956          

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2561 973,990          3,955,923       89,000            101,639          6,373,464       10,323            11,504,339     1,572,817       13,077,156     

(พันบาท)

งบการเงินรวม

กําไรสะสม

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องค์ประกอบอื�นของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ที�ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสํารอง เงินลงทุน รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร เผื�อขาย ผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560 923,990                    3,747,793                 92,399                      1,009,223                 25,684                      5,799,089

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กําไร -                            -                            -                            40,399                      -                            40,399                      

     กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น -                            -                            -                            -                            (14,500)                     (14,500)                     

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                            -                            -                            40,399                      (14,500)                     25,899                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2560 923,990                    3,747,793                 92,399                      1,049,622                 11,184                      5,824,988                 

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

(พันบาท)
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งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องค์ประกอบอื�นของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ที�ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสํารอง เงินลงทุน รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร เผื�อขาย ผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561 923,990                    3,747,793                 101,639                    891,748                    6,249                        5,671,419

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้น

    เพิ�มหุ้นสามัญ 12 50,000                      1,035,000                 -                            -                            -                            1,085,000                 

    รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้น 50,000                      1,035,000                 -                            -                            -                            1,085,000                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กําไร -                            -                            -                            11,662                      -                            11,662                      

     กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                            -                            -                            -                            3,201                        3,201                        

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                            -                            -                            11,662                      3,201                        14,863                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2561 973,990                    4,782,793                 101,639                    903,410                    9,450                        6,771,282                 

กําไรสะสม

(พันบาท)

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับงวด 780,232 756,758 11,662 40,399

รายการปรับปรุง

ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 160,415           157,752           2,870 1,197

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนเผื�อขาย (2,170)             (27,345)           -1,150 -26,088

รายได้ดอกเบี�ย (9,171)             (5,267)             -113,521 -129,706

กลับรายการหนี�สูญและหนี�สงสัยจะสูญ (85)                  (175)                -                  -                  

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (2)                    (738)                1                      (738)                

ขาดทุนจากการชําระบัญชีของเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทย่อย -                  -                  1,884               -                  

ต้นทุนทางการเงิน 129,664           157,438           100,910           122,595           

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�น (2,351)             1,885               1,458               -                  

ประมาณการหนี�สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 232                  263                  196                  189                  

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 64                    246                  -                  -                  

(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 21,198             14                    2,962               (671)                

1,078,026        1,040,831        7,272               7,177               

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (160,740)         (38,719)           798                  (1,725)             

สินค้าคงเหลือ (434,934)         (183,194)         -                  -                  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (31,131)           (27,360)           56                    (165)                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 8,697               5,966               -                  287

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 102,649           (52,107)           (26,808)           (15,655)           

หนี�สินหมุนเวียนอื�น (1,683)             (4,702)             (2,791)             (2,682)             

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดําเนินงาน 560,884           740,715           (21,473)           (12,763)           

ภาษีเงินได้จ่ายออก (7,733)             (5,276)             (1,680)             (1,839)             

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 553,151           735,439           (23,153)           (14,602)           

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด

วันที� 31 มีนาคม วันที� 31 มีนาคม

(พันบาท)
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งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เผื�อขาย 2,764,517        2,786,526        1,715,916        1,856,000        

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อหลักทรัพย์เผื�อขาย (5,116,117)      (3,828,239)      (3,753,247)      (2,372,539)      

เงินสดจ่ายเพื�อซื�ออาคารและอุปกรณ์ (3,146)             (2,183)             (607)                (607)                

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (148)                (899)                (65)                  (33)                  

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 2,250               3,572               25                    1,507               

เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน -                  -                  269,700           -                  

เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน -                  -                  453,920           442,378           

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน -                  -                  (345,000)         -                  

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                  -                  381                  -                  

ดอกเบี�ยรับ 6,023               1,087               111,208           114,633           

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (2,346,621)      (1,040,136)      (1,547,769)      41,339             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินลดลง (1,584) -                  -                  -                  

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ 1,085,000 -                  1,085,000        -                  

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 499,360 -                  499,360           -                  

เงินสดจ่ายเพื�อชําระหนี�สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (471) (340) (430)                (216)                

ดอกเบี�ยจ่าย (53,424)           (71,388)           (23,606)           (35,700)           

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 1,528,881        (71,728)           1,560,324        (35,916)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (264,589) (376,425) (10,598) (9,179)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 345,897 454,974 40,050 31,405 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 81,308             78,549             29,452             22,226             

วันที� 31 มีนาคม วันที� 31 มีนาคม

(พันบาท)

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบัญ 

 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3 บุคคลหรือกจิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนั 

4 เงินลงทุนอื่น 

5 ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 

6 สินคา้คงเหลอื 

7 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

8 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  

9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

10 หุ้นกู ้

11 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 

12 ทุนเรือนหุ้น 

13 ส่วนงานดาํเนินงาน 

14 รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 

15 รายไดอ้ื่น 

16 ภาษีเงินได ้

17 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

18 เคร่ืองมือทางการเงิน 

19 ภาระผูกพนักบักจิการท่ีไม่เก ีย่วขอ้งกนั 

20 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

14 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 

 

1 ข้อมูลทั่วไป  

  

บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนดงัน้ี 

 

สาํนกังานใหญ ่: เลขท่ี 1 อาคารแคปปิตอล เวร์ิค เพลส ชั้น 10 ซอยแจ่มจนัทร์  

   แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

สาํนกังานสาขาท่ี 1 : เลขท่ี 8/88 หมู่ท่ี 12 ตาํบลราชาเทวะ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

สาํนกังานสาขาท่ี 2 : เลขท่ี 8 หมู่ท่ี 15 ตาํบลบางพลีใหญ่ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อเดือน มีนาคม 2548 ภายใต้ช่ือ บริษัท สตีล อินเตอร์เทค 

จาํกดั (มหาชน) ต่อมาไดม้ีการจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือบริษัทเมื่อวนัท่ี 17 มิถุนายน 2554 เป็นบริษัท เอสพีซีจี จาํกดั 

(มหาชน) 

 

ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ในระหวา่งงวดไดแ้ก ่ตระกูลกุญชรยาคง (ถือหุ้นร้อยละ 46.51) 

 

บริษทัประกอบธุรกจิดา้นการลงทุนโดยการถือหุ้นบริษทัในเครือ โดยกลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกจิดงัน้ี  
 

- การผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

- การจาํหน่าย และให้บริการติดตั้งหลงัคาพลงังานแสงอาทิตย ์ 

- การผลิต จาํหน่าย และให้บริการติดตั้งหลงัคาเหลก็ 

- การบริการออกแบบทางวศิวกรรม จดัซ้ือ และกอ่สร้างโซล่าฟาร์ม 

 



