
 

 

  

 

 

 

 

บริษัท เอสพซีีจ ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินระหวา่งกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกจิการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562  

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกจิการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 มิถุนายน 2562 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะ

กจิการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกจิการสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษัท เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) และ           

บริษทัยอ่ยและของเฉพาะบริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกจิการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดทาํ

และนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง

กาลส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก ีย่วกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ

ขา้พเจา้  

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล โดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกจิการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดั 

กวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบ เร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมด

ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

(ณัฐพงศ ์ตนัติจตัตานนท)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 8829 

 

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

9 สิงหาคม 2562 
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 111,673            129,152            38,291              70,043              

เงินลงทุนชั�วคราว 4 3,484,444         1,857,065         3,405,516         1,701,953         

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 3, 5 1,040,011         1,226,707         16,629              84,920              

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 3 -                    -                    43,000              101,000            

ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ

   ที�เกี�ยวข้องกันที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 3 -                    -                    2,290,224         2,322,072         

สินค้าคงเหลือ 6 786,712            906,265            -                    -                    

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 144,496            138,077            585                   445                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,567,336         4,257,266         5,794,245         4,280,433         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผื�อขาย 4 29,022              681,816            29,022              681,816            

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 7 -                    -                    3,089,313         3,085,313         

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 4 128,678            468,678            -                    340,000            

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 3 -                    -                    5,449,344         6,568,372         

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 39,231              37,864              27,748              28,292              

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 16,124,641       16,458,438       25,954              30,072              

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 101,313            94,682              14,040              3,439                

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 157,514            157,340            -                    -                    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 614,738            641,540            1,519                1,519                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 17,195,137 18,540,358 8,636,940 10,738,823

รวมสินทรัพย์ 22,762,473       22,797,624       14,431,185       15,019,256       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 7,083                99,021              -                    -                    

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 3, 10 395,724            544,989            52,033              137,474            

ส่วนของหุ้นกู้ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 9 1,795,599 2,369,374 1,795,599         2,369,374         

ส่วนของหนี�สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

   ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 667 715 667 645                   

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 11,127 29,197              694                   526                   

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 60,090 66,148 2,761 5,102                

รวมหนี�สินหมุนเวียน 2,270,290         3,109,444         1,851,754         2,513,121         

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หุ้นกู้ 9 5,793,205         5,791,195         5,793,205         5,791,195         

หนี�สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 1,028                1,368                1,028                1,368                

หนี�สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 4,126                399                   4,107                343                   

ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 14,914              14,264              7,764                7,475                

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 300                   300                   -                    -                    

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 5,813,573         5,807,526         5,806,104         5,800,381         

รวมหนี�สิน 8,083,863         8,916,970         7,657,858         8,313,502         

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2562 2561 2562 2561

(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

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

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

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 3,955,923         3,955,923         4,782,793         4,782,793         

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการรวมธุรกิจ 89,000              89,000              -                    -                    

กําไรสะสม

     จัดสรรแล้ว

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

     ยังไม่ได้จัดสรร 7,833,786         7,119,160         901,222            851,525            

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น 14,020              (3,957)               13,683              (4,193)               

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 12,968,358 12,235,755 6,773,327 6,705,754

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 1,710,252 1,644,899 -                    -                    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,678,610       13,880,654       6,773,327         6,705,754         

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 22,762,473 22,797,624 14,431,185 15,019,256

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)
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งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับงวด 1,520,094 1,517,076 682,774 574,292

รายการปรับปรุง

ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 336,133 322,506 5,200 5,737

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนเผื�อขาย -8,176 -6,467 -4,434 -3,545

รายได้เงินปันผล (7,391)              (2,105)              -658,380 -553,860

รายได้ดอกเบี�ย -7,578 -18,716 -173,295 -225,216

หนี�สูญและหนี�สงสัยจะสูญ 1,173               344                  -                   -                   

กําไรจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์ -141 -303 -                   -                   

ขาดทุนจากการชําระบัญชีของเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทย่อย -                   -                   -                   1,884               

ต้นทุนทางการเงิน 191,110 260,434 146,295           203,242           

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�น 1,710 -391 1,712               (490)                 

ประมาณการหนี�สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 650 506 289                  392                  

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า -                   64 -                   -                   

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 17,163             38,624             5,868               4,192               

2,044,747        2,111,572        6,029               6,628               

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 183,602           (97,881)            64,857             (554)                 

สินค้าคงเหลือ 119,553           (377,199)          -                   -                   

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 2,928               (12,216)            (140)                 (34)                   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 26,802             19,754             -                   (169)                 

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น (147,714)          (323,569)          (84,591)            (4,686)              

หนี�สินหมุนเวียนอื�น (6,058)              (1,784)              (2,341)              (2,380)              

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดําเนินงาน 2,223,860        1,318,677        (16,186)            (1,195)              

ภาษีเงินได้จ่ายออก (45,459)            (48,430)            (6,404)              (8,836)              

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 2,178,401        1,270,247        (22,590)            (10,031)            

