
 
 

  

 
 
 
 

บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 



 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษทั เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน 2562 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) และ           
บริษทัย่อยและของเฉพาะบริษทั เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท า
และน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่ง
กาลส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล โดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั 
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบ เร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
(ณฐัพงศ ์ตนัติจตัตานนท)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8829 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
8 พฤศจิกายน 2562 
 



บริษทั เอสพซีีจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 176,781           129,152           80,214             70,043             
เงินลงทุนชัว่คราว 4 3,853,513        1,857,065        3,793,049        1,701,953        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 5 1,024,120        1,226,707        15,556             84,920             
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                   -                   65,000             101,000           
ส่วนของเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการ
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3 -                   -                   2,267,487        2,322,072        
สินคา้คงเหลือ 6 820,509           906,265           -                   -                   
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 145,592           138,077           509                  445                  
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 6,020,515        4,257,266        6,221,815        4,280,433        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผ่ือขาย 4 28,425             681,816           28,425             681,816           
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                   -                   3,090,563        3,085,313        
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 4 133,678           468,678           -                   340,000           
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                   -                   5,011,457        6,568,372        
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 38,809             37,864             27,472             28,292             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 15,964,294      16,458,438      24,157             30,072             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 102,291           94,682             17,065             3,439               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 157,547           157,340           -                   -                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 601,862           641,540           1,519               1,519               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 17,026,906 18,540,358 8,200,658 10,738,823

รวมสินทรัพย์ 23,047,421      22,797,624      14,422,473      15,019,256      

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เอสพซีีจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 53,862             99,021             -                   -                   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3, 10 460,704           544,989           93,299             137,474           
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9 1,795,894 2,369,374 1,795,894        2,369,374        
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 679 715 679 645                  
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 9,418 29,197             550                  526                  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 97,791 66,148 46,822 5,102               
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,418,348        3,109,444        1,937,244        2,513,121        

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หุน้กู้ 9 5,794,236        5,791,195        5,794,236        5,791,195        
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 854                  1,368               854                  1,368               
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 7,835               399                  7,771               343                  
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 15,239             14,264             7,908               7,475               
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 300                  300                  -                   -                   
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 5,818,464        5,807,526        5,810,769        5,800,381        

รวมหนีสิ้น 8,236,812        8,916,970        7,748,013        8,313,502        

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เอสพซีีจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้
     ทุนจดทะเบียน 1,016,389 1,016,389 1,016,389 1,016,389
     ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 973,990 973,990 973,990 973,990
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 3,955,923        3,955,923        4,782,793        4,782,793        
ส่วนเกินมูลค่าหุน้จากการรวมธุรกิจ 89,000             89,000             -                   -                   
ก าไรสะสม
     จดัสรรแลว้
          ทุนส ารองตามกฎหมาย 101,639           101,639           101,639           101,639           
     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 7,922,004        7,119,160        790,430           851,525           
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 25,897             (3,957)              25,608             (4,193)              
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 13,068,453 12,235,755 6,674,460 6,705,754
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 1,742,156 1,644,899 -                   -                   
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,810,609      13,880,654      6,674,460        6,705,754        

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 23,047,421 22,797,624 14,422,473 15,019,256

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เอสพซีีจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 3, 12 1,187,761        1,218,215        -                   -                   
ตน้ทุนขายและการให้บริการ 3 (387,626)         (439,925)         -                   -                   
ก ำไรขั้นต้น 800,135           778,290           -                   -                   
รายไดอ่ื้น 3, 13 12,652             27,397             478,545           428,146           
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 3 (6,678)              (13,676)            -                   -                   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 (61,449)            (61,372)            (34,439)            (29,267)            
ตน้ทุนทางการเงิน (86,499)            (124,312)         (65,980)            (95,088)            
รวมค่ำใช้จ่ำย (154,626)         (199,360)         (100,419)         (124,355)         
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 658,161           606,327           378,126           303,791           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (9,566)              (10,625)            (1,932)              (1,622)              
ก ำไรส ำหรับงวด 648,595           595,702           376,194           302,169           

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 15,878             (7,043)              15,883             (7,085)              
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่
   ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (4,007)              570                  (3,958)              577                  
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษเีงนิได้ 11,871             (6,473)              11,925             (6,508)              
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 660,466           589,229           388,119           295,661           

กำรแบ่งปันก ำไร
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 575,204           531,300           376,194           302,169           
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 73,391             64,402             -                   -                   
ก ำไรส ำหรับงวด 648,595           595,702           376,194           302,169           

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 587,081           524,831           388,119           295,661           
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 73,385             64,398             -                   -                   
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 660,466           589,229           388,119           295,661           