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
 

    สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

    โดยตรง/อ้อม (ร้อยละ) 

ช่ือกิจการ ลักษณะธุรกิจ ประเทศที ่  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

  กิจการจัดต้ัง  2561  2560 

บริษัทย่อยทางตรง       

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั บริษทัท่ีถูกจดัตั้งข้ึนมาเพื่อ 

   ถือหุ้นของบริษทัอื่นๆ 

ประเทศไทย  100 

 

 100 

 

บริษทั สตีล แอนด ์โซล่า รูฟ จาํกดั การผลิต จาํหน่าย และ 

ให้บริการติดตั้งหลงัคา

เหล็ก 

ประเทศไทย  100 

 

 100 

 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจีเนียร่ิง จาํกดั การบริการออกแบบ 

   ทางวศิวกรรม จดัซ้ือ 

   และกอ่สร้างโซลา่ฟาร์ม 

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จาํกดั การจาํหน่าย และให้บริการ 

   ติดตั้งหลงัคาพลงังาน 

   แสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100 

 

 100 

 

บริษทั โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จาํกดั บริษทัท่ีถูกจดัตั้งข้ึนมาเพื่อ 

   ถือหุ้นของบริษทัอื่นๆ 

ประเทศไทย  100 

 

 100 

 

บริษทั เอสพีซีจี ลีสซ่ิง จาํกดั การบริการสญัญาเช่า ประเทศไทย  -  100 

   (ชาํระบญัชีเสร็จส้ินเมื่อวนัท่ี 2 มีนาคม 2561)      

       

บริษัทย่อยทางอ้อม       

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จาํกดั การผลิตและจาํหน่าย 

   กระแสไฟฟ้าจาก 

   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  85  85 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จาํกดั การผลิตและจาํหน่าย 

   กระแสไฟฟ้าจาก 

   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  56  56 

       

       



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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    สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

    โดยตรง/อ้อม (ร้อยละ) 

ช่ือกิจการ ลักษณะธุรกิจ ประเทศที ่  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

  กิจการจัดต้ัง  2561  2560 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จาํกดั การผลิตและจาํหน่าย 

   กระแสไฟฟ้าจาก 

   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  60  60 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จาํกดั การผลิตและจาํหน่าย 

   กระแสไฟฟ้าจาก 

   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  60  60 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 5) จาํกดั การผลิตและจาํหน่าย 

   กระแสไฟฟ้าจาก 

   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จาํกดั การผลิตและจาํหน่าย 

   กระแสไฟฟ้าจาก 

   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จาํกดั การผลิตและจาํหน่าย 

   กระแสไฟฟ้าจาก 

   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  60  60 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 8) จาํกดั การผลิตและจาํหน่าย 

   กระแสไฟฟ้าจาก 

   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 9) จาํกดั การผลิตและจาํหน่าย 

   กระแสไฟฟ้าจาก 

   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแกน่ 1) จาํกดั การผลิตและจาํหน่าย 

   กระแสไฟฟ้าจาก 

   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  70  70 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแกน่ 2) จาํกดั การผลิตและจาํหน่าย 

   กระแสไฟฟ้าจาก 

   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

       



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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    สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

    โดยตรง/อ้อม (ร้อยละ) 

ช่ือกิจการ ลักษณะธุรกิจ ประเทศที ่  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

  กิจการจัดต้ัง  2561  2560 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแกน่ 3) จาํกดั การผลิตและจาํหน่าย 

   กระแสไฟฟ้าจาก 

   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแกน่ 4) จาํกดั การผลิตและจาํหน่าย 

   กระแสไฟฟ้าจาก 

   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแกน่ 5) จาํกดั การผลิตและจาํหน่าย 

   กระแสไฟฟ้าจาก 

   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแกน่ 6) จาํกดั การผลิตและจาํหน่าย 

   กระแสไฟฟ้าจาก 

   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแกน่ 7) จาํกดั การผลิตและจาํหน่าย 

   กระแสไฟฟ้าจาก 

   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแกน่ 8) จาํกดั การผลิตและจาํหน่าย 

   กระแสไฟฟ้าจาก 

   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแกน่ 9) จาํกดั การผลิตและจาํหน่าย 

   กระแสไฟฟ้าจาก 

   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแกน่ 10) จาํกดั การผลิตและจาํหน่าย 

   กระแสไฟฟ้าจาก 

   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  75  75 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จาํกดั การผลิตและจาํหน่าย 

   กระแสไฟฟ้าจาก 

   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  75  75 

       



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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    สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

    โดยตรง/อ้อม (ร้อยละ) 

ช่ือกิจการ ลักษณะธุรกิจ ประเทศที ่  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

  กิจการจัดต้ัง  2561  2560 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2) จาํกดั การผลิตและจาํหน่าย 

   กระแสไฟฟ้าจาก 

   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  75  75 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 3) จาํกดั การผลิตและจาํหน่าย 

   กระแสไฟฟ้าจาก 

   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย ์1) จาํกดั การผลิตและจาํหน่าย 

   กระแสไฟฟ้าจาก 

   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย ์2) จาํกดั การผลิตและจาํหน่าย 

   กระแสไฟฟ้าจาก 

   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย ์3) จาํกดั การผลิตและจาํหน่าย 

   กระแสไฟฟ้าจาก 

   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จาํกดั การผลิตและจาํหน่าย 

   กระแสไฟฟ้าจาก 

   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  70  70 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 2) จาํกดั การผลิตและจาํหน่าย 

   กระแสไฟฟ้าจาก 

   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 3) จาํกดั การผลิตและจาํหน่าย 

   กระแสไฟฟ้าจาก 

   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จาํกดั การผลิตและจาํหน่าย 

   กระแสไฟฟ้าจาก 

   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  70  70 

       



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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    สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

    โดยตรง/อ้อม (ร้อยละ) 

ช่ือกิจการ ลักษณะธุรกิจ ประเทศที ่  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

  กิจการจัดต้ัง  2561  2560 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 2) จาํกดั การผลิตและจาํหน่าย 

   กระแสไฟฟ้าจาก 

   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จาํกดั การผลิตและจาํหน่าย 

   กระแสไฟฟ้าจาก 

   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  56  56 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จาํกดั การผลิตและจาํหน่าย 

   กระแสไฟฟ้าจาก 

   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  75  75 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จาํกดั การผลิตและจาํหน่าย 

   กระแสไฟฟ้าจาก 

   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (อุดรธานี 1) จาํกดั การผลิตและจาํหน่าย 

   กระแสไฟฟ้าจาก 

   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

บริษทั เอ เจ เทคโนโลย ีจาํกดั การผลิตและจาํหน่าย 

   กระแสไฟฟ้าจาก 

   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  75  75 

บริษทั ทิพยนารายณ์ จาํกดั การผลิตและจาํหน่าย 

   กระแสไฟฟ้าจาก 

   พลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทย  100  100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การ

รายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพ

บญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก ีย่วขอ้ง  

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 งบ

การเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสาํหรับงบการเงินประจาํปีแต่เนน้การให้ข้อมูลท่ีเก ีย่วกบั

กจิกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่  ๆเพื่อไม่ให้ซํ้าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้  ดงันั้นการอ่าน

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี                                        

31 ธนัวาคม 2560 

 

นโยบายการบญัชีและวธีิการคาํนวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหวา่งกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ยกเวน้กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ

ปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ทุกฉบับมาถือ

ปฏิบติั การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น

สาระสาํคญัต่อนโยบายการบญัชี วธีิการคาํนวณ และผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั 

 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้นสภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทาํกับลกูค้า ซ่ึงมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ี 

เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวในการ จัดทาํงบ

การเงินระหวา่งกาลกอ่นวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใหห้ลกัการโดยรวมในการรับรู้รายได้ ทั้ งจาํนวนท่ีรับรู้และช่วงเวลาท่ี 

รับรู้ โดยรายไดจ้ะรับรู้เมื่อ (หรือ ณ วนัท่ี) กจิการส่งมอบการควบคุมสินค้าหรือบริการให้แกลู่กค้าด้วยมูลค่าของ 

รายไดท่ี้กจิการคาดวา่จะได้รับ  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีนาํมาใช้แทนมาตรฐานการรายงานทาง 

การเงินเก ีย่วกบัการรับรู้รายได ้ดงัต่อไปน้ี 

 

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง  

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้  

- การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเก่ียวกับบริการ 

โฆษณา  

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า  

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง 

อสังหาริมทรัพย์  

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การโอนสินทรัพย์จากลกูค้า 

 

ขณะน้ีผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกดิข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ

ท่ี 15 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

(ข) สกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานและนาํเสนองบการเงิน   

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั 

 

(ค) การใช้วิจารณญาณและประมาณการ 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารต้องใช้วิจารณญาณ การ

ประมาณและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ี

เก ีย่วกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกดิข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารไดม้ีการใชว้จิารณญาณอยา่งมีนยัสาํคญัในการถอืปฏิบติัตามนโยบายการ

บญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการ

จดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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3 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน  

 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการจัดทาํงบการเงิน บุคคลหรือกจิการเป็นบุคคลหรือกจิการท่ีเก ีย่วข้องกนักบักลุ่มบริษัท 

หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัต่อบุคคล

หรือกจิการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกนั หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุม

เดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอ้ิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกจิการนั้น การเก ีย่วขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคล

หรือเป็นกจิการ 

 

ความสัมพันธ์ท่ีมีกบับริษัทย่อยและการร่วมค้าได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 1, 7           

และ 8 สาํหรับความสัมพนัธก์บับุคคลหรือกจิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนัอื่น มีดงัน้ี 

 

ช่ือกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง 

/สัญชาติ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษทั เจเพ็น จาํกดั ไทย มีผูถ้ือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั วอระชา โฮลด้ิง จาํกดั ไทย มีผูถ้ือหุ้นบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั แคปปิตอล เวร์ิค เพลส จาํกดั ไทย มีผูถ้ือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน  

   สั่งการและควบคุมกจิกรรมต่าง ๆ ของกจิการไม่วา่ 

   ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกลุ่ม 

   บริษทั (ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา  

ขายสินคา้ ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 

ดอกเบ้ียเงินกูย้มื ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอา้งอิงจากราคาตลาด 

รายไดเ้งินปันผล ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายไดอ้ื่น ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 

ซ้ือสินคา้หรือบริการ ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าบริการงานปฏิบติัการ และบาํรุงรักษา ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าเช่าอาคารและค่าสาธารณูปโภค ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าเช่าคลงัสินคา้ ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 

ตน้ทุนจา้งเหมาติดตั้งโซล่ารูฟ ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
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รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกจิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุป

ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

ดอกเบ้ียรับ -  -  73,668  106,464 

รายไดอ้ื่น -  -  28,263  27,970 

        

บุคคลหรือกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน        

ขายสินคา้ 3,793  -  -  - 

ซ้ือสินคา้ 7,652  2,757  -  - 

ค่าบริการงานปฏิบติัการ และบาํรุงรักษา 42,000  42,000  -  - 

ค่าเช่าอาคารและค่าสาธารณูปโภค 5,007  4,806  2,125  2,015 

ค่าเช่าคลงัสินคา้ 2,744  2,593  -  - 

ตน้ทุนจา้งเหมาติดตั้งโซล่ารูฟ 98,066  16,116  -  - 

        

ผู้บริหารสําคัญ        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

   ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 8,138  7,779  4,831  4,769 

   ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 184  274  91  181 

รวม 8,322  8,053  4,922  4,950 
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ยอดคงเหลือกบักจิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 

 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

- กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  4,070  6,364 

กจิการอื่นท่ีเก ีย่วขอ้งกนั 3,507  -  -  - 

รวม 3,507  -  4,070  6,364 

        

เงินให้กู้ ยืมแก่กิจการ  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ที่เก่ียวข้องกัน อตัราดอกเบ้ีย 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  2561 2560 2561  2560  2561  2560 

 (ร้อยละ) (พันบาท) 

เงินให้กู้ ยืมระยะส้ัน          

บริษทัยอ่ย 3.50 3.50 -  -  345,000  269,700 

 4.00 4.00 -  -  5,000  5,000 

รวมเงินให้กู้ ยืมระยะส้ัน   -  -  350,000  274,700 

          

เงินให้กู้ ยืมระยะยาว          

บริษทัยอ่ย THBFIX3M 

+1.55 

THBFIX3M 

+1.55 

 

- 

  

- 

  

8,263,211 

  

8,717,131 

 3.50 3.50 -  -  143,225  143,225 

 5.65 5.65 -  -  2,145,000  2,145,000 

รวม   -  -  10,551,436  11,005,356 

หัก ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -  -  (2,107,202)  (2,114,912) 

รวมเงินให้กู้ ยืมระยะยาว   -  -  8,444,234  8,890,444 

รวมเงินให้กู้ ยืมแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน  -  -  10,901,436  11,280,056 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กูย้มืแกก่จิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 

2560 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

เงินให้กู้ ยืมระยะส้ัน           

บริษัทย่อย           

ณ วนัท่ี 1 มกราคม    -  -  274,700  7,000 

เพิ่มข้ึน    -  -  345,000  - 

ลดลง    -  -  (269,700)  - 

ณ วันที่ 31 มีนาคม    -  -  350,000  7,000 

           
เงินให้กู้ ยืมระยะยาว           

บริษัทย่อย           

ณ วนัท่ี 1 มกราคม    -  -  11,005,356  13,112,826 

ลดลง    -  -  (453,920)  (442,378) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม    -  -  10,551,436  12,670,448 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหต ุ8) -  -  3,082,813  3,083,813 