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด

วันที� 30 มิถุนายน วันที� 30 มิถุนายน
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งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากระยะสั�นกับสถาบันการเงินลดลง 90,000             -                   90,000             -                   

เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เผื�อขาย 4,385,822        5,937,586        2,460,624        3,799,113        

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อหลักทรัพย์เผื�อขาย (5,081,525)       (7,921,539)       (3,236,325)       (5,885,669)       

เงินลงทุนในตราสารหนี�ที�จะถือจนครบกําหนดลดลง -                   340,000           -                   340,000           

เงินฝากประจําที�มีข้อจํากัดในการใช้เพิ�มขึ�น -                   (340,000)          -                   (340,000)          

เงินสดจ่ายเพื�อซื�ออสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน (2,242)              -                   -                   -                   

เงินสดจ่ายเพื�อซื�ออาคารและอุปกรณ์ (6,856)              (7,636)              (500)                 (861)                 

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 9,532               10,268             -                   25                    

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (10,728)            (822)                 (10,642)            (572)                 

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน -                   -                   (143,000)          (418,000)          

เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน -                   -                   201,000           549,700           

เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน -                   -                   1,150,876        1,073,262        

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                   -                   -                   381                  

เงินสดจ่ายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                   -                   (4,000)              -                   

เงินปันผลรับ 7,391               2,105     658,380           553,860           

ดอกเบี�ยรับ 9,439               15,865             176,729           222,910           

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (599,167)          (1,964,173)       1,343,142        (105,851)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง -                   (1,938)              -                   -                   

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 7,083               492,144           -                   -                   

เงินสดจ่ายเพื�อชําระเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน (99,021)            (27,000)            -                   -                   

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

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ -                   499,360           -                   499,360           

เงินสดจ่ายเพื�อชําระหุ้นกู้ (575,000)          (575,000)          (575,000)          (575,000)          

เงินสดจ่ายเพื�อชําระหนี�สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (454)                 (874)                 (382)                 (793)                 

เงินปันผลจ่าย (740,125) (710,562) (633,077)          (633,084)          

ดอกเบี�ยจ่าย (189,196)          (252,430)          (143,845)          (193,713)          

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (1,596,713)       508,700           (1,352,304)       181,770           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (17,479)            (185,226)          (31,752)            65,888             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 129,152 345,897 70,043 40,050 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน 111,673           160,671           38,291             105,938           

(พันบาท)

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด

วันที� 30 มิถุนายน วันที� 30 มิถุนายน



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

6

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้จากการขายและการให้บริการ 3, 12 1,265,245        1,540,259        -                   -                   

ต้นทุนขายและการให้บริการ 3 (373,863)          (582,681)          -                   -                   

กําไรขั�นต้น 891,382           957,578           -                   -                   

รายได้อื�น 3, 13 18,289             22,140             779,132           696,765           

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย 3 (4,350)              (23,306)            -                   -                   

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 3 (62,008)            (71,372)            (32,123)            (30,573)            

ต้นทุนทางการเงิน (95,327)            (130,770)          (73,559)            (102,332)          

รวมค่าใช้จ่าย (161,685)          (225,448)          (105,682)          (132,905)          

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 747,986           754,270           673,450           563,860           

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 14 (10,841)            (17,426)            (2,936)              (1,230)              

กําไรสําหรับงวด 737,145           736,844           670,514           562,630           

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น 

รายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย 11,166             (15,987)            11,617             (15,149)            

ภาษีเงินได้ของรายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (2,589)              1,964               (2,567)              1,900               

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 8,577               (14,023)            9,050               (13,249)            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 745,722           722,821           679,564           549,381           

การแบ่งปันกําไร

    ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 653,337           659,829           670,514           562,630           

    ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 83,808             77,015             -                   -                   

กําไรสําหรับงวด 737,145           736,844           670,514           562,630           

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 661,986           645,852           679,564           549,381           

    ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 83,736             76,969             -                   -                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 745,722           722,821           679,564           549,381           

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท) 15 0.67                 0.68                 0.69                 0.58                 

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด

วันที� 30 มิถุนายน วันที� 30 มิถุนายน



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

7

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้จากการขายและการให้บริการ 3, 12 2,606,817        3,056,882        -                   -                   

ต้นทุนขายและการให้บริการ 3 (789,925)          (1,150,392)       -                   -                   

กําไรขั�นต้น 1,816,892        1,906,490        -                   -                   

รายได้อื�น 3, 13 38,990             77,596             898,976           839,701           

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย 3 (13,344)            (41,454)            -                   -                   

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 3 (114,171)          (126,434)          (64,039)            (57,975)            

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า -                   (64)                   -                   -                   

ต้นทุนทางการเงิน (191,110)          (260,434)          (146,295)          (203,242)          

รวมค่าใช้จ่าย (318,625)          (428,386)          (210,334)          (261,217)          

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 1,537,257        1,555,700        688,642           578,484           

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 14 (17,163)            (38,624)            (5,868)              (4,192)              

กําไรสําหรับงวด 1,520,094        1,517,076        682,774           574,292           

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น 

รายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย 22,418             (12,855)            22,345             (12,558)            