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 15 0.59 0.55 0.39 0.31 

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เอสพซีีจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 3, 12 3,794,578        4,275,097        -                   -                   
ตน้ทุนขายและการให้บริการ 3 (1,177,551)      (1,590,317)      -                   -                   
ก ำไรขั้นต้น 2,617,027        2,684,780        -                   -                   
รายไดอ่ื้น 3, 13 51,642             104,993           1,377,521        1,267,847        
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 3 (20,022)            (55,130)            -                   -                   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 (175,620)         (187,806)         (98,478)            (87,242)            
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                   (64)                   -                   -                   
ตน้ทุนทางการเงิน (277,609)         (384,746)         (212,275)         (298,330)         
รวมค่ำใช้จ่ำย (473,251)         (627,746)         (310,753)         (385,572)         
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 2,195,418        2,162,027        1,066,768        882,275           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (26,729)            (49,249)            (7,800)              (5,814)              
ก ำไรส ำหรับงวด 2,168,689        2,112,778        1,058,968        876,461           

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 38,296             (19,898)            38,228             (19,643)            
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่
   ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (8,438)              3,126               (8,427)              3,087               
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษเีงนิได้ 29,858             (16,772)            29,801             (16,556)            
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 2,198,547        2,096,006        1,088,769        859,905           

กำรแบ่งปันก ำไร
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,922,907        1,891,970        1,058,968        876,461           
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 245,782           220,808           -                   -                   
ก ำไรส ำหรับงวด 2,168,689        2,112,778        1,058,968        876,461           

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,952,761        1,875,211        1,088,769        859,905           
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 245,786           220,795           -                   -                   
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 2,198,547        2,096,006        1,088,769        859,905           

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 15 1.97 1.96 1.09 0.91 

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เอสพีซีจ ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทนุเรือนหุ้น ส่วนเกิน รวมส่วนของ ส่วนของ
ท่ีออกและ ส่วนเกิน มลูคา่หุ้นจาก ทนุส ารอง เงินลงทนุ ผูถื้อหุ้นของ ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มลูคา่หุ้นสามญั การรวมธุรกิจ ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เผ่ือขาย บริษทัใหญ่ อ านาจควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2561
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 923,990        2,920,923     89,000          101,639        5,672,623     6,636            9,714,811     1,493,389     11,208,200   

รำยกำรกบัผู้ถอืหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น
    เงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
    เพ่ิมหุ้นสามญั 50,000          1,035,000     -                -                -                -                1,085,000     -                1,085,000     
    เงินปันผลจ่าย 16 -                -                -                -                (1,168,770)    -                (1,168,770)    (111,532)       (1,280,302)    
    รวมเงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น 50,000          1,035,000     -                -                (1,168,770)    -                (83,770)         (111,532)       (195,302)       

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
    ก  าไร -                -                -                -                1,891,970     -                1,891,970     220,808        2,112,778     
    ก  าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน -                -                -                -                -                (16,759)         (16,759)         (13)                (16,772)         
รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                -                -                -                1,891,970     (16,759)         1,875,211     220,795        2,096,006     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 973,990        3,955,923     89,000          101,639        6,395,823     (10,123)         11,506,252   1,602,652     13,108,904   

งบกำรเงินรวม

ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เอสพีซีจ ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทนุเรือนหุ้น ส่วนเกิน รวมส่วนของ ส่วนของ
ท่ีออกและ ส่วนเกิน มลูคา่หุ้นจาก ทนุส ารอง เงินลงทนุ ผูถื้อหุ้นของ ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มลูคา่หุ้นสามญั การรวมธุรกิจ ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เผ่ือขาย บริษทัใหญ่ อ านาจควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2562
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 973,990        3,955,923     89,000          101,639        7,119,160     (3,957)           12,235,755   1,644,899     13,880,654   

รำยกำรกบัผู้ถอืหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น
    การจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
    เงินปันผลจ่าย 16 -                -                -                -                (1,120,063)    -                (1,120,063)    (148,529)       (1,268,592)    
    รวมการจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น -                -                -                -                (1,120,063)    -                (1,120,063)    (148,529)       (1,268,592)    

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
    ก  าไร -                -                -                -                1,922,907     -                1,922,907     245,782        2,168,689     
    ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                -                -                -                -                29,854          29,854          4                   29,858          
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                -                -                -                1,922,907     29,854          1,952,761     245,786        2,198,547     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562 973,990        3,955,923     89,000          101,639        7,922,004     25,897          13,068,453   1,742,156     14,810,609   

ก าไรสะสม

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เอสพีซีจ ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทนุเรือนหุ้น
ท่ีออกและ ส่วนเกินมลูคา่ ทนุส ารอง เงินลงทนุ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เผ่ือขาย ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2561
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 923,990                 3,747,793              101,639                 891,748                 6,249                     5,671,419

รำยกำรกบัผู้ถอืหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น
    เงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
    เพ่ิมหุ้นสามญั 50,000                   1,035,000              -                         -                         -                         1,085,000
    เงินปันผลจ่าย 16 -                         -                         -                         (1,168,770)             -                         -1,168,770
    รวมเงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น 50,000                   1,035,000              -                         (1,168,770)             -                         (83,770)                  