เงินลงทุนในการร่วมค้า (หมายเหต ุ7)  -  1,799  -  3,000 
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เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

- กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  42  41 

กจิการอื่นท่ีเก ีย่วขอ้งกนั 243,530  259,064  41  57 

รวม 243,530  259,064  83  98 

 

สัญญาสําคัญที่ทาํกับกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน   

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีสญัญาสาํคญัท่ีทาํกบักจิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนั ดงัน้ี 

 

สัญญางานปฏิบัติการ งานบํารุงรักษา และงานประมวลผล 

 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญางานปฏิบติัการ งานบาํรุงรักษา และงานประมวลผลหลายฉบบักบักจิการท่ีเก ีย่วข้อง

กนั เพื่อรับบริการเก ีย่วกบัการควบคุมงานปฏิบติัการ งานบาํรุงรักษา และงานประมวลผลโครงการโซล่าฟาร์มแต่ละ

แห่งตามสัญญาดงักล่าว สัญญามีระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา และจะมีผลส้ินสุดใน

เดือนธนัวาคม 2563 โดยมีอตัราค่าบริการตามเงื่อนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 

 

สัญญาเช่าอาคารสํานักงาน 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยหลายแห่งไดท้าํสัญญาเช่าอาคารสํานักงานกบักจิการท่ีเก ีย่วข้องกนั สัญญามีระยะเวลา 3 ปี     

นบัแต่วนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา และจะมีผลส้ินสุดในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีอัตราค่าเช่าและ

เงื่อนไขเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 

สัญญาเช่าโกดังสินค้า 

 

บริษทัยอ่ยหลายแห่งไดท้าํสัญญาเช่าโกดงัสินคา้กบักจิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนั โดยสัญญามีระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนัท่ีท่ีมี

ผลบงัคบัตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา และจะมีผลส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2561 โดยมีอตัราค่าเช่าตามเงื่อนไขท่ีกาํหนดไว้

ในสัญญา 
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สัญญาการบริหารจัดการ 

 

บริษทัไดท้าํสัญญาให้บริการกบับริษทัยอ่ยหลายแห่ง เพื่อให้บริการเก ีย่วกบัการบริหารงานทั่วไป โดยบริษัทต้อง

จดัหาบุคลากรเขา้ไปบริหารจดัการงานให้เป็นไปตามระบบ ตามท่ีบริษทัยอ่ยกาํหนด สัญญามีระยะเวลา 1 ปี นับแต่

วนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา และจะมีผลส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2561 โดยมีอตัราค่าบริการตามเงื่อนไขท่ี

กาํหนดไวใ้นสัญญา 

 

สัญญาเงินให้กู้ยืม 

 

เมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2558 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินให้กูย้มืระยะยาวแกก่จิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนัจาํนวน 3,120 ล้านบาท มี

กาํหนดชาํระเงินตน้ทุก 6 เดือน โดยจะครบกาํหนดชาํระเงินงวดสุดทา้ยในปี 2565 โดยคิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 

5.65 ต่อปี และไม่มีหลกัประกนั 

 

เมื่อวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนัจาํนวน 170 ลา้นบาท มี

กาํหนดชาํระเงินตน้ทุก 6 เดือน โดยจะครบกาํหนดชาํระเงินงวดสุดทา้ยในปี 2565 โดยคิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 

3.50 ต่อปี และไม่มีหลกัประกนั 

 

เมื่อวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินให้กูย้มืระยะยาวแกก่จิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนัจาํนวน 267 ลา้นบาท มี

กาํหนดชาํระเงินตน้ทุก 3 เดือน โดยจะครบกาํหนดชาํระเงินงวดสุดทา้ยในปี 2565 โดยคิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 

THBFIX3M + 1.55 ต่อปี และไม่มีหลกัประกนั 

 

เมื่อวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนัจาํนวน 8,450 ลา้นบาท มี

กาํหนดชาํระเงินตน้ทุก 3 เดือน โดยจะครบกาํหนดชาํระเงินงวดสุดทา้ยในปี 2567 โดยคิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 

THBFIX3M + 1.55 ต่อปี และไม่มีหลกัประกนั 

 

เมื่อวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนัจาํนวน 151 ลา้นบาท มี

กาํหนดชาํระเงินตน้ทุก 3 เดือน โดยจะครบกาํหนดชาํระเงินงวดสุดทา้ยในปี 2563 โดยคิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 

THBFIX3M + 1.55 ต่อปี และไม่มีหลกัประกนั 

 

เมื่อวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินให้กูย้มืระยะยาวแกก่จิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนัจาํนวน 679 ลา้นบาท มี

กาํหนดชาํระเงินตน้ทุก 3 เดือน โดยจะครบกาํหนดชาํระเงินงวดสุดทา้ยในปี 2568 โดยคิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 

THBFIX3M + 1.55 ต่อปี และไม่มีหลกัประกนั 
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4 เงินลงทุนอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนช่ัวคราว        

เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน        

   (ในกองทุนส่วนบุคคล) 171,000  171,000  171,000  171,000 

ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย        

   (ในกองทุนรวมตราสารหน้ีระยะสั้น) 2,176,676  1,223,372  1,690,356  1,052,882 

ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย         

   (ในกองทุนส่วนบุคคล) 819,256  46,695  819,256  46,695 

 3,166,932  1,441,067  2,680,612  1,270,577 

        

เงินลงทุนระยะยาว        

- เงินลงทุนเผ่ือขาย        

ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย        

   (ในกองทุนส่วนบุคคล) 843,845  212,149  843,845  212,149 

ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย        

(ในกองทุนรวมตราสารทุน) 37,276  39,393  37,276  39,393 

 881,121  251,542  881,121  251,542 

        

- เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน        

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 128,678  128,678  -  - 

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด 340,000  340,000  340,000  340,000 

 468,678  468,678  340,000  340,000 

 1,349,799  720,220  1,221,121  591,542 

        

รวม 4,516,731  2,161,287  3,901,733  1,862,119 
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ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2560 บริษทัได้จัดตั้ งกองทุนส่วนบุคคล โดยจ้างบริษัทบริหารสินทรัพยอ์ิสระในประเทศ 

กองทุนส่วนบุคคลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการบริหารเงินสดคงเหลอืของบริษทั โดยลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีสภาพคล่อง

สูงและถูกจดัอนัดบัอยู่ในระดับความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 กองทุนส่วนบุคคล