ภาษีเงินได้ของรายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (4,431)              2,556               (4,469)              2,510               

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 17,987             (10,299)            17,876             (10,048)            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,538,081        1,506,777        700,650           564,244           

การแบ่งปันกําไร

    ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 1,347,703        1,360,670        682,774           574,292           

    ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 172,391           156,406           -                   -                   

กําไรสําหรับงวด 1,520,094        1,517,076        682,774           574,292           

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 1,365,680        1,350,380        700,650           564,244           

    ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 172,401           156,397           -                   -                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,538,081        1,506,777        700,650           564,244           

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท) 15 1.38                 1.42                 0.70                 0.60                 

(พันบาท)

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด

วันที� 30 มิถุนายน วันที� 30 มิถุนายน



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

8

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

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 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�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

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

    เงินปันผลจ่าย 16 -                 -                 -                 -                 (633,084)        -                 (633,084)        (77,478)          (710,562)        

    รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและ

       การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 50,000            1,035,000       -                 -                 (633,084)        -                 451,916          (77,478)          374,438          

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กําไร -                 -                 -                 -                 1,360,670       -                 1,360,670       156,406          1,517,076       

     กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น -                 -                 -                 -                 -                 (10,290)          (10,290)          (9)                   (10,299)          

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                 -                 -                 -                 1,360,670       (10,290)          1,350,380       156,397          1,506,777       

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2561 973,990          3,955,923       89,000            101,639          6,400,209       (3,654)            11,517,107     1,572,308       13,089,415     

กําไรสะสม

(พันบาท)

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�
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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

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562 973,990          3,955,923       89,000            101,639          7,119,160       (3,957)            12,235,755     1,644,899       13,880,654     

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    เงินปันผลจ่าย 16 -                 -                 -                 -                 (633,077)        -                 (633,077)        (107,048)        (740,125)        

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                 -                 -                 -                 (633,077)        -                 (633,077)        (107,048)        (740,125)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กําไร -                 -                 -                 -                 1,347,703       -                 1,347,703       172,391          1,520,094       

     กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                 -                 -                 -                 -                 17,977            17,977            10                   17,987            

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                 -                 -                 -                 1,347,703       17,977            1,365,680       172,401          1,538,081       

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2562 973,990          3,955,923       89,000            101,639          7,833,786       14,020            12,968,358     1,710,252       14,678,610     

กําไรสะสม

(พันบาท)

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�
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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

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561

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

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

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

    เงินปันผลจ่าย 16 -                           -                           -                           (633,084)                  -                           (633,084)                  

    รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 50,000                     1,035,000                -                           (633,084)                  -                           451,916                   

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กําไร -                           -                           -                           574,292                   -                           574,292                   

     กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น -                           -                           -                           -                           (10,048)                    (10,048)                    

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                           -                           -                           574,292                   (10,048)                    564,244                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2561 973,990                   4,782,793                101,639                   832,956                   (3,799)                      6,687,579                

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

(พันบาท)



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

11

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องค์ประกอบอื�นของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ที�ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสํารอง เงินลงทุน รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร เผื�อขาย ผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562 973,990                   4,782,793                101,639                   851,525                   (4,193)                      6,705,754

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    เงินปันผลจ่าย 16 -                           -                           -                           (633,077)                  -                           (633,077)                  

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                           -                           -                           (633,077)                  -                           (633,077)                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กําไร -                           -                           -                           682,774                   -                           682,774                   

     กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                           -                           -                           -                           17,876                     17,876                     

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                           -                           -                           682,774                   17,876                     700,650                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2562 973,990                   4,782,793                101,639                   901,222                   13,683                     6,773,327                

(พันบาท)

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบัญ 

 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3 บุคคลหรือกจิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนั 

4 เงินลงทุนอื่น 

5 ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 

6 สินคา้คงเหลอื 

7 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  

8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

9 หุ้นกู ้

10 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 

11 ส่วนงานดาํเนินงาน 

12 รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 

13 รายไดอ้ื่น 

14 ภาษีเงินได ้

15 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

16 เงินปันผล 

17 ภาระผูกพนักบักจิการท่ีไม่เก ีย่วขอ้งกนั 

18 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

19 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

 



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 

 

1 ข้อมูลทั่วไป  

  

บริษทัประกอบธุรกจิดา้นการลงทุนโดยการถือหุ้นบริษทัในเครือ โดยกลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกจิดงัน้ี  

 

- การผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

- การจาํหน่าย และให้บริการติดตั้งหลงัคาพลงังานแสงอาทิตย ์ 

- การผลิต จาํหน่าย และให้บริการติดตั้งหลงัคาเหลก็ 

- การจาํหน่าย และให้บริการเก ีย่วกบัเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า    

 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 
งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่น้ีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปี และจดัทาํหมาย

เหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34  

เร่ือง การรายงานทางการเงิน ระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก ีย่วขอ้ง  

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561                  

งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้ งหมดตามข้อกาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ข้อมูลท่ี

เก ีย่วกบักจิกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัข้อมูลท่ีได้เคยนาํเสนอรายงานไปแล้ว                      

ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และนโยบายการบัญชี 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบัติตาม