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
    ก  าไร -                         -                         -                         876,461                 -                         876,461
    ก  าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน -                         -                         -                         -                         (16,556)                  -16,556
รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                         -                         -                         876,461                 (16,556)                  859,905

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 973,990                 4,782,793              101,639                 599,439                 (10,307)                  6,447,554              

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เอสพีซีจ ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทนุเรือนหุ้น
ท่ีออกและ ส่วนเกินมลูคา่ ทนุส ารอง เงินลงทนุ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เผ่ือขาย ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2562
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 973,990                 4,782,793              101,639                 851,525                 (4,193)                    6,705,754

รำยกำรกบัผู้ถอืหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น
    การจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
    เงินปันผลจ่าย 16 -                         -                         -                         (1,120,063)             -                         -1,120,063
    รวมการจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น -                         -                         -                         (1,120,063)             -                         (1,120,063)             

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
    ก  าไร -                         -                         -                         1,058,968              -                         1,058,968
    ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                         -                         -                         -                         29,801                   29,801
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                         -                         -                         1,058,968              29,801                   1,088,769

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562 973,990                 4,782,793              101,639                 790,430                 25,608                   6,674,460              

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เอสพซีีจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก ำไรส ำหรับงวด 2,168,689 2,112,778 1,058,968 876,461
รายการปรับปรุง
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 502,047 486,351 7,828 8,581
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนเผ่ือขำย (13,145)            -9,325 -7,643 -5,068
รำยไดเ้งินปันผล (9,287)              (2,105)              -1,025,820 -846,960
รำยไดด้อกเบ้ีย -8,961 -28,261 -249,615 -330,957
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 1,203               344                  -                   -                   
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ -179 -1,587 -                   -                   
ขำดทุนจำกกำรช ำระบญัชีของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้และบริษทัยอ่ย -                   -                   -                   1,884               
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 277,609 384,746 212,275           298,330           
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 2,026 263 1,867               287                  
ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 975 821 433                  588                  
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ -                   64 -                   -                   
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 26,729             49,249             7,800               5,814               

2,947,706        2,993,338        6,093               8,960               
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 200,670           282,213           65,363             (184)                 
สินคำ้คงเหลือ 85,756             (412,318)          -                   -                   
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7,360               (658)                 (64)                   (5)                     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 39,678             32,533             -                   (169)                 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (141,310)          (443,170)          (103,746)          (27,569)            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 31,643             37,714             41,720             44,599             
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                   300                  -                   -                   
กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน 3,171,503        2,489,952        9,366               25,632             
ภำษีเงินไดจ่้ำยออก (62,592)            (79,766)            (8,774)              (12,302)            
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 3,108,911        2,410,186        592                  13,330             

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยำยน วนัท่ี 30 กนัยำยน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ี
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บริษทั เอสพซีีจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝำกระยะสั้นกบัสถำบนักำรเงินลดลง 90,000             81,000             90,000             81,000             
เงินสดรับจำกกำรขำยหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำย 5,581,742        7,344,984        2,893,624        4,401,148        
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำย (6,625,225)       (9,644,667)       (4,037,325)       (6,802,997)       
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีจะถือจนครบก ำหนดลดลง -                   340,000           -                   340,000           
เงินฝำกประจ ำท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใชเ้พ่ิมข้ึน (5,000)              (340,000)          -                   (340,000)          
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ืออสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน (2,264)              -                   -                   -                   
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ืออำคำรและอุปกรณ์ (12,166)            (10,719)            (1,033)              (1,210)              
เงินสดรับจำกกำรขำยอำคำรและอุปกรณ์ 11,823             22,254             -                   25                    
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (13,773)            (2,724)              (13,687)            (2,258)              
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   -                   (192,000)          (808,000)          
เงินสดรับช ำระคืนจำกเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   -                   228,000           822,700           
เงินสดรับช ำระคืนจำกเงินให้กูย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   -                   1,611,500        1,523,969        
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   -                   381                  
เงินสดจ่ำยส ำหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   (4,000)              -                   
เงินปันผลรับ 9,287               2,105               1,025,820        846,960           
ดอกเบ้ียรับ 9,426               24,394             253,616           327,215           
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (956,150)          (2,183,373)       1,854,515        388,933           

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีจำกสถำบนักำรเงินลดลง -                   (1,938)              -                   -                   
เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 53,862             641,729           -                   -                   
เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน (99,021)            (501,144)          -                   -                   
เงินสดรับจำกกำรออกหุน้สำมญั -                   1,085,000        -                   1,085,000        
เงินสดรับจำกกำรออกหุน้กู้ -                   499,360           -                   499,360           
เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระหุน้กู้ (575,000)          (575,000)          (575,000)          (575,000)          
เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระหน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน (645)                 (1,278)              (573)                 (1,155)              
เงินปันผลจ่ำย (1,268,592) (1,280,302) (1,120,063)       (1,168,770)       
ดอกเบ้ียจ่ำย (215,736)          (303,037)          (149,300)          (215,255)          
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (2,105,132)       (436,610)          (1,844,936)       (375,820)          

