
 
 

  

  
 
 
 

บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษัท เอสพซีีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 
ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) และ           
บริษทัย่อยและของเฉพาะบริษทั เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท า
และน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่ง
กาลส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล โดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั 
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบ เร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
(ณฐัพงศ ์ตนัติจตัตานนท)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8829 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
7 สิงหาคม 2563 
 



บริษทั เอสพซีีจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 161,659           460,067           22,540             23,702             
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 15 2,879,129        2,644,396        2,678,222        2,600,694        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4, 5 922,559           1,025,058        9,105               15,838             
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                   -                   -                   22,000             
ส่วนของเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4 -                   -                   2,545,362        2,477,672        
สินคา้คงเหลือ 6 631,832           762,581           -                   -                   
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 118,573           122,490           335                   428                   
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,713,752        5,014,592        5,255,564        5,140,334        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 15 1,416,843        158,472           1,368,911        29,794             
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 39,108             39,976             40,000             40,000             
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                   -                   3,089,313        3,089,313        
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                   -                   2,939,522        4,339,913        
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 37,276             38,312             26,631             27,191             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 15,567,089      15,800,320      37,324             21,894             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 97,970             101,361           19,461             18,329             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 193,953           162,427           -                   -                   
ค่ารับประกนัเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าจ่ายล่วงหนา้ 557,144           583,150           -                   -                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,241               4,691               1,519               1,519               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 17,913,624      16,888,709      7,522,681        7,567,953        

รวมสินทรัพย์ 22,627,376      21,903,301      12,778,245      12,708,287      

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เอสพซีีจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 7,000               30,632             -                   -                   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4, 10 262,206           367,981           23,728             30,345             
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 2,196,652        1,696,189        2,196,652        1,696,189        
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
   (2562: หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
   หน่ึงปี) 20,201             691                   4,238               691                   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 29,747             19,941             3,049               1,656               
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 15 893                   -                   -                   -                   
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 55,285             64,894             980                   2,601               
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,571,984        2,180,328        2,228,647        1,731,482        

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หุน้กู้ 15 3,596,769        4,095,219        3,596,769        4,095,219        
หน้ีสินตามสญัญาเช่า (2562: หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน) 73,276             677                   16,780             677                   
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 14,705             7,050               14,665             6,965               
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 16,242             15,564             8,353               8,052               
หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 15 79,833             -                   -                   -                   
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 300                   300                   -                   -                   
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,781,125        4,118,810        3,636,567        4,110,913        

รวมหนีสิ้น 6,353,109        6,299,138        5,865,214        5,842,395        

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เอสพซีีจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้
     ทุนจดทะเบียน
    (หุ้นสามัญจ านวน 1,016,389,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 1,016,389        1,016,389        1,016,389        1,016,389
     ทุนท่ีออกและช าระแลว้
    (หุ้นสามัญจ านวน 973,990,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 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 9,316,982        8,668,521        1,054,609        980,041           
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ -                   27,774             -                   27,429             
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 14,437,534      13,816,847      6,913,031        6,865,892        
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 1,836,733        1,787,316        -                   -                   
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 16,274,267      15,604,163      6,913,031        6,865,892        

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 22,627,376      21,903,301      12,778,245      12,708,287

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 4, 11 1,174,434        1,265,245        -                   -                   
ตน้ทุนขายและการให้บริการ 4 (306,210)         (373,863)         -                   -                   
ก ำไรขั้นต้น 868,224           891,382           -                   -                   
รายไดอ่ื้น 4, 12 8,264               11,950             250,646           775,180           
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 4 (1,320)              (4,350)              -                   -                   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 (80,518)           (62,008)           (31,195)           (32,123)           
ผลก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์ 15,755             -                   4,896               -                   
ผลก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน 27,126             6,339               9,798               3,952               
ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 837,531           843,313           234,145           747,009           
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (1,044)              -                   -                   -                   
ตน้ทุนทางการเงิน (67,514)           (95,327)           (51,812)           (73,559)           
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 768,973           747,986           182,333           673,450           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (22,487)           (10,841)           (7,695)              (2,936)              
ก ำไรส ำหรับงวด 746,486           737,145           174,638           670,514           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน -                   11,166             -                   11,617             
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่
     ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                   (2,589)              -                   (2,567)              
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษเีงนิได้ -                   8,577               -                   9,050               
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 746,486           745,722           174,638           679,564           