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษัท ซ่ึงผลท่ีเกดิข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้ งน้ี นโยบายการบัญชี 

วธีิการคาํนวณและแหล่งขอ้มูลสาํคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นเป็นข้อมูลเดียวกนักบัท่ี

ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เวน้แต่การรับรู้รายไดท่ี้ตอ้งใชว้จิารณญาณเพิ่มเติม

ในการพิจารณาจังหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพื่อประเมินว่าจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ              

รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญา               

ท่ีทาํกับลกูค้า (“TFRS 15”) ท่ีกลุ่มบริษัทถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 เร่ือง รายได้ 

(“TAS 18”) มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินท่ีเก ีย่วขอ้ง 

 

ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้มื่อลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจาํนวนเงินท่ีสะท้อนถึงส่ิง

ตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บ และมีการใชว้จิารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการ

ควบคุม เพื่อประเมินว่าจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ในขณะท่ี TAS 18                 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินค้าเมื่อได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าท่ีมี

นัยสําคัญไปให้กบัผู ้ซ้ือแล้ว และรับรู้รายได้จากการให้บริการตามขั้นความสําเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือ 

มีความไม่แน่นอนท่ีมีนัยสําคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนั้ น                         

ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงิน 

 

นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบังคับใช้ใน

งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีกอ่นวนัท่ีมีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก ีย่วกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 18 

 



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน  

 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกจิการท่ีเก ีย่วข้องกนัสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน              

สรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

ดอกเบ้ียรับ -  -  79,821  84,218 

เงินปันผลรับ -  -  658,380  553,860 

รายไดอ้ื่น -  -  32,906  28,263 

        

กิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน         

ขายสินคา้ 575  21,843  -  - 

ซ้ือสินคา้ 5,383  13,771  -  - 

ค่าบริการงานปฏิบติัการ และบาํรุงรักษา 42,000  42,000  -  - 

ค่าเช่าอาคารและค่าสาธารณูปโภค 5,112  5,054  2,172  2,132 

ค่าเช่าคลงัสินคา้ 2,878  2,744  29  - 

ตน้ทุนจา้งเหมาติดตั้งโซล่ารูฟ 2,321  39,536  -  - 

ค่าท่ีปรึกษา 3,678  3,328  3,678  3,328 

        

ผู้บริหารสําคัญ        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

   ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 10,109  8,128  7,278  4,826 

   ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 255  184  134  91 

รวม 10,364  8,312  7,412  4,917 

 



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

ดอกเบ้ียรับ -  -  163,600  157,886 

เงินปันผลรับ -  -  658,380  553,860 

รายไดอ้ื่น -  -  62,812  56,526 

        

กิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน         

ขายสินคา้ 29,723  25,636  -  - 

ซ้ือสินคา้ 13,401  21,423  -  - 

ค่าบริการงานปฏิบติัการ และบาํรุงรักษา 84,000  84,000  -  - 

ค่าเช่าอาคารและค่าสาธารณูปโภค 10,163  10,061  4,328  4,257 

ค่าเช่าคลงัสินคา้ 5,755  5,488  58  - 

ตน้ทุนจา้งเหมาติดตั้งโซล่ารูฟ 24,975  137,602  -  - 

ค่าท่ีปรึกษา 8,235  3,328  8,235  3,328 

        

ผู้บริหารสําคัญ        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

   ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 18,502  16,266  12,769  9,657 

   ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 505  368  260  182 

รวม 19,007  16,634  13,029  9,839 

 

ยอดคงเหลือกบักจิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

- กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  4,301  71,611 

กจิการอื่นท่ีเก ีย่วขอ้งกนั 15,780  572  -  - 

รวม 15,780  572  4,301  71,611 



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กูย้มืแกก่จิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีดงัน้ี 

 

 อัตราดอกเบ้ีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

     ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 

  2561 2562 2561  เพิ่มข้ึน  ลดลง  2562 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

เงินให้กู้ ยืมระยะส้ัน          

บริษทัยอ่ย 3.50 3.50 101,000  143,000  (201,000)  43,000 

รวมเงินให้กู้ ยืมระยะส้ัน   101,000  143,000  (201,000)  43,000 

          

เงินให้กู้ ยืมระยะยาว          

บริษทัยอ่ย THBFIX3M 

+1.55 

THBFIX3M 

+1.55 

 

6,896,319 

  

- 

  

(901,663) 

  

5,994,656 

 3.50 3.50 125,375  -  (15,619)  109,756 

 5.65 5.65 1,868,750  -  (233,594)  1,635,156 

รวม   8,890,444  -  (1,150,876)  7,739,568 

หัก ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (2,322,072)  -  31,848  (2,290,224) 

รวมเงินให้กู้ ยืมระยะยาว 6,568,372  -  (1,119,028)  5,449,344 

รวมเงินให้กู้ ยืมแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 8,991,444  143,000  (1,351,876)  7,782,568 

 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

- กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  7  118  65,778 

กจิการอื่นท่ีเก ีย่วขอ้งกนั 183,989  242,083  121  87 

รวม 183,989  242,090  239  65,865 

 