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 47,629             (209,797)          10,171             26,443             
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ 1 มกรำคม 129,152 345,897 70,043 40,050 
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ 30 กนัยำยน 176,781           136,100           80,214             66,493             

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด

(พันบาท)

วนัท่ี 30 กนัยำยน วนัท่ี 30 กนัยำยน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ี
13
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
1 ขอ้มลูทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 

3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 เงินลงทุนอ่ืน 
5 ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 

6 สินคา้คงเหลือ 

7 เงินลงทุนในบริษทัย่อย  
8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
9 หุน้กู ้
10 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
11 ส่วนงานด าเนินงาน 
12 รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 
13 รายไดอ่ื้น 
14 ภาษีเงินได ้
15 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
16 เงินปันผล 
17 ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
18 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 
 

1 ข้อมูลทั่วไป  
  

บริษทัประกอบธุรกิจดา้นการลงทุนโดยการถือหุน้บริษทัในเครือ โดยกลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจดงัน้ี  
 

- การผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์
- การจ าหน่าย และใหบ้ริการติดตั้งหลงัคาพลงังานแสงอาทิตย ์ 
- การผลิต จ าหน่าย และใหบ้ริการติดตั้งหลงัคาเหลก็ 
- การจ าหน่าย และใหบ้ริการเก่ียวกบัเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า    

 
2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่น้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปี และจดัท าหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34  
เร่ือง การรายงานทางการเงิน ระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561                  
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้                      
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และนโยบายการบัญชี 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นเป็นขอ้มูลเดียวกนักบัท่ี
ใชใ้นการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เวน้แต่การรับรู้รายไดท่ี้ตอ้งใชวิ้จารณญาณเพ่ิมเติม
ในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพ่ือประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ              
รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญา               
ท่ีท ากับลูกค้า (“TFRS 15”) ท่ีกลุ่มบริษทัถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ 
(“TAS 18”) มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บ และมีการใชวิ้จารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการ
ควบคุม เพ่ือประเมินว่าจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ในขณะท่ี TAS 18                 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมี
นัยส าคัญไปให้กับผูซ้ื้อแลว้ และรับรู้รายได้จากการให้บริการตามขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือ 
มีความไม่แน่นอนท่ีมีนัยส าคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนั้ น                         
ซ่ึงการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 
 
นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ใน
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 18 
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3 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
ดอกเบ้ียรับ -  -  70,080  84,625 
เงินปันผลรับ -  -  367,440  293,100 
รายไดอ่ื้น -  -  31,407  28,263 
        
กจิกำรอืน่ที่เกีย่วข้องกนั         
ขายสินคา้ 1,062  1,733  -  - 
ซ้ือสินคา้ 11,121  11,607  -  - 
ค่าบริการงานปฏิบติัการ และบ ารุงรักษา 42,000  42,000  -  - 
ค่าเช่าอาคารและค่าสาธารณูปโภค 5,089  5,078  2,168  2,142 
ค่าเช่าคลงัสินคา้ 2,877  2,745  29  - 
ตน้ทุนจา้งเหมาติดตั้งโซล่ารูฟ 11,716  52,465  -  - 
ค่าท่ีปรึกษา 3,458  3,669  3,458  3,669 
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 8,768  8,148  6,081  4,840 
   ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 241  184  131  91 
รวม 9,009  8,332  6,212  4,931 
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 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
ดอกเบ้ียรับ -  -  233,680   242,511  
เงินปันผลรับ -  -  1,025,820   846,960  
รายไดอ่ื้น -  -  94,219   84,789  
        
กจิกำรอืน่ที่เกีย่วข้องกนั         
ขายสินคา้ 30,785  27,369  -  - 
ซ้ือสินคา้ 24,522  33,030  -  - 
ค่าบริการงานปฏิบติัการ และบ ารุงรักษา 126,000  126,000  -  - 
ค่าเช่าอาคารและค่าสาธารณูปโภค 15,252  15,139  6,496  6,399 
ค่าเช่าคลงัสินคา้ 8,632  8,233  87  - 
ตน้ทุนจา้งเหมาติดตั้งโซล่ารูฟ 36,691  190,067  -  - 
ค่าท่ีปรึกษา 11,693  6,997  11,693  6,997 
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 27,270   24,414   18,850   14,497  
   ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 746   552   391   273  
รวม 28,016   24,966   19,241  14,770 

 
ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอื่น  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
- กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  2,427  71,611 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  572  -  - 
รวม -  572  2,427  71,611 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี 
 

 อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม      30 กนัยายน 

 2561 2562 2561  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  2562 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน          
บริษทัยอ่ย 3.50 3.50 101,000  192,000  (228,000)  65,000 
รวมเงนิให้กู้ยมืระยะส้ัน   101,000  192,000  (228,000)  65,000 