กำรแบ่งปันก ำไร
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 663,298           653,337           174,638           670,514           
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 83,188             83,808             -                   -                   
ก ำไรส ำหรับงวด 746,486           737,145           174,638           670,514           

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 663,298           661,986           174,638           679,564           
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 83,188             83,736             -                   -                   
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 746,486           745,722           174,638           679,564           

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 0.68                 0.67                 0.18                 0.69                 

บริษทั เอสพซีีจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 4, 11 2,629,166        2,606,817        -                   -                   
ตน้ทุนขายและการให้บริการ 4 (755,475)         (789,925)         -                   -                   
ก ำไรขั้นต้น 1,873,691        1,816,892        -                   -                   
รายไดอ่ื้น 4, 12 13,545             30,814             869,328           894,542           
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 4 (17,412)           (13,344)           -                   -                   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 (142,766)         (114,171)         (59,233)           (64,039)           
ผลก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์ 32,194             -                   23,085             -                   
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน (2,404)              8,176               (20,762)           4,434               
ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 1,756,848        1,728,367        812,418           834,937           
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (868)                 -                   -                   -                   
ตน้ทุนทางการเงิน (136,637)         (191,110)         (103,410)         (146,295)         
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 1,619,343        1,537,257        709,008           688,642           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (35,090)           (17,163)           (2,656)              (5,868)              
ก ำไรส ำหรับงวด 1,584,253        1,520,094        706,352           682,774           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน -                   22,418             -                   22,345             
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่
     ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                   (4,431)              -                   (4,469)              
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษเีงนิได้ -                   17,987             -                   17,876             
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 1,584,253        1,538,081        706,352           700,650           

กำรแบ่งปันก ำไร
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,412,283        1,347,703        706,352           682,774           
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 171,970           172,391           -                   -                   
ก ำไรส ำหรับงวด 1,584,253        1,520,094        706,352           682,774           

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,412,283        1,365,680        706,352           700,650           
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 171,970           172,401           -                   -                   
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 1,584,253        1,538,081        706,352           700,650           

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 1.45                 1.38                 0.73                 0.70                 

(พันบาท)

บริษทั เอสพซีีจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (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 ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2562
ยอดคงเหลือ 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    

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
    การจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
    เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 14 -                 -                 -                 -                 (633,077)        -                 (633,077)        (107,048)        (740,125)        
    รวมการจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น -                 -                 -                 -                 (633,077)        -                 (633,077)        (107,048)        (740,125)        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
     ก  าไร -                 -                 -                 -                 1,347,703      -                 1,347,703      172,391         1,520,094      
     ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                 -                 -                 -                 -                 17,977           17,977           10                  17,987           
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                 -                 -                 -                 1,347,703      17,977           1,365,680      172,401         1,538,081      

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

ก าไรสะสม

(พันบาท)

บริษทั เอสพีซีจ ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงินรวม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (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 ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ตำมที่รำยงำนในงวดก่อน 973,990         3,955,923      89,000           101,639         8,668,521      27,774           13,816,847    1,787,316      15,604,163    

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                 -                 -                 -                 (62,562)          (27,774)          (90,336)          -                 (90,336)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 973,990         3,955,923      89,000           101,639         8,605,959      -                 13,726,511    1,787,316      15,513,827    

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 14 -                 -                 -                 -                 (701,260)        -                 (701,260)        (122,553)        (823,813)        

    รวมการจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น -                 -                 -                 -                 (701,260)        -                 (701,260)        (122,553)        (823,813)        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ก  าไร -                 -                 -                 -                 1,412,283      -                 1,412,283      171,970         1,584,253      

     ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                 -                 -                 -                 1,412,283      -                 1,412,283      171,970         1,584,253      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2563 973,990         3,955,923      89,000           101,639         9,316,982      -                 14,437,534    1,836,733      16,274,267    

บริษทั เอสพีซีจ ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงินรวม

ก าไรสะสม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทนุเรือนหุ้น
ท่ีออกและ ส่วนเกินมลูคา่ ทนุส ารอง เงินลงทนุ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เผ่ือขาย ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 973,990                  4,782,793               101,639                  851,525                  (4,193)                    6,705,754

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
    การจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
    เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 14 -                         -                         -                         (633,077)                -                         (633,077)                
    รวมการจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น -                         -                         -                         (633,077)                -                         (633,077)                