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 เงินลงทุนอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนช่ัวคราว        

เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน        

   (ในกองทุนส่วนบุคคล) -  90,000  -  90,000 

ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย        

   (ในกองทุนรวมตราสารหน้ีระยะสั้น) 3,144,444  1,671,579  3,065,516  1,516,467 

ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย         

   (ในกองทุนส่วนบุคคล) -  95,486  -  95,486 

เงินฝากประจาํกบัสถาบนัการเงิน 340,000  -  340,000  - 

 3,484,444  1,857,065  3,405,516  1,701,953 

        

เงินลงทุนระยะยาว        

- เงินลงทุนเผ่ือขาย        

ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย        

   (ในกองทุนส่วนบุคคล) -  654,191  -  654,191 

ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย        

(ในกองทุนรวมตราสารทุน) 29,022  27,625  29,022  27,625 

 29,022  681,816  29,022  681,816 

- เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน        

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 128,678  128,678  -  - 

เงินฝากประจาํท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ -  340,000  -  340,000 

 128,678  468,678  -  340,000 

 157,700  1,150,494  29,022  1,021,816 

        

รวม 3,642,144  3,007,559  3,434,538  2,723,769 

 



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ของตราสารทุนและตราสารหน้ีท่ีอยู่ใน 

ความตอ้งการของตลาดมีดงัน้ี 

 

  

  งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

หลักทรัพย์เผ่ือขาย    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2,448,881  2,293,769 

ซ้ือระหวา่งงวด 5,081,525  3,236,325 

ขายระหวา่งงวด (4,385,822)  (2,460,624) 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 8,176  4,434 

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า 22,418  22,346 

รายการปรับปรุงจากอตัราแลกเปลี่ยน (1,712)  (1,712) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 3,173,466  3,094,538 

 

5 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

  

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 หมายเหต ุ 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 

กิจการที่เก่ียวข้องกัน  3 15,780  572  4,301  71,611 
         

กิจการอ่ืนๆ         

ลูกหน้ีการคา้  535,042  592,746  1,403  1,403 

รายไดค้า้งรับ  452,625  607,753  -  - 

เงินประกนัผลงาน  3,089  2,994  -  - 

อื่นๆ  39,152  27,146  12,328  13,309 

  1,029,908  1,230,639  13,731  14,712 

รวม  1,045,688  1,231,211  18,032  86,323 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (5,677)  (4,504)  (1,403)  (1,403) 

สุทธิ  1,040,011  1,226,707  16,629  84,920 



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

  2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 

  หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับ        

- งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 873  429  -  - 

- งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 1,173  344  -  - 

 

การวเิคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 442,362  502,347  -  - 

เกนิกาํหนดชาํระ :        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 18,775  52,315  -  - 

3 - 6 เดือน 26,586  4,264  -  - 

6 - 12 เดือน 30,374  24,523  -  - 

มากกวา่ 12 เดือน 32,725  9,869  1,403  1,403 

 550,822  593,318  1,403  1,403 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (5,677)  (4,504)  (1,403)  (1,403) 

รวม 545,145  588,814  -  - 

 

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเช่ือแกลู่กคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 120 วนั 

 



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 สินค้าคงเหลือ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป 16,001  18,059  -  - 

สินคา้ระหวา่งผลิต 4,993  13,494  -  - 

วตัถุดิบ 769,240  878,234  -  - 

รวม 790,234  909,787  -  - 

หัก ค่าเผื่อมลูค่าสินคา้ลดลง (3,522)  (3,522)  -  - 

สุทธิ 786,712  906,265  -  - 



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  

สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 

  

ทุนชาํระแลว้ 

  

ราคาทุน 

  

การดอ้ยค่า 

  

ราคาทุน - สุทธิ 

 เงินปันผลรับสําหรับ 

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 30 

มิถุนายน 

 31  

ธันวาคม 

 30 

มิถุนายน 

 31  

ธันวาคม 

 30 

มิถุนายน 

 31  

ธันวาคม 

 30 

มิถุนายน 

 31  

ธันวาคม 

 30 

มิถุนายน 

 31  

ธันวาคม 

 30 

มิถุนายน 

 30 

มิถุนายน 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

 (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  631,500  532,500 

บริษทั สตีลรูฟ จาํกดั 100  100  57,373  57,373  57,373  57,373  -  -  57,373  57,373  -  - 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ 

   เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั 

 

100 

  

100 

  

10,000 

  

6,000 

  

10,000 

  

6,000 

  

- 

  

- 

  

10,000 

  

6,000 

  

- 

  

- 

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 

  

26,880 

  

21,360 

         3,089,313  3,085,313  -  -  3,089,313  3,085,313  658,380  553,860 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดดาํเนินธุรกจิในประเทศไทย 



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท                              

เมื่อวนัท่ี 8 มกราคม 2562 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการเรียกชาํระค่าหุ้นเพิ่มเติมอีกร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน            

เป็นจาํนวน 4 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4 บาท) บริษัทดังกล่าวได้รับชาํระค่าหุ้นดังกล่าว                

เต็มจาํนวนแลว้ในเดือนมกราคม 2562 

 