          

เงินให้กู้ยมืระยะยำว          
บริษทัยอ่ย THBFIX3M 

+1.55 
THBFIX3M 

+1.55 
 

6,896,319 
  

- 
  

(1,362,287) 
  

5,534,032 
 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  -  (1,611,500)  7,278,944 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (2,322,072)  -  54,585  (2,267,487) 
รวมเงนิให้กู้ยมืระยะยำว 6,568,372  -  (1,556,915)  5,011,457 

รวมเงนิให้กู้ยมืแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 8,991,444 - 192,000  (1,839,500)  7,343,944 

 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

- กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  7  42  65,778 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 159,024  242,083  105  87 
รวม 159,024  242,090  147  65,865 

 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 เงนิลงทุนอืน่ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

เงินลงทุนช่ัวครำว        
เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน        
   (ในกองทุนส่วนบุคคล) -  90,000  -  90,000 
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย        
   (ในกองทุนรวมตราสารหน้ีระยะสั้น) 3,513,513  1,671,579  3,453,049  1,516,467 
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย         
   (ในกองทุนส่วนบุคคล) -  95,486  -  95,486 
เงินฝากประจ ากบัสถาบนัการเงิน 340,000  -  340,000  - 

 3,853,513  1,857,065  3,793,049  1,701,953 

        

เงินลงทุนระยะยำว        

- เงินลงทุนเผื่อขำย        
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย        
   (ในกองทุนส่วนบุคคล) -  654,191  -  654,191 
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย        

(ในกองทุนรวมตราสารทุน) 28,425  27,625  28,425  27,625 
 28,425  681,816  28,425  681,816 
- เงินลงทุนระยะยำวอื่น        
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 128,678  128,678  -  - 
เงินฝากประจ าท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้ 5,000  340,000  -  340,000 

 133,678  468,678  -  340,000 
 162,103  1,150,494  28,425  1,021,816 

        
รวม 4,015,616  3,007,559  3,821,474  2,723,769 

 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ของตราสารทุนและตราสารหน้ีท่ีอยู่ใน 
ความตอ้งการของตลาดมีดงัน้ี 

 

  
  งบกำรเงนิรวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 
หลกัทรัพย์เผือ่ขำย    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2,448,881  2,293,769 
ซ้ือระหวา่งงวด 6,625,225  4,037,325 
ขายระหวา่งงวด (5,581,742)  (2,893,624) 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 13,145  7,643 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า 38,296  38,228 
รายการปรับปรุงจากอตัราแลกเปล่ียน (1,867)  (1,867) 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562 3,541,938  3,481,474 

 
5 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 
  

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  3 -  572  2,427  71,611 
         

กจิกำรอืน่ๆ         
ลกูหน้ีการคา้  506,140  592,746  1,403  1,403 
รายไดค้า้งรับ  490,363  607,753  -  - 
เงินประกนัผลงาน  3,106  2,994  -  - 
อ่ืนๆ  30,218  27,146  13,129  13,309 
  1,029,827  1,230,639  14,532  14,712 

รวม  1,029,827  1,231,211  16,959  86,323 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (5,707)  (4,504)  (1,403)  (1,403) 
สุทธิ  1,024,120  1,226,707  15,556  84,920 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 

  หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับ        
 - งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 30  -  -  - 
   - งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 1,203  344  -  - 

 
การวิเคราะห์อายขุองลกูหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 404,584  502,347  -  - 
เกินก าหนดช าระ :        
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 35,796  52,315  -  - 
3 - 6 เดือน 2,619  4,264  -  - 
6 - 12 เดือน 28,069  24,523  -  - 
มากกวา่ 12 เดือน 35,072  9,869  1,403  1,403 

 506,140  593,318  1,403  1,403 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (5,707)  (4,504)  (1,403)  (1,403) 
รวม 500,433  588,814  -  - 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 120 วนั 

 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 สินค้ำคงเหลอื 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 15,678  18,059  -  - 
สินคา้ระหวา่งผลิต 44,459  13,494  -  - 
วตัถุดิบ 762,820  878,234  -  - 
สินคา้ระหวา่งทาง 1,074  -  -  - 
รวม 824,031  909,787  -  - 
หัก ค่าเผื่อมลูค่าสินคา้ลดลง (3,522)  (3,522)  -  - 
สุทธิ 820,509  906,265  -  - 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  

สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 

  

ทุนช าระแลว้ 

  

ราคาทุน 

  

การดอ้ยค่า 

  

ราคาทุน - สุทธิ 

  เงินปันผลรับส าหรับ 
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 30 
กนัยายน 