ดงักล่าวมีมูลค่ารวมเป็นจาํนวนเงิน 1,842 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 434 ล้านบาท) 

 

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดเป็นเงินลงทุนในหุ้นกูข้องบริษทัอื่นแห่งหน่ึง มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.75 ต่อ

ปี ซ่ึงครบกาํหนดไถ่ถอนวนัท่ี 1 เมษายน 2561 และเงินลงทุนน้ีไดน้าํไปวางเป็นหลกัประกนัหุ้นกูข้องบริษัท (หมาย

เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10) 

 

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนอื่นท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของกจิการแห่ง

หน่ึงในประเทศญี่ปุ่น 

 

รายการเคลื่อนไหวในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 ของตราสารทุนและตราสารหน้ีท่ี

อยูใ่นความตอ้งการของตลาดมีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

หลักทรัพย์เผ่ือขาย        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,521,609  2,904,750  1,351,119  2,643,586 

ซ้ือระหวา่งงวด 5,116,117  3,828,252  3,753,247  2,372,552 

ขายระหวา่งงวด (2,764,517)  (2,786,526)  (1,715,916)  (1,856,000) 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 2,170  27,345  1,150  26,088 

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า 3,132  (16,599)  2,591  (18,137) 

รายการปรับปรุงจากอตัราแลกเปลี่ยน (1,458)  -  (1,458)  - 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 3,877,053  3,957,222  3,390,733  3,168,089 
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5 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 หมายเหต ุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

กิจการที่เก่ียวข้องกัน  3 3,507  -  4,070  6,364 

         

กิจการอ่ืนๆ         

ลูกหน้ีการคา้  672,969  540,962  1,403  1,403 

รายไดค้า้งรับ  954,621  948,239  -  - 

เงินประกนัผลงาน  2,991  11,024  -  - 

อื่นๆ  60,927  29,168  15,488  9,944 

  1,691,508  1,529,393  16,891  11,347 

รวม  1,695,015  1,529,393  20,961  17,711 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (3,442)  (3,527)  (1,403)  (1,403) 

สุทธิ  1,691,573  1,525,866  19,558  16,308 

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

กลบัรายการหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 

   สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 

(85) 

  

(175) 

  

- 

  

- 
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การวเิคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

กิจการอ่ืนๆ        

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 617,837  507,565  -  - 

เกนิกาํหนดชาํระ :        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 32,033  24,356  -  - 

3 - 6 เดือน 14,246  1,139  -  - 

6 - 12 เดือน 3,295  4,158  -  - 

มากกวา่ 12 เดือน 5,558  3,744  1,403  1,403 

 672,969  540,962  1,403  1,403 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (3,442)  (3,527)  (1,403)  (1,403) 

รวม 669,527  537,435  -  - 

 

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเช่ือแกลู่กคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั 



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 สินค้าคงเหลือ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป 15,107  14,258  -  - 

สินคา้ระหวา่งผลิต 1,263  1,029  -  - 

วตัถุดิบ 1,131,164  691,199  -  - 

สินคา้ระหวา่งทาง -  6,114  -  - 

รวม 1,147,534  712,600  -  - 

หัก ค่าเผื่อมลูค่าสินคา้ลดลง (3,507)  (3,507)  -  - 

สุทธิ 1,144,027  709,093  -  - 

 

7 เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,799  2,718  3,000  3,000 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (64)  (246)  -  - 

ลดลง (1,735)  -  (3,000)  - 

ณ วันที่ 31 มีนาคม -  2,472  -  3,000 

 

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นกจิการการร่วมค้า  เมื่อวนัท่ี                             

12 ตุลาคม 2560 ผูถ้ือหุ้นมีมติให้บริษทัดงักล่าวเลิกกจิการ โดยไดจ้ดทะเบียนเลิกกจิการกบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัท่ี 

6 ธนัวาคม 2560 บริษทัดงักล่าวส้ินสุดกระบวนการชาํระบญัชีเมื่อวนัท่ี 7 มีนาคม 2561 



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

  

 

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 

  งบการเงินรวม 

  

สดัส่วน 

ความเป็นเจา้ของ  

 

ทุนชาํระแลว้  

 

ราคาทุน 

 

มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 

การดอ้ยค่า  

มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

สุทธิ  

เงินปันผลรับสาํหรับ 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  31  

มีนาคม 

 31  

ธนัวาคม 

 31  

มีนาคม 

 31  

ธนัวาคม 

 31  

มีนาคม 

 31  

ธนัวาคม 

 31  

มีนาคม 

 31  

ธนัวาคม 

 31  

มีนาคม 

 31  

ธนัวาคม 

 31  

มีนาคม 

 31  

ธนัวาคม 

 31  

มีนาคม 

 31  

มีนาคม 

  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทั เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จาํกดั 

   (ชาํระบญัชีเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2561) 

 

- 

  

30.00 

  

- 

  

10,000 

  

- 

  

3,000 

  

- 

  

1,799 

  

- 

  

- 

  

- 

  

1,799 

  

- 

  

- 

รวม          -  3,000  -  1,799  -  -  -  1,799  -  - 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  

สดัส่วน 

ความเป็นเจา้ของ  

 

ทุนชาํระแลว้  

 

ราคาทุน  

 

การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  

เงินปันผลรับสาํหรับ 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  31  

มีนาคม 

 31  

ธนัวาคม 

 31  

มีนาคม 

 31  

ธนัวาคม 

 31  

มีนาคม 

 31  

ธนัวาคม 

 31  

มีนาคม 

 31  

ธนัวาคม 

 31  

มีนาคม 

 31  

ธนัวาคม 

 31  

มีนาคม 

 31  

มีนาคม 

  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทั เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จาํกดั 

   (ชาํระบญัชีเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2561) 

 

- 

  

30.00 

  

- 

 

 

 

10,000 

  

- 

  

3,000 

  

- 

  

- 

  

- 

  

3,000 

  

- 

  

- 

รวม          -  3,000  -  -  -  3,000  -  - 



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561  2560 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,083,813  2,979,173 

ลดลง (1,000)  - 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 3,082,813  2,979,173 

 

ในการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้นของบริษทั เอสพีซีจี ลีสซ่ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย เมื่อวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2560                    

ผูถ้ือหุ้นมีมติให้บริษทัดงักล่าวเลิกกจิการ โดยไดจ้ดทะเบียนเลิกกจิการกบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัท่ี 6 ธันวาคม 

2560 บริษทัดงักล่าวส้ินสุดกระบวนการชาํระบญัชีเมื่อวนัท่ี 2 มีนาคม 2561 

 

 

 



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

 

สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 

  

ทุนชาํระแลว้ 

  

ราคาทุน 

  

การดอ้ยค่า 

  