8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

 

การซ้ือ จาํหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

 

การซ้ือและ 

การโอนเขา้ -

ราคาทุน 

 การจาํหน่าย 

และการโอน

ออก - ราคา 

ตามบญัชีสุทธิ 

 

การซ้ือและ 

การโอนเขา้ -

ราคาทุน 

 การจาํหน่าย 

และการโอน

ออก - ราคา 

ตามบญัชีสุทธิ 

 (พนับาท) 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

   และโครงสร้างพื้นฐาน 

 

3,687 

  

(698) 

  

- 

  

- 

แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า        

   อุปกรณ์ และเคร่ืองจกัร 1,858  (8,043)  -  - 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 1,712  (619)  499  - 

งานระหวา่งกอ่สร้าง 51  (12)  -  - 

รวม 7,308  (9,372)  499  - 

 
 



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 หุ้นกู้  

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน        

ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี        

   - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั -  574,337  -  574,337 

   - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 1,795,599  1,795,037  1,795,599  1,795,037 

รวมส่วนทีห่มุนเวียน 1,795,599  2,369,374  1,795,599  2,369,374 

        

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน        

หุ้นกู ้- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 5,793,205  5,791,195  5,793,205  5,791,195 

รวมส่วนที่ไม่หมุนเวียน 5,793,205  5,791,195  5,793,205  5,791,195 

        

รวม 7,588,804  8,160,569  7,588,804  8,160,569 

 
รายการเคลื่อนไหวของหุ้นกูซ่ึ้งรวมถึงส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี                 

30 มิถุนายน 2562 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงิน 

รวม  

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ   

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  8,160,569  8,160,569 

จ่ายชาํระคืนหุ้นกู ้ (575,000)  (575,000) 

ปรับปรุงหุ้นกูต้ามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 3,235  3,235 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 7,588,804  7,588,804 

 



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 หมายเหต ุ 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 

กิจการที่เก่ียวข้องกัน 3 183,989  242,090  239  65,865 
         

กิจการอ่ืนๆ         

เจา้หน้ีการคา้  35,014  37,181  -  - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  83,032  158,939  8,149  8,516 

รายไดรั้บล่วงหนา้  37,933  30,598  -  - 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  16,328  17,717  15,268  16,119 

อื่นๆ  39,428  58,464  28,377  46,974 

  211,735  302,899  51,794  71,609 

รวม  395,724  544,989  52,033  137,474 



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11    ส่วนงานดําเนินงาน 
 

ขอ้มูลตามส่วนงานท่ีรายงานสาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

 ธุรกิจผลิต จาํหน่าย  

และใหบ้ริการติดตั้ง 

หลงัคาเหล็กและหลงัคา

พลงังานแสงอาทิตย ์  

ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์  ธุรกิจอ่ืน  ๆ  ตดัรายการระหว่างกนั  รวม 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 148,999  464,638  1,123,138  1,087,371  11,397  10,390  -  -  1,283,534  1,562,399 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน -  -  -  -  776,528  687,900  (776,528)  (687,900)  -  - 

รวมรายไดแ้ละรายไดอ่ื้น 148,999  464,638  1,123,138  1,087,371  787,925  698,290  (776,528)  (687,900)  1,283,534  1,562,399 

                    

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (6,739)  73,832  838,421  799,001  1,951  653  (66)  (96)  833,567  873,390 

                    

รายไดด้อกเบ้ีย 24  87  153  139  83,859  111,695  (81,681)  (102,376)  2,355  9,545 

ตน้ทุนทางการเงิน (754)  (3,235)  (102,602)  (127,579)  (73,652)  (102,332)  81,681  102,376  (95,327)  (130,770) 

ตน้ทุนสุทธิทางการเงิน (730)  (3,148)  (102,449)  (127,440)  10,207  9,363  -  -  (95,972)  (121,225) 

                    

กําไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อนหักภาษีเงินได้ (7,469)  70,684  743,363  673,666  670,538  563,876  (658,446)  (553,956)  747,986  754,270 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ 68  (14,557)  (7,995)  (1,643)  (2,936)  (1,229)  22  3  (10,841)  (17,426) 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (7,401)  56,127  735,368  672,023  667,602  562,647  (658,424)  (553,953)  737,145  736,844 



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ธุรกิจผลิต จาํหน่าย  

และใหบ้ริการติดตั้ง 

หลงัคาเหล็กและหลงัคา

พลงังานแสงอาทิตย ์  

ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์  ธุรกิจอ่ืน  ๆ  ตดัรายการระหว่างกนั  รวม 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 341,831  922,447  2,282,030  2,196,160  21,946  15,871  -  -  2,645,807  3,134,478 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน -  -  -  -  894,206  823,917  (894,206)  (823,917)  -  - 

รวมรายไดแ้ละรายไดอ่ื้น 341,831  922,447  2,282,030  2,196,160  916,152  839,788  (894,206)  (823,917)  2,645,807  3,134,478 

                    

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (9,238)  165,289  1,723,203  1,625,746  (405)  2,650  (162)  1,692  1,713,398  1,795,377 

                    