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
     ก  าไร -                         -                         -                         682,774                  -                         682,774                  
     ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                         -                         -                         -                         17,876                    17,876                    
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                         -                         -                         682,774                  17,876                    700,650                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2562 973,990                  4,782,793               101,639                  901,222                  13,683                    6,773,327               

(พันบาท)

บริษทั เอสพีซีจ ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

ท่ีออกและ ส่วนเกินมลูคา่ ทนุส ารอง เงินลงทนุ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เผ่ือขาย ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ตำมที่รำยงำนในงวดก่อน 973,990                  4,782,793               101,639                  980,041                  27,429                    6,865,892

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                         -                         -                         69,476                    (27,429)                  42,047

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 973,990                  4,782,793               101,639                  1,049,517               -                         6,907,939

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 14 -                         -                         -                         (701,260)                -                         (701,260)                

    รวมการจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น -                         -                         -                         (701,260)                -                         (701,260)                

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ก  าไร -                         -                         -                         706,352                  -                         706,352                  

     ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                         -                         -                         -                         -                         -                         

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                         -                         -                         706,352                  -                         706,352                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2563 973,990                  4,782,793               101,639                  1,054,609               -                         6,913,031               

บริษทั เอสพีซีจ ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรส าหรับงวด 1,584,253     1,520,094     706,352        682,774        
ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 35,090          17,163          2,656            5,868            
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 341,180        336,133        8,081            5,200            
รายไดเ้งินปันผล 12 -                (7,391)          (693,480)      (658,380)      
รายไดด้อกเบ้ีย 12 (444)              (7,578)          (114,675)      (173,295)      
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ -                1,173            -                -                
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 118 -                -                -                
ผลก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรม (29,790)        (8,176)          (2,323)          (4,434)          
ก าไรจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (39)                (141)              -                -                
ตน้ทุนทางการเงิน 136,637        191,110        103,410        146,295        
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 20,375          1,710            (738)              1,712            
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 678               650               301               289               
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) 868               -                -                -                

2,088,926     2,044,747     9,584            6,029            
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 102,321        183,602        (2,775)          64,857          
สินคา้คงเหลือ 130,749        119,553        -                -                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9,530            2,928            93                 (140)              
ค่ารับประกนัเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าจ่ายล่วงหนา้ 26,006          26,308          -                -                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 450               494               -                -                
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (104,572)      (147,714)      (6,017)          (84,591)        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (9,609)          (6,058)          (1,621)          (2,341)          
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การด าเนินงาน 2,243,801     2,223,860     (736)              (16,186)        
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (32,183)        (45,459)        (4,075)          (6,404)          
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 2,211,618     2,178,401     (4,811)          (22,590)        

บริษทั เอสพซีีจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินลดลง -                90,000          -                90,000          
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 5,151,929     4,385,822     3,439,292     2,460,624     
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน (6,668,016)   (5,081,525)   (4,800,317)   (3,236,325)   
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                (2,242)          -                -                
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (13,877)        (6,856)          (130)              (500)              
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 14,625          9,532            -                -                
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,201)          (10,728)        (2,106)          (10,642)        
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                -                -                (143,000)      
เงินสดรับช าระคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                -                22,000          201,000        
เงินสดรับช าระคืนจากเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                -                1,332,701     1,150,876     
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                -                -                (4,000)          
เงินปันผลรับ -                7,391            693,480        658,380        
ดอกเบ้ียรับ 424               9,439            124,183        176,729        
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (1,517,116)   (599,167)      809,103        1,343,142     

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 7,000            7,083            -                -                
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (30,632)        (99,021)        -                -                
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหุน้กู้ -                (575,000)      -                (575,000)      
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (2562: เงินสดท่ีผู้เช่าจ่าย
   เพ่ือลดจ านวนหนีสิ้นซ่ึงเกิดขึน้จากสัญญาเช่าการเงิน) (10,756)        (454)              (2,416)          (382)              
เงินปันผลจ่าย (823,813) (740,125) (701,260)      (633,077)      
ดอกเบ้ียจ่าย (134,709)      (189,196)      (101,778)      (143,845)      
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (992,910)      (1,596,713)   (805,454)      (1,352,304)   

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดลดลงสุทธิ (298,408)      (17,479)        (1,162)          (31,752)        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 460,067 129,152 23,702 70,043 
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ 30 มิถุนำยน 161,659        111,673        22,540          38,291          