 31  
ธนัวาคม 

 30 
กนัยายน 

 31  
ธนัวาคม 

 30 
กนัยายน 

 31  
ธนัวาคม 

 30 
กนัยายน 

 31  
ธนัวาคม 

 30 
กนัยายน 

 31  
ธนัวาคม 

 30 
กนัยายน 

 30 
กนัยายน 

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

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทำงตรง                        
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จ ากดั 100  100  1,500,000  1,500,000  2,301,000  2,301,000  -  -  2,301,000  2,301,000  979,500  816,000 
บริษทั สตีลรูฟ จ ากดั 100  100  57,373  57,373  57,373  57,373  -  -  57,373  57,373  -  - 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 100  100  10,000  6,000  10,000  6,000  -  -  10,000  6,000  -  - 
บริษทั โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จ ากดั 100  100  400,000  400,000  408,640  408,640  -  -  408,640  408,640  -  - 
บริษทั โซลาร์ เพาเวอร์  แอสเซ็ท จ ากดั 100  100  240,000  240,000  312,300  312,300  -  -  312,300  312,300  46,320  30,960 
บริษทั เซท เอนเนอย ีจ  ากดั 
   (จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2562)   

 
100 

  
- 

  
1,250 

  
- 

  
1,250 

  
- 

  
- 

  
- 

  
1,250 

  
- 

  
- 

  
- 

         3,090,563  3,085,313  -  -  3,090,563  3,085,313  1,025,820  846,960 

 
บริษทัยอ่ยทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เม่ือวนัท่ี 13 กันยายน  256 2 คณะกรรมการมีมติอนุมติัให้จัดตั้ งบริษัท             
เซท เอนเนอยี จ ากดั โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ซ่ึงต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน  256 2 บริษทัดงักล่าวได้จด
ทะเบียนจดัตั้งบริษทัดว้ยทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท )แบ่งเป็น 50,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท (และไดเ้รียกช าระค่า
หุน้ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนเป็นจ านวน 1.25 ลา้นบาท )แบ่งเป็น 50,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 25 บาท (ทั้งน้ีบริษทั
ดงักล่าวไดรั้บช าระค่าหุน้ดงักล่าวเตม็จ านวนในเดือนตุลาคม 2562 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท                              
เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2562 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการเรียกช าระค่าหุน้เพ่ิมเติมอีกร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน            
เป็นจ านวน 4 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4 บาท) บริษทัดงักล่าวไดรั้บช าระค่าหุ้นดงักล่าว                
เตม็จ านวนแลว้ในเดือนมกราคม 2562 

 

8 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์  
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี 
  

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 
 
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก - ราคา
ตามบญัชีสุทธิ 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก - ราคา 
ตามบญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 
 

       
    และโครงสร้างพ้ืนฐาน 4,672  (764)  -  - 
แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์เคร่ืองแปลง        
   กระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ และเคร่ืองจกัร 5,563  (10,215)  -  - 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 2,372  (634)  1,033  - 
งานระหวา่งก่อสร้าง 51  (51)  -  - 
รวม 12,658  (11,664)  1,033  - 

  



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 หุ้นกู้ 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน        
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี        
   - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั -  574,337  -  574,337 
   - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 1,795,894  1,795,037  1,795,894  1,795,037 
รวมส่วนที่หมุนเวยีน 1,795,894  2,369,374  1,795,894  2,369,374 
        
ส่วนที่ไม่หมนุเวียน        
หุน้กู ้- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 5,794,236  5,791,195  5,794,236  5,791,195 
รวมส่วนที่ไม่หมุนเวยีน 5,794,236  5,791,195  5,794,236  5,791,195 

        
รวม 7,590,130  8,160,569  7,590,130  8,160,569 

 
รายการเคลื่อนไหวของหุ้นกูซ่ึ้งรวมถึงส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่                  
30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงิน 
รวม  

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร   

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  8,160,569  8,160,569 
จ่ายช าระคืนหุน้กู ้ (575,000)  (575,000) 
ปรับปรุงหุน้กูต้ามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 4,561  4,561 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562 7,590,130  7,590,130 

 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 3 159,024  242,090  147  65,865 
         

กจิกำรอืน่ๆ         
เจา้หน้ีการคา้  58,697  37,181  -  - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  96,034  158,939  12,771  8,516 
รายไดรั้บล่วงหนา้  54,754  30,598  -  - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  74,936  17,717  74,441  16,119 
อ่ืนๆ  17,259  58,464  5,940  46,974 
  301,680  302,899  93,152  71,609 

รวม  460,704  544,989  93,299  137,474 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11    ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

ขอ้มลูตามส่วนงานท่ีรายงานส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

 ธุรกิจผลิต จ าหน่าย  
และใหบ้ริการติดตั้ง 

หลงัคาเหลก็และหลงัคา
พลงังานแสงอาทิตย ์  

ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์  ธุรกิจอ่ืน ๆ  ตดัรายการระหวา่งกนั  รวม 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 171,045  262,600  1,019,862  975,530  9,506  7,482  -  -  1,200,413  1,245,612 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน -  -  -  -  477,352  421,122  (477,352)  (421,122)  -  - 