รายไดด้อกเบ้ีย 24  87  153  139  173,299  225,216  (165,898)  (206,726)  7,578  18,716 

ตน้ทุนทางการเงิน    (1,354)  (4,945)  (209,243)  (258,973)  (146,411)  (203,242)  165,898  206,726  (191,110)  (260,434) 

ตน้ทุนสุทธิทางการเงิน (1,330)  (4,858)  (209,090)  (258,834)  26,888  21,974  -  -  (183,532)  (241,718) 

                    

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

                    

กําไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อนหักภาษีเงินได้   (10,568)  160,431  1,521,504  1,369,017  684,863  578,420  (658,542)  (552,168)  1,537,257  1,555,700 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (10)  (32,890)  (11,429)  (1,640)  (5,867)  (4,191)  143  97  (17,163)  (38,624) 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (10,578)  127,541  1,510,075  1,367,377  678,996  574,229  (658,399)  (552,071)  1,520,094  1,517,076 

 



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  ธุรกิจผลิต จาํหน่าย  

และใหบ้ริการติดตั้ง 

หลงัคาเหล็กและหลงัคา

พลงังานแสงอาทิตย ์  

ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์  ธุรกิจอ่ืน  ๆ  ตดัรายการระหว่างกนั  รวม 

 30  31  30  31  30  31  30  31  30  31 

 มิถนุายน  ธันวาคม  มิถนุายน  ธันวาคม  มิถนุายน  ธันวาคม  มิถนุายน  ธันวาคม  มิถนุายน  ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ส่วนงาน ณ วันท่ี                     

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 44,286  47,794  16,050,148  16,377,111  28,463  31,985  1,744  1,548  16,124,641  16,458,438 

เงินลงทุนชัว่คราว 29,749  104,476  49,179  50,637  3,405,516  1,701,952  -  -  3,484,444  1,857,065 

เงินลงทุนเผ่ือขาย -  -  -  -  29,022  681,816  -  -  29,022  681,816 

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

สินทรัพย์ท่ียงัไม่ไดปั้นส่วน                 2,995,688  3,331,627 

รวมสินทรัพย์                 22,762,473  22,797,624 

 
                   

หนี้สินส่วนงาน ณ วันท่ี                    

เงินกูยื้ม 34,083  200,021  7,739,568  8,890,444  16,000  -  (7,782,568)  (8,991,444)  7,083  99,021 

หุ้นกู ้ -  -  -  -  7,588,804  8,160,569  -  -  7,588,804  8,160,569 

หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน                 487,976  657,380 

รวมหนี้สิน                 8,083,863  8,916,970 



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 รายได้จากการขายและการให้บริการ 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 319,130  305,899  -  - 

รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า 787,686  771,852  -  - 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการติดตั้ง 

   หลงัคาเหล็กและหลงัคาพลงังานแสงอาทิตย ์

 

126,947 

  

416,705 

  

- 

  

- 

รายไดจ้ากการขายสินคา้และให้บริการอื่น 31,482  45,803  -  - 

รวม 1,265,245  1,540,259  -  - 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 650,374  621,124  -  - 

รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า 1,598,258  1,557,056  -  - 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการติดตั้ง 

   หลงัคาเหล็กและหลงัคาพลงังานแสงอาทิตย ์

 

264,167 

  

803,306 

  

- 

  

- 

รายไดจ้ากการขายสินคา้และให้บริการอื่น 94,018  75,396  -  - 

รวม 2,606,817  3,056,882  -  - 

 

 

 

 



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 รายได้อ่ืน 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

รายไดเ้งินปันผล 7,391  2,105  658,380  553,860 

รายไดค่้าอากรขาเขา้ท่ีไดรั้บคืน -  2,840  -  - 

รายไดด้อกเบ้ีย 2,355  9,545  83,856  111,695 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนอื่น 6,339  4,297  3,952  2,395 

รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  29,245  27,631 

อื่นๆ 2,204  3,353  3,699  1,184 

รวม 18,289  22,140  779,132  696,765 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

รายไดเ้งินปันผล 7,391  2,105  658,380  553,860 

รายไดค่้าอากรขาเขา้ท่ีไดรั้บคืน -  43,180  -  - 

รายไดด้อกเบ้ีย 7,578  18,716  173,295  225,216 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนอื่น 8,176  6,467  4,434  3,545 

รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  58,490  55,263 

อื่นๆ 15,845  7,128  4,377  1,817 

รวม 38,990  77,596  898,976  839,701 

 

14 ภาษีเงินได้ 

 

การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยูก่บัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก ีย่วกบัอตัราภาษีเงินได้ประจาํปีถัวเฉลี่ยถ่วง

นํ้าหนกัท่ีคาดไวส้าํหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายได้กอ่นภาษีเงินได้ของงวดระหว่างกาล อัตราภาษีเงินได้ท่ี

แทจ้ริงของกลุ่มบริษทัแตกต่างจากอตัราภาษีเงินไดป้กติมีสาเหตุหลกัมาจากการท่ีกลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิในจาํนวนท่ี