(พันบาท)

บริษทั เอสพซีีจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 

3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

6 สินคา้คงเหลือ 

7 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
8 เงินลงทุนในบริษทัย่อย  
9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
10 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
11 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
12 รายไดอ่ื้น 
13 ภาษีเงินได ้
14 เงินปันผล 
15 เคร่ืองมือทางการเงิน 
16 ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
17 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 
 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 
 

1 ข้อมูลทั่วไป  
 
บริษทัประกอบธุรกิจดา้นการลงทุนโดยการถือหุน้บริษทัในเครือ โดยกลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจดงัน้ี  

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

 
2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่น้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปี และจดัท าหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34  
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไป
แล้ว ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการ
บญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

  



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และนโยบายการบัญชี 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้
อธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เวน้แต่การใช้วิจารณญาณและแหล่งขอ้มูลส าคญั
ใหม่ท่ีใชใ้นการประมาณการจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมาย
เหตุขอ้ 3 

 
3 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี   

 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
และ TFRS 16 เป็นคร้ังแรก ผลกระทบของส่วนของผูถื้อหุน้จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงัน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

 

ก าไรสะสม  

องคป์ระกอบ
อ่ืนของส่วน 
ของผูถื้อหุ้น 

 

ก าไรสะสม  

องคป์ระกอบ
อ่ืนของส่วน 
ของผูถื้อหุ้น 

 หมายเหตุ (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - ตามท่ีรายงาน  8,668,521  27,774  980,041  27,429 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) เน่ืองจาก         
การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน         
การจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงิน  ก (78,203)  (34,717)  86,844  (34,286) 
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  15,641  6,943  (17,368)  6,857 
สุทธ ิ  (62,562)  (27,774)  69,476  (27,429) 
การถือปฏิบติัตาม TFRS 16 - สุทธิภาษีเงินได ้ ข -  -  -  - 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  8,605,959  -  1,049,517  - 

 
  



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

17 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินด้วยวิธีปรับปรุง
ผลกระทบสะสมกบัก าไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงันั้น กลุ่ม
บริษทัจึงไม่ปรับปรุงขอ้มูลท่ีน าเสนอในปี 2562  

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงิน
และหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของ
อนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง โดยผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี  

 
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน (FVTPL) โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์าง
การเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั้น ทั้งน้ี TFRS 9 ยกเลิกการจดั
ประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ และเงินลงทุนทัว่ไปตามท่ี
ก าหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 

 
ตาม TFRS 9 อนุพนัธ์จะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เดิมกลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือใช้
สิทธิในอนุพนัธ์ดงักล่าว  

 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงการจดัประเภทการวดัมูลค่าภายใตม้าตรฐานเดิมและ TFRS 9 รวมถึงการกระทบยอดมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภทของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

 
งบกำรเงินรวม 

การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 การจดัประเภทตาม TFRS 9  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่น 

ก าไรหรือขาดทุน  

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย 

- สุทธิ 
 (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 460,067  -  460,067 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,025,058  -  1,025,058 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน      
- ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 2,674,190  2,674,190  - 
- ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 128,678  128,678  - 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน 2,802,868  2,802,868  - 

รวม 4,287,993  2,802,868  1,485,125 

      
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 30,632  -  30,632 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 367,981  -  367,981 
หุน้กู ้ 5,791,408  -  5,791,408 
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน - หน้ีสินอนุพนัธ์ -  112,920  - 
รวม 6,190,021  112,920  6,190,021 

 
 
 
 
 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 การจดัประเภทตาม TFRS 9  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี 

 มูลค่ายติุธรรม 
ผา่น 

ก าไรหรือขาดทุน  

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย 

- สุทธิ 
 (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 23,702  -  23,702 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 15,838  -  15,838 
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,839,585  -  6,839,585 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน      
- ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 2,630,488  2,630,488  - 
- สินทรัพยอ์นุพนัธ์ -  52,559  - 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน 2,630,488  2,683,047  - 

รวม 9,509,613  2,683,047  6,879,125 
      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 30,345  -  30,345 
หุน้กู ้ 5,791,408  -  5,791,408 
รวม 5,821,753  -  5,821,753 

 

  



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข. TFRS 16 สัญญาเช่า 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกบัสัญญาท่ีเคยระบุว่าเป็นสัญญา
เช่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (TAS 17) ดว้ยวิธีปรับปรุงยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบ
สะสม (Modified retrospective approach)  
 
เดิมกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและประโยชน์ท่ีไดรั้บท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สัญญาเช่าในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินว่า
สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ หากสัญญาประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ี
ไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ (Transaction price) ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษัทรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้
ลกัษณะของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
 
ในการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปน้ี  
- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีอายุสัญญาเช่าส้ินสุดภายใน 12 
เดือน   

- ใชข้อ้เทจ็จริงท่ีทราบภายหลงัในการก าหนดอายสุัญญาเช่า   
- ใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวส าหรับกลุ่มสัญญาเช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล   
- พิจารณาตามการประเมินก่อนหนา้วา่สัญญาเป็นสัญญาท่ีสร้างภาระหรือไม่ เพื่อเป็นทางเลือกในการทบทวน
การดอ้ยค่า และ 

- ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16  งบกำรเงินรวม   
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 102,030  21,847 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (102,030)  (21,847) 

 

การวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า  งบกำรเงินรวม   
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยไว ้ 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 7,621  3,437 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 45,297  9,824 
ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (2,121)  (105) 
ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่า 
   ซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 

 
(104) 

  
- 

สิทธิเลือกขยายอายสุัญญาเช่าและสิทธิเลือกยกเลิกสัญญาเช่า 
   ท่ีมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลวา่จะไดใ้ชสิ้ทธิ 56,807 

 
9,940 

 107,500  23,096 
มูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่ม  
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  102,030  21,847 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,368  1,368 
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำที่รับรู้ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 103,398  23,215 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี)  1.94  1.97 

 
 

  



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
 

ความสัมพันธ์ท่ีมีกับบริษัทร่วม และบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 7 และข้อ 8 ตามล าดับ ส าหรับ
ความสัมพนัธ์กับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันอ่ืนและนโยบายการก าหนดราคาไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมี
สาระส าคญัในระหวา่งงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563             
 

รายการท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน              
สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
รายไดด้อกเบ้ีย -  -  42,454  79,821 
รายไดเ้งินปันผล -  -  168,480  658,380 
รายไดค้่าบริหารจดัการ -  -  29,621  29,245 
รายไดอ่ื้น -  -  661  3,661 
        
กิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน         
ขายสินคา้ 190  575  -  - 
ซ้ือสินคา้ 2,237  5,383  -  - 
ค่าบริการงานปฏิบติัการ และบ ารุงรักษา 22,239  42,000  -  - 
ค่าเช่าอาคารและค่าสาธารณูปโภค 3,306  5,112  1,509  2,172 
ค่าเช่าคลงัสินคา้ -  2,878  -  29 
ตน้ทุนจา้งเหมาติดตั้งโซล่ารูฟ 10,344  2,321  -  - 
ค่าท่ีปรึกษา 1,605  3,678  1,605  3,678 
ดอกเบ้ียจ่าย 248  -  51  - 
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 10,848  10,109  6,838  7,278 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 247  255  131  134 
รวม 11,095  10,364  6,969  7,412 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
รายไดด้อกเบ้ีย -  -  97,048  163,600 
รายไดเ้งินปันผล -  -  693,480  658,380 
รายไดค้่าบริหารจดัการ -  -  58,866  58,490 
รายไดอ่ื้น -  -  1,322  4,322 
        
กิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน         
ขายสินคา้ 466  29,723  -  - 
ซ้ือสินคา้ 15,701  13,401  -  - 
ค่าบริการงานปฏิบติัการ และบ ารุงรักษา 64,244  84,000  -  - 
ค่าเช่าอาคารและค่าสาธารณูปโภค 6,498  10,163  2,878  4,328 
ค่าเช่าคลงัสินคา้ -  5,755  -  58 
ตน้ทุนจา้งเหมาติดตั้งโซล่ารูฟ 24,625  24,975  -  - 
ค่าท่ีปรึกษา 4,719  8,235  4,719  8,235 
ดอกเบ้ียจ่าย 752  -  148  - 
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 20,929  18,502  13,496  12,769 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 494  505  262  260 
รวม 21,423  19,007  13,758  13,029 
 

  



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  1,550  11,078 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33  4  -  - 
 33  4  1,550  11,078 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