รวมรายไดแ้ละรายไดอ่ื้น 171,045  262,600  1,019,862  975,530  486,858  428,604  (477,352)  (421,122)  1,200,413  1,245,612 
                    

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 2,552  38,257  740,245  682,674  (1,332)  261  (84)  (98)  741,381  721,094 
                    

รายไดด้อกเบ้ีย 12  -  -  -  76,320  105,742  (74,949)  (96,197)  1,383  9,545 

ตน้ทุนทางการเงิน (326)  (3,874)  (94,991)  (121,547)  (66,131)  (95,088)  74,949  96,197  (86,499)  (124,312) 

ตน้ทุนสุทธิทางการเงิน (314)  (3,874)  (94,991)  (121,547)  10,189  10,654  -  -  (85,116)  (114,767) 

                    

ก ำไรตำมส่วนงำนก่อนหักภำษีเงินได้ 2,238  34,383  647,150  561,127  376,297  304,015  (367,524)  (293,198)  658,161  606,327 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ -  (7,220)  (7,654)  (1,787)  (1,933)  (1,623)  21  5  (9,566)  (10,625) 

ก ำไรส ำหรับงวด 2,238  27,163  639,496  559,340  374,364  302,392  (367,503)  (293,193)  648,595  595,702 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 29 

 ธุรกิจผลิต จ าหน่าย  
และใหบ้ริการติดตั้ง 

หลงัคาเหลก็และหลงัคา
พลงังานแสงอาทิตย ์  

ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์  ธุรกิจอ่ืน ๆ  ตดัรายการระหวา่งกนั  รวม 
ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 512,876  1,185,047  3,301,892  3,171,690  31,452  23,353  -  -  3,846,220  4,380,090 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน -  -  -  -  1,371,558  1,245,039  (1,371,558)  (1,245,039)  -  - 

รวมรายไดแ้ละรายไดอ่ื้น 512,876  1,185,047  3,301,892  3,171,690  1,403,010  1,268,392  (1,371,558)  (1,245,039)  3,846,220  4,380,090 
                    

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (6,686)  203,546  2,463,448  2,308,420  (1,737)  2,911  (246)  1,594  2,454,779  2,516,471 
                    

รายไดด้อกเบ้ีย 36  87  153  139  249,619  330,958  (240,847)  (302,923)  8,961  28,261 

ตน้ทุนทางการเงิน (1,680)  (8,819)  (304,234)  (380,520)  (212,542)  (298,330)  240,847  302,923  (277,609)  (384,746) 

ตน้ทุนสุทธิทางการเงิน (1,644)  (8,732)  (304,081)  (380,381)  37,077  32,628  -  -  (268,648)  (356,485) 

                    

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

                    

ก ำไร (ขำดทุน) ตำมส่วนงำนก่อนหักภำษีเงินได้ (8,330)  194,814  2,168,654  1,930,144  1,061,160  882,435  (1,026,066)  (845,366)  2,195,418  2,162,027 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (10)  (40,110)  (19,083)  (3,427)  (7,800)  (5,814)  164  102  (26,729)  (49,249) 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (8,340)  154,704  2,149,571  1,926,717  1,053,360  876,621  (1,025,902)  (845,264)  2,168,689  2,112,778 
 
   



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  ธุรกิจผลิต จ าหน่าย  
และใหบ้ริการติดตั้ง 

หลงัคาเหลก็และหลงัคา
พลงังานแสงอาทิตย ์  

ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์  ธุรกิจอ่ืนๆ  ตดัรายการระหวา่งกนั  รวม 
 30  31  30  31  30  31  30  31  30  31 
 กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ส่วนงำน ณ วันท่ี                     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 42,871  47,794  15,893,079  16,377,111  26,502  31,985  1,842  1,548  15,964,294  16,458,438 
เงินลงทนุชัว่คราว 2  104,476  60,462  50,637  3,793,049  1,701,952  -  -  3,853,513  1,857,065 
เงินลงทนุเผือ่ขาย -  -  -  -  28,425  681,816  -  -  28,425  681,816 
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 5,000  -  128,678  128,678  -  340,000  -  -  133,678  468,678 
สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดปั้นส่วน                 3,067,511  3,331,627 
รวมสินทรัพย์                 23,047,421  22,797,624 

 
                   

หนีสิ้นส่วนงำน ณ วันท่ี                    
เงินกูย้มื 98,862  200,021  7,278,944  8,890,444  20,000  -  (7,343,944)  (8,991,444)  53,862  99,021 
หุน้กู ้ -  -  -  -  7,590,130  8,160,569  -  -  7,590,130  8,160,569 
หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน                 592,820  657,380 
รวมหนีสิ้น                 8,236,812  8,916,970 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 289,279  277,947  -  - 
รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 716,721  688,781  -  - 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการติดตั้งหลงัคา        
   เหลก็และหลงัคาพลงังานแสงอาทิตย ์ 140,187  223,454  -  - 
รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการอ่ืน 41,574  28,033  -  - 
รวม 1,187,761  1,218,215  -  - 