เป็นสาระสาํคญั ซ่ึงเกดิจากธุรกรรมท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยกาํไรสุทธิจากธุรกรรมดังกล่าวได้รับการ

ลดหยอ่นอตัราภาษีเงินไดห้รือไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได ้ 

 



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 กําไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน 

 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน คาํนวณจากกาํไรสําหรับงวดท่ี

เป็นส่วนของผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามัญท่ีออกจาํหน่ายแล้วระหว่างงวดโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วง

นํ้าหนกัแสดงการคาํนวณดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท / พันหุ้น) 

กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถ้อืหุ้นสามญัของบริษทั 653,337  659,829  670,514  562,630 

จาํนวนหุ้นสามญัโดยวธีิถวัเฉลี่ย        

    ถ่วงนํ้าหนกั (ขั้นพื้นฐาน) 973,990  973,990  973,990  973,990 

กําไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน (บาท) 0.67  0.68  0.69  0.58 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท / พันหุ้น) 

กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถ้อืหุ้นสามญัของบริษทั 1,347,703  1,360,670  682,774  574,292 

        

จาํนวนหุ้นสามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 973,990  923,990  973,990  923,990 

ผลกระทบจากการออกหุ้น -  37,569  -  37,569 

จาํนวนหุ้นสามญัโดยวธีิถวัเฉลี่ย        

    ถ่วงนํ้าหนกั (ขั้นพื้นฐาน) 973,990  961,559  973,990  961,559 

        

กําไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน (บาท) 1.38  1.42  0.70  0.60 

 



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
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16 เงินปันผล 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถ้ือหุ้นของบริษทัเมื่อวนัท่ี 12 เมษายน 2562 ผูถ้ือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกาํไร

เป็นเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 2561 และกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรของบริษทั ในอตัราหุ้นละ 1.20 บาท 

เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 1,168.79 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ ในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท เป็น

เงินจาํนวน 535.69 ลา้นบาท คงเหลือเป็นเงินปันผลท่ีจะจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้ งส้ิน 633.10 

ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แกผู่ถ้ือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2562 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถ้ือหุ้นของบริษทัเมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2561 ผูถ้ือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกาํไร

เป็นเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 2560 และกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรของบริษทั ในอตัราหุ้นละ 1.15 บาท 

เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 1,095.09 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท เป็น

เงินจาํนวน 462 ลา้นบาท คงเหลือเป็นเงินปันผลท่ีจะจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 633.08 ล้าน

บาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แกผู่ถ้ือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2561 

 

17 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

จํานวนเงินข้ันต่ําทีต้่องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน 

   ภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 3,181  3,358  255  409 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกนิห้าปี 1,786  1,932  53  105 

รวม 4,967  5,290  308  514 

        

จํานวนเงินข้ันต่ําทีต้่องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน 

   ภายใต้สัญญาบริการ 

       

ภายในหน่ึงปี 58,022  60,397  2,051  928 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกนิห้าปี 27,895  53,381  338  360 

รวม 85,917  113,778  2,389  1,288 
        



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันอ่ืนๆ        

คาํสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้ตกลงแลว้ 294,329  184,119  -  - 

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 129,157  152,720  -  - 

รวม 423,486  336,839  -  - 
 

 
 

 

18 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงเก ีย่วกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท และคาดว่าจะมี

ผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ เมื่อนาํมาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก โดย

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวกาํหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สัญญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16* 

การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 19* 

การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

 

 

 

 



บริษัท เอสพซีีจ ีจาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
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(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก ีย่วขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้กาํหนดเกีย่วกบันิยามสินทรัพยท์าง

การเงินและหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการ

บญัชีของอนุพนัธแ์ละการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบังคับใช ้            

จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคับใช้

อยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ไดน้าํเสนอวธีิการบญัชีเดียวสาํหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สินทรัพย์

สิทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการสาํหรับสัญญาเช่าระยะสั้นหรือสินทรัพยอ์้างอิง

นั้นมีมูลค่าตํ่า ส่วนการบัญชีสําหรับผู้ให้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน               

เช่น ผู ้ให้เช่ายงัคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าดาํเนินงาน เมื่อมาตรฐาน                

การรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํให้มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงาน              

ทางการเงินบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 

ขณะน้ีผู ้บริหารกาํลังพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเก ิดข้ึนต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบัติตามมาตรฐาน              

การรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้   

 

19 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเมื่อวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปันผล

ระหวา่งกาลให้แกผู่ถ้ือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้ งส้ิน 487 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวมี

กาํหนดจะจ่ายใหแ้กผู่ถ้ือหุ้นในเดือนกนัยายน 2562 

 

เมื่อวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2562 บริษทัไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลง (MOU) ร่วมกบับริษัท มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส แอนด ์

ไฟแนนซ์ จาํกดั บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั และ KYOCERA Corporation เพื่อร่วมมือ                         

ในการออกแบบ อนุญาต ให้เงินทุน ปฏิบัติการและติดตั้ งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้ ง          

บนหลงัคา โดยเป็นการร่วมทุนแบบกจิการร่วมคา้  
 