ราคาทุน - สุทธิ 

 เงินปันผลรับสาํหรับ 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 

31 

มีนาคม 

 31  

ธนัวาคม 

 31 

มีนาคม 

 31  

ธนัวาคม 

 31 

มีนาคม 

 31  

ธนัวาคม 

 31 

มีนาคม 

 31  

ธนัวาคม 

 31 

มีนาคม 

 31  

ธนัวาคม 

 31 

มีนาคม 

 31 

มีนาคม 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางตรง                        

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั 100  100  1,500,000  1,500,000  2,301,000  2,301,000  -  -  2,301,000  2,301,000    -    - 

บริษทั สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จาํกดั 100  100  57,373  57,373  57,373  57,373  -  -  57,373  57,373    -    - 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจีเนียร่ิง จาํกดั 100  100  3,500  3,500  3,500  3,500  -  -  3,500  3,500  -  - 

บริษทั โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จาํกดั 100  100  400,000  400,000  408,640  408,640  -  -  408,640  408,640  -  - 

บริษทั โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จาํกดั 100  100  240,000  240,000  312,300  312,300  -  -  312,300  312,300    -    - 

บริษทั เอสพีซีจี ลีสซ่ิง จาํกดั 

   (ชาํระบญัชีเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2561) 

 

- 

  

100 

  

- 

  

1,000 

  

- 

  

1,000 

  

- 

  

- 

  

- 

  

1,000 

  

- 

  

- 

         3,082,813  3,083,813  -  -  3,082,813  3,083,813    -    - 

 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดดาํเนินธุรกจิในประเทศไทย 

 



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

 

การซ้ือ จาํหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560            

มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561  2560 

 

 

 

การซ้ือและ 

การโอนเขา้-

ราคาทุน 

 การจาํหน่าย 

และการโอน

ออก-ราคา

ตามบญัชีสุทธิ 

 

การซ้ือและ 

การโอนเขา้ -

ราคาทุน 

 การจาํหน่าย 

และการโอน

ออก-ราคา

ตามบญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 

อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร        

   และโครงสร้างพื้นฐาน 709  (568)  -  (1) 

แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์เคร่ืองแปลง        

   กระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ และเคร่ืองจกัร 1,946  (1,743)  5,019  (6,520) 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 1,085  (26)  2,241  (2) 

ยานพาหนะ -  -  -  (767) 

รวม 3,740  (2,337)  7,260  (7,290) 

        

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561  2560 

 

 

 

การซ้ือและ 

การโอนเขา้-

ราคาทุน 

 การจาํหน่าย 

และการโอน

ออก-ราคาตาม

บญัชีสุทธิ 

 

การซ้ือและ 

การโอนเขา้-

ราคาทุน 

 การจาํหน่าย 

และการโอน

ออก-ราคาตาม

บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 105  -  -  - 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 503  (26)  1,503  (2) 

ยานพาหนะ -  -  -  (767) 

รวม 608  (26)  1,503  (769) 

 



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 หุ้นกู้  

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน        

ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี        

   - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 1,147,183  1,146,556  1,147,183  1,146,556 

   - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 1,794,200  1,793,929  1,794,200  1,793,929 

รวมส่วนทีห่มุนเวียน 2,941,383  2,940,485  2,941,383  2,940,485 

        

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน        

หุ้นกู ้        

   - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 574,667  574,338  574,667  574,338 

   - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 7,587,303  7,086,676  7,587,303  7,086,676 

รวมส่วนที่ไม่หมุนเวียน 8,161,970  7,661,014  8,161,970  7,661,014 

รวม 11,103,353  10,601,499  11,103,353  10,601,499 

 

รายละเอียดของหุ้นกู ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ของบริษทัมีดงัน้ี 

 

มูลค่า  อตัราดอกเบ้ีย  อายหุุ้นกู ้  วนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้

(ล้านบาท)  (ร้อยละต่อปี)  (ปี)   

4,000  5.55  5 ปี 1 เดือน  30 มิถุนายน 2562 

1,800  2.66  3 ปี  16 ธนัวาคม 2561 

1,800  2.97  4 ปี  16 ธนัวาคม 2562 

1,700  3.37  5 ปี  16 ธนัวาคม 2563 

1,700  3.62  6 ปี  16 ธนัวาคม 2564 

1,250  3.80  7 ปี  16 ธนัวาคม 2565 

650  3.94  8 ปี  16 ธนัวาคม 2566 

500  2.20  3 ปี  10 มกราคม 2564 

 



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเคลื่อนไหวสาํหรับหุ้นกูซ่ึ้งรวมถึงส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  10,601,499  13,303,769  10,601,499  13,303,769 

การออกหุ้นกู ้ 499,360  -  499,360  - 

ปรับปรุงหุ้นกูต้ามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 2,494  3,165  2,494  3,165 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 11,103,353  13,306,934  11,103,353  13,306,934 

 

เมื่อวนัท่ี 10 มกราคม 2561 บริษทัออกหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถ้ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั ชาํระคืนเงินตน้วนั

เดียวกบัวนัครบกาํหนดไถ่ถอนและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้ในวงเงินมูลค่า 500 ลา้นบาท มีระยะเวลา 3 ปี และชาํระ

ดอกเบ้ียทุก  6 เดือน โดยครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนมกราคม 2564  

 

11 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 หมายเหต ุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

กิจการที่เก่ียวข้องกัน 3 243,530  259,064  83  98 
         

กิจการอ่ืนๆ         

เจา้หน้ีการคา้  701,533  562,255  1,564  - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  153,725  131,829  11,852  8,960 

รายไดรั้บล่วงหนา้  55,856  71,090  -  - 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  89,954  16,264  87,875  13,118 

อื่นๆ  14,208  45,270  1,857  33,106 

  1,015,276  826,708  103,148  55,184 

รวม  1,258,806  1,085,772  103,231  55,282 



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ทุนเรือนหุ้น 

 

 มูลค่าหุ้น  2561  2560 

 ต่อหุ้น  จาํนวนหุ้น  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุ้น  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น / พนับาท) 

ทุนจดทะเบียน          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม          

- หุ้นสามญั 1  1,016,389  1,016,389  923,990  923,990 

ณ วันที่ 31 มีนาคม          

- หุ้นสามัญ 1  1,016,389  1,016,389  923,990  923,990 

          

หุ้นที่ออกและชําระแล้ว          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม          

- หุ้นสามญั 1  923,990  923,990  923,990  923,990 

ออกหุ้นใหม ่ 1  50,000  50,000  -  - 

ณ วันที่ 31 มีนาคม          

- หุ้นสามัญ 1  973,990  973,990  923,990  923,990 

 

ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุ้นของบริษทัเมื่อวนัท่ี 6 มิถุนายน 2560 ผูถ้ือหุ้นมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษทัแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัให้แกบุ่คคล