   (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 
 

- 
  

- 
  

- 
  

- 
สุทธ ิ 33  4  1,550  11,078 

 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2562: หนีสู้ญและ 
   หนีส้งสัยจะสูญ)  ส าหรับ 

 
 

      

   งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน -  -  -  - 
   งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน -  -  -  - 
 

  



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อัตรำดอกเบีย้ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม      30 มิถุนายน 
เงินให้กู้ยืม 2562 2563 2562  เพิ่มขึ้น  ลดลง  2563 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน          
บริษทัยอ่ย 3.50 - 22,000  -  (22,000)  - 
รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน   22,000  -  (22,000)  - 
          
เงินให้กู้ยืมระยะยาว          
บริษทัยอ่ย THBFIX3M 

+1.55 
THBFIX3M 

+1.55 
 

5,072,672 
  

- 
  

(869,815) 
  

4,202,857 
 3.50 3.50 109,756  -  (29,068)  80,688 
 5.65 3.50 1,635,157  -  (433,818)  1,201,339 
รวม   6,817,585  -  (1,332,701)  5,484,884 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (2,477,672)  -  (67,690)  (2,545,362) 
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยำว 4,339,913  -  (1,400,391)  2,939,522 

รวมเงินให้กู้ยืม 6,839,585  -  (1,354,701)  5,484,884 

 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2562: หนีสู้ญและ 
   หนีส้งสัยจะสูญ) ส าหรับ 

       

   งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน -  -  -  - 
   งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน -  -  -  - 

 
  



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอื่น 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  214  42 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 118,878  152,924  150  115 
รวม 118,878  152,924  364  157 

 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 88,236  -  17,147  - 
รวม 88,236  -  17,147  - 

 
  



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  4 33  4  1,550  11,078 
         

กิจกำรอ่ืนๆ         
ลูกหน้ีการคา้  497,933  558,095  -  - 
รายไดค้า้งรับ  416,303  474,110  -  - 
เงินประกนัผลงาน  2,979  3,045  -  - 
อ่ืนๆ  29,637  14,012  7,555  4,760 
  946,852  1,049,262  7,555  4,760 
         

รวม  946,885  1,049,266  9,105  15,838 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า    
      (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 

  
(24,326) 

  
(24,208) 

  
- 

  
- 

สุทธ ิ  922,559  1,025,058  9,105  15,838 

         
  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

(2562: หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ)  
       

   งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 8  873  -  - 

   งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 118  1,173  -  - 

  



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ  
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 451,053  502,692  -  - 
เกินก าหนดช าระ :        
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 17,686  23,659  -  - 
3 - 6 เดือน 2,121  4,244  -  - 
6 - 12 เดือน 676  1,657  -  - 
มากกวา่ 12 เดือน 26,430  25,847  -  - 

 497,966  558,099  -  - 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า   
   (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 

 
(22,847) 

  
(22,680) 

  
- 

  
- 

สุทธ ิ 475,119  535,419  -  - 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 120 วนั 

 
6 สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 12,019  11,780  -  - 
สินคา้ระหวา่งผลิต 76  4,070  -  - 
วตัถุดิบ 622,817  717,435  -  - 
สินคา้ระหวา่งทาง 442  32,818  -  - 
รวม 635,354  766,103  -  - 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (3,522)  (3,522)  -  - 
สุทธ ิ 631,832  762,581  -  - 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   งบกำรเงินรวม 

  

 
ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ  
 

ทุนช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
 

มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  
 

การดอ้ยค่า  
มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

สุทธิ  

เงินปันผลรับ 
ส าหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 
   30 

มิถุนายน 
 31 

ธนัวาคม 
 30 
มิถุนายน 

 31
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 30 
มิถุนายน 

   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทั เซท เอนเนอยี จ ากดั 
  

พฒันาและลงทุนใน 
โครงข่ายไฟฟ้า
อจัฉริยะ 

 
 

40 

  
 

40 

  
 

100,000 

  
 

100,000 

  
 

40,000 

  
 

40,000 

  
 

39,108 

  
 

39,976 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

39,108 

  
 

39,976 

  
 

- 

  
 

- 
รวม           40,000  40,000  39,108  39,976  -  -  39,108  39,976  -  - 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  

 
ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ  
 

ทุนช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
 

การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  

เงินปันผลรับ 
ส าหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 
   30 

มิถุนายน 
 31 

ธนัวาคม 
 30 
มิถุนายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 30 
มิถุนายน 