 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  939,653   899,071  -  - 
รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า  2,314,979   2,245,837  -  - 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการติดตั้งหลงัคา        
   เหลก็และหลงัคาพลงังานแสงอาทิตย ์  404,354   1,026,760  -  - 
รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการอ่ืน  135,592   103,429  -  - 
รวม 3,794,578  4,275,097  -  - 

 

 
 

 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 รำยได้อืน่ 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
รายไดเ้งินปันผล 1,896  -  367,440  293,100 
รายไดค่้าอากรขาเขา้ท่ีไดรั้บคืน 1,145  10,905  -  - 
รายไดด้อกเบ้ีย 1,383  9,545  76,320  105,741 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนอ่ืน 4,969  2,858  3,209  1,523 
รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  29,246  27,632 
อ่ืนๆ 3,259  4,089  2,330  150 
รวม 12,652  27,397  478,545  428,146 

        
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
รายไดเ้งินปันผล 9,287  2,105  1,025,820  846,960 
รายไดค่้าอากรขาเขา้ท่ีไดรั้บคืน 1,145  54,085  -  - 
รายไดด้อกเบ้ีย 8,961  28,261  249,615  330,957 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนอ่ืน 13,145  9,325  7,643  5,068 
รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  87,736  82,895 
อ่ืนๆ 19,104  11,217  6,707  1,967 
รวม 51,642  104,993  1,377,521  1,267,847 

 
14 ภำษเีงนิได้ 

 
การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้
แทจ้ริงของกลุ่มบริษทัแตกต่างจากอตัราภาษีเงินไดป้กติมีสาเหตุหลกัมาจากการท่ีกลุ่มบริษทัมีก าไรสุทธิในจ านวนท่ี
เป็นสาระส าคญั ซ่ึงเกิดจากธุรกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน โดยก าไรสุทธิจากธุรกรรมดงักล่าวไดรั้บการ
ลดหยอ่นอตัราภาษีเงินไดห้รือไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได ้ 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 
 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ค านวณจากก าไรส าหรับงวดท่ี
เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัแสดงการค านวณดงัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั 575,204  531,300  376,194  302,169 
จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ีย        
    ถ่วงน ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน) 973,990  973,990  973,990  973,990 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บำท) 0.59  0.55  0.39  0.31 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั 1,922,907  1,891,970  1,058,968  876,461 
        
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 973,990  923,990  973,990  923,990 
ผลกระทบจากการออกหุน้ -  41,758  -  41,758 
จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ีย        
    ถ่วงน ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน) 973,990  965,748  973,990  965,748 

        
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บำท) 1.97  1.96  1.09  0.91 

 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 เงนิปันผล 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการจดัสรรเงินปันผล
ระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 487 ลา้นบาท โดยเงินปันผลดงักล่าวได้
จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนกนัยายน 2562 
 
ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2562 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2561 และก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรของบริษทั ในอตัราหุน้ละ 1.20 บาท 
เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,168.79 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ ในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท 
เป็นเงินจ านวน 535.69 ลา้นบาท คงเหลือเป็นเงินปันผลท่ีจะจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท เป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน 
633.10 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภาคม 2562 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการจดัสรรเงินปันผล
ระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.55 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 535.69 ลา้นบาท โดยเงินปันผลดงักล่าว
ไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนกนัยายน 2561 
 
ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2561 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2560 และก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรของบริษทั ในอตัราหุน้ละ 1.15 บาท 
เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,095.09 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท 
เป็นเงินจ านวน 462 ลา้นบาท คงเหลือเป็นเงินปันผลท่ีจะจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.65 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 633.08 
ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภาคม 2561 

 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 ภำระผูกพนักบักจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  

2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งส้ิน 

   ภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 3,640  3,358  653  409 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,645  1,932  1,160  105 
รวม 6,285  5,290  1,813  514 

        
จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งส้ิน 
   ภำยใต้สัญญำบริกำร 

       

ภายในหน่ึงปี 53,893  60,397  1,434  928 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 14,351  53,381  134  360 
รวม 68,244  113,778  1,568  1,288 
        

ภำระผกูพนัอื่นๆ        
ค าสัง่ซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้ตกลงแลว้ 304,910  184,119  -  - 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 94,495  152,720  -  - 
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับซ้ือสินคา้และวสัดุ 
   ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

 
3,350 

  
- 

  
- 

  
- 

รวม 402,755  336,839  -  - 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
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18 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยงัไม่ได้ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก โดย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวก าหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มลูส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16* 

การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 19* 

การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 
* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
(ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการ
บญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้            
จะท าใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบั
ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถกูยกเลิกไป 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ไดน้ าเสนอวิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้ นหรือ
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า ส่วนการบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้
ในปัจจุบนั เช่น ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน เม่ือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลังพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบัติตามมาตรฐาน              
การรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้   
 
 

 
 

 