ในวงจาํกดั (Private Placement) จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 923.99 ลา้นบาท เป็น 1,016.39 ล้านบาท โดยการ

ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 92.40 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 92,399,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) บริษทัไดจ้ดทะเบียน

เพิ่มทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เมื่อวนัท่ี 9 มิถุนายน 2560 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเมื่อวนัท่ี 31 มกราคม 2561 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเสนอขายและ

จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แกบุ่คคลในวงจาํกดั ตามแบบมอบอาํนาจทั่วไป ตามท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

วสิามญัผูถ้ือหุ้นบริษทัเมื่อวนัท่ี 6 มิถุนายน 2560 โดยอนุมติัให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบ

อาํนาจทัว่ไป จาํนวน 50 ลา้นหุ้น ให้แกบุ่คคลในวงจาํกดั ท่ีราคาเสนอขายหุ้นละ 21.70 บาท (ราคาตามมูลค่า 1 

บาท และส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญั 20.70 บาท) รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 1,085 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน

ชาํระแลว้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เมื่อวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ ์2561 

 



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ส่วนงานดําเนินงาน 

 

กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกจิท่ีสําคัญของกลุ่มบริษัท หน่วยงาน

ธุรกจิท่ีสาํคญัน้ีผลิตและให้บริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้เทคโนโลยีและ

กลยทุธท์างการตลาดท่ีแตกต่างกนั ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายใน

ของแต่ละหน่วยงานธุรกจิท่ีสาํคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไดม้ีการทบทวนการจดักลุ่มธุรกจิใหม่โดย

การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานของกลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานดาํเนินงานดงัต่อไปน้ี 

 

• ส่วนงาน 1 ธุรกจิผลิต จาํหน่าย และให้บริการติดตั้งหลงัคาเหลก็และหลงัคาพลงังานแสงอาทิตย ์

• ส่วนงาน 2 ธุรกจิผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

• ส่วนงาน 3 ธุรกจิอื่นๆ 

 

ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยูด่งัขา้งล่างน้ี ผลการดาํเนินงานวดัโดยใช้กาํไรกอ่น

ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผู้มีอาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้าน

การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือวา่การใชก้าํไรกอ่นภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูล

ท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกบักจิการอื่นท่ีด ําเนินธุรกจิใน

อุตสาหกรรมเดียวกนั  



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขอ้มูลตามส่วนงานท่ีรายงานสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 

 ธุรกิจผลิต จาํหน่าย  

และให้บริการติดตั้ง

หลงัคาเหลก็และหลงัคา

พลงังานแสงอาทิตย ์  

ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์  ธุรกิจอ่ืนๆ  ตดัรายการระหวา่งกนั  รวม 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 457,809  128,538  1,108,789  1,144,459  5,481  28,690  -  -  1,572,079  1,301,687 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน -  -  -  -  136,017  155,831  (136,017)  (155,831)  -  - 

รวมรายไดแ้ละรายไดอ่ื้น 457,809  128,538  1,108,789  1,144,459  141,498  184,521  (136,017)  (155,831)  1,572,079  1,301,687 
 

                   

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 122,579  (1,569)  826,745  877,036  1,997  32,350  (29,334)  1,372  921,987  909,189 

                    

รายไดด้อกเบ้ีย -  -  -  -  113,521  129,706  (104,350)  (124,439)  9,171  5,267 

ตน้ทุนทางการเงิน (1,710)  (72)  (131,394)  (159,209)  (100,910)  (122,596)  104,350  124,439  (129,664)  (157,438) 

ตน้ทุนสุทธิทางการเงิน (1,710)  (72)  (131,394)  (159,209)  12,611  7,110  -  -  (120,493)  (152,171) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้    -  -  -  -  (64)  (246)  -  -  (64)  (246) 

กําไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อนหักภาษีเงินได้ 120,869  (1,641)  695,351  717,827  14,544  39,214  (29,334)  1,372  801,430  756,772 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (24,558)  (689)  3  13  (2,962)  671  6,319  (9)  (21,198)  (14) 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 96,311  (2,330)  695,354  717,840  11,582  39,885  (23,015)  1,363  780,232  756,758 



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
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  ธุรกิจผลิต จาํหน่าย  

และให้บริการติดตั้ง 

หลงัคาเหลก็และหลงัคา

พลงังานแสงอาทิตย ์  

ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์  ธุรกิจอ่ืนๆ  ตดัรายการระหวา่งกนั  รวม 

 31  31  31  31  31  31  31  31  31  31 

 มีนาคม  ธันวาคม  มีนาคม  ธันวาคม  มีนาคม  ธันวาคม  มีนาคม  ธันวาคม  มีนาคม  ธันวาคม 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ส่วนงาน ณ วันท่ี                     

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 51,056  52,024  16,939,944  17,094,227  64,080  66,294  (36,283)  (36,757)  17,018,797  17,175,788 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ -  -  -  -  -  1,799  -  -  -  1,799 

เงินลงทุนชัว่คราว 25,181  102,044  458,824  66,137  2,682,927  1,272,886  -  -  3,166,932  1,441,067 

เงินลงทุนเผ่ือขาย -  -  -  -  881,121  251,542  -  -  881,121  251,542 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -  -  128,678  128,678  340,000  340,000  -  -  468,678  468,678 

สินทรัพย์ท่ียงัไม่ไดปั้นส่วน                 4,048,088  3,687,764 

รวมสินทรัพย์                 25,583,616  23,026,638 

 
                   

หนี้สินส่วนงาน ณ วันท่ี                    

เงินกูยื้ม 359,354  285,638  10,551,436  11,005,356  -  -  (10,901,436)  (11,280,056)  9,354  10,938 

หุ้นกู ้ -  -  -  -  11,103,353  10,601,499  -  -  11,103,353  10,601,499 

หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน                 1,393,753  1,206,001 

รวมหนี้สิน                 12,506,460  11,818,438 



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 รายได้จากการขายและการให้บริการ 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 315,225  318,386  -  - 

รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า 785,204  821,271  -  - 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการติดตั้งหลงัคา        

   เหล็กและหลงัคาพลงังานแสงอาทิตย ์ 386,601  74,779  -  - 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 29,593  53,244  -  - 

รวม 1,516,623  1,267,680  -  - 

 

15 รายได้อ่ืน 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

รายไดค่้าอากรขาเขา้ท่ีไดรั้บคืน 40,340  -  -  - 

รายไดด้อกเบ้ีย 9,171  5,267  113,521  129,706 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนอื่น 2,170  27,345  1,150  26,088 

รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  27,632  27,339 

อื่นๆ 3,775  1,395  633  1,382 

รวม 55,456  34,007  142,936  184,515 

 

16 ภาษีเงินได้ 

 

การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยูก่บัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก ีย่วกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจาํปีถัวเฉลี่ยถ่วง

นํ้าหนกัท่ีคาดไวส้าํหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก้อ่นภาษีเงินได้ของงวดระหว่างกาล อัตราภาษีเงินได้ท่ี

แทจ้ริงของกลุ่มบริษทัแตกต่างจากอตัราภาษเีงินไดป้กติมีสาเหตุหลกัมาจากการท่ีกลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิในจาํนวนท่ี

เป็นสาระสาํคญั ซ่ึงเกดิจากธุรกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน โดยกาํไรสุทธิจากธุรกรรมดังกล่าวได้รับการ

ลดหยอ่นอตัราภาษีเงินไดห้รือไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได ้ 

 



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 กําไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน 

 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับงวดท่ี

เป็นส่วนของผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามัญท่ีออกจาํหน่ายแล้วระหว่างงวดโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วง

นํ้าหนกัแสดงการคาํนวณดงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท / พันหุ้น) 

กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถ้อืหุ้นสามญัของบริษทั 700,841  675,336  11,662  40,399 
        

จาํนวนหุ้นสามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 923,990  923,990  923,990  923,990 

ผลกระทบจากการออกหุ้น 25,000  -  25,000  - 

จาํนวนหุ้นสามญัโดยวธีิถวัเฉลี่ย 

   ถ่วงนํ้าหนกั (ขั้นพื้นฐาน) 

 

948,990 

  

923,990 

  

948,990 

  

923,990 
        

กําไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน (บาท) 0.74  0.73  0.01  0.04 

 

18 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง

ลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูล

มูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตาม

บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

 



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตาม  มูลค่ายติุธรรม 

 บญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (ล้านบาท) 

31 มีนาคม 2561          

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม          

ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย          

   (ในกองทุนรวมตราสารหน้ีระยะสั้น) 2,176.68  -  2,176.68  -  2,176.68 

ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย          

   (ในกองทุนส่วนบุคคล) 1,663.10  -  1,663.10  -  1,663.10 

ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย          

   (ในกองทุนรวมตราสารทุน) 37.28  -  37.28  -  37.28 

          

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน  

ที่ไม่ได้วัดมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม 

         

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด 340.00  -  340.10  -  340.10 

หุ้นกู ้ (11,103.35)  -  (11,499.00)  -  (11,499.00) 

สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย -  -  (272.17)  -  (272.17) 

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 0.02  -  (0.60)  -  (0.60) 

          

31 ธันวาคม 2560          

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม          

ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย          

   (ในกองทุนรวมตราสารหน้ีระยะสั้น) 1,223.37  -  1,223.37  -  1,223.37 

ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย          

   (ในกองทุนส่วนบุคคล) 258.84  -  258.84  -  258.84 

ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย          

   (ในกองทุนรวมตราสารทุน) 39.39  -  39.39  -  39.39 

          

          



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตาม  มูลค่ายติุธรรม 

 บญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน  

ที่ไม่ได้วัดมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม 

         

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด 340.00  -  342.13  -  342.13 

หุ้นกู ้ (10,601.50)  -  (11,550.34)  -  (11,550.34) 

สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย -  -  (300.31)  -  (300.31) 

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 0.08  -  (0.08)  -  (0.08) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตาม  มูลค่ายติุธรรม 

 บญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (ล้านบาท) 

31 มีนาคม 2561          

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม          

ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย          

   (ในกองทุนรวมตราสารหน้ีระยะสั้น) 1,690.36  -  1,690.36  -  1,690.36 

ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย          

   (ในกองทุนส่วนบุคคล) 1,663.10  -  1,663.10  -  1,663.10 

ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย          

   (ในกองทุนรวมตราสารทุน) 37.28  -  37.28  -  37.28 

          

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน   

   ที่ไม่ได้วัดมลูค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม 

         

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด 340.00  -  340.10  -  340.10 

หุ้นกู ้ (11,103.35)  -  (11,499.00)  -  (11,499.00) 

สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย -  -  32.49  -  32.49 

          

          

          



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตาม  มูลค่ายติุธรรม 

 บญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2560          

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม          

ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย          

   (ในกองทุนรวมตราสารหน้ีระยะสั้น) 1,052.88  -  1,052.88  -  1,052.88 

ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย          

   (ในกองทุนส่วนบุคคล) 258.84  -  258.84  -  258.84 

ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย          

   (ในกองทุนรวมตราสารทุน) 39.39  -  39.39  -  39.39 

          

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน   

   ที่ไม่ได้วัดมลูค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม 

         

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด 340.00  -  342.13  -  342.13 

หุ้นกู ้ (10,601.50)  -  (11,550.34)  -  (11,550.34) 

สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย -  -  47.75  -  47.75 

 

การวัดมูลค่ายติุธรรม  

 

มูลค่ายติุธรรมระดบั 2 สาํหรับตราสารทุนท่ีเป็นหลักทรัพยเ์ผื่อขาย คาํนวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ี

รายงาน สาํหรับตราสารหน้ี คาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  ณ วนัท่ี

รายงาน สาํหรับตราสารอนุพนัธ ์มูลค่ายติุธรรมอา้งอิงราคาจากนายหนา้ มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

สะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตและได้รวมการปรับปรุงความเส่ียงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทและ

คู่สัญญาตามความเหมาะสม 



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

จํานวนเงินข้ันต่ําทีต้่องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน 

   ภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 4,052  2,134  445  - 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกนิห้าปี 3,825  2,170  409  - 

รวม 7,877  4,304  854  - 

        

จํานวนเงินข้ันต่ําทีต้่องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน 

   ภายใต้สัญญาบริการ 

       

ภายในหน่ึงปี 58,155  66,158  2,835  784 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกนิห้าปี 85,471  102,456  53  285 

รวม 143,626  168,614  2,888  1,069 
        

ภาระผูกพันอ่ืน ๆ        

เลตเตอร์ออฟเครดิตสาํหรับซ้ือสินคา้และวสัดุ        

   ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 149,474  60,690  -  - 

คาํสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้ตกลงแลว้ 114,213  110,604  -  - 

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 132,454  132,616  -  - 

รวม 396,141  303,910  -  - 

 

20 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถ้ือหุ้นของบริษทัเมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2561 ผูถ้ือหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร    

เป็นเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 2560 และกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรของบริษทั ในอตัราหุ้นละ 1.15 บาท 

เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 1,095.09 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท                   

เป็นเงินจาํนวน 462 ล้านบาท คงเหลือเป็นเงินปันผลท่ีจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้ งส้ิน                         

633.09 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวมีกาํหนดจะจ่ายให้แกผู่ถ้ือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2561 
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