   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทั เซท เอนเนอยี จ ากดั   พฒันาและลงทุนใน 
โครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ 

 
40 

  
40 

  
100,000 

  
100,000 

  
40,000 

  
40,000 

  
- 

  
- 

  
40,000 

  
40,000 

  
- 

  
- 

รวม           40,000  40,000  -  -  40,000  40,000  -  - 

บริษทัร่วมจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศไทย กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

 

 

สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 

  

 

ทุนช าระแลว้ 

  

 

ราคาทุน 

  

 

การดอ้ยค่า 

  

 

ราคาทุน - สุทธิ 

 เงินปันผลรับ 

ส าหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 

 
30 

มิถุนายน 
 31

ธนัวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 31  

ธนัวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 31  

ธนัวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 31  

ธนัวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 31  

ธนัวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 30 

มิถุนายน 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทย่อยทางตรง                        
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  669,000  631,500 
บริษทั สตีลรูฟ จ ากดั 100  100  57,373  57,373  57,373  57,373  -  -  57,373  57,373  -  - 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ เอน็จีเนียร่ิง จ ากดั 100  100  10,000  10,000  10,000  10,000  -  -  10,000  10,000  -  - 
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  24,480  26,880 
         3,089,313  3,089,313  -  -  3,089,313  3,089,313  693,480  658,380 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 

บริษทัร่วมจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศไทย กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไม่รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี    
30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี  

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
 
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก - ราคา
ตามบญัชีสุทธิ 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก - ราคา 
ตามบญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 
 

       
    และโครงสร้างพื้นฐาน 5,436  (584)  -  - 
แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์เคร่ืองแปลง        
   กระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ และเคร่ืองจกัร 7,473  (13,596)  -  - 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 968  (369)  130  - 
รวม 13,877  (14,549)  130  - 

 

10 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 4 118,878  152,924  364  157 
         

กิจกำรอ่ืนๆ         
เจา้หน้ีการคา้  19,874  69,512  -  - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  98,805  98,519  8,228  9,855 
รายไดรั้บล่วงหนา้  787  13,702  -  - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  13,455  14,374  13,088  13,688 
อ่ืนๆ  10,407  18,950  2,048  6,645 
  143,328  215,057  23,364  30,188 
         

รวม  262,206  367,981  23,728  30,345 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

 งบกำรเงนิรวม 
 ธุรกิจผลิต จ าหน่าย  

และให้บริการติดตั้งหลงัคา
เหลก็และหลงัคาพลงังาน

แสงอาทิตย ์  

ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์  ธุรกิจอื่นๆ  รวม 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ข้อมูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำน                
รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก  73,979    149,275    1,087,787    1,107,182    12,668    8,788    1,174,434    1,265,245  
รวมรำยได้  73,979    149,275    1,087,787    1,107,182    12,668    8,788    1,174,434    1,265,245  

                

ประเภทของสินค้ำและบริกำรหลัก                
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  -      -      314,525    319,130    -      -      314,525    319,130  
รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า  -      -      769,765    787,686    -      -      769,765    787,686  
รายไดจ้ากการขายและให้บริการติดตั้งหลงัคาเหลก็และ 
   หลงัคาพลงังานแสงอาทิตย ์

 
 28,080  

  
 126,948  

  
 - 

  
 - 

  
 - 

  
 -  

   
28,080  

   
126,948  

รายไดจ้ากการขายสินคา้และให้บริการอื่น  45,899    22,327    3,497    366    12,668    8,788    62,064    31,481  
รวม  73,979    149,275    1,087,787    1,107,182    12,668    8,788    1,174,434    1,265,245  

                

                



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงนิรวม 

 ธุรกิจผลิต จ าหน่าย  
และให้บริการติดตั้งหลงัคา
เหลก็และหลงัคาพลงังาน

แสงอาทิตย ์  

ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์  ธุรกิจอื่นๆ  รวม 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  57,040    83,480    3,497    366    1,095    508    61,632    84,354  
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง  16,939    65,795    1,084,290    1,106,816    11,573    8,280    1,112,802    1,180,891  
รวมรำยได้  73,979    149,275    1,087,787    1,107,182    12,668    8,788    1,174,434    1,265,245  

  



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ธุรกิจผลิต จ าหน่าย  
และให้บริการติดตั้ง 

หลงัคาเหลก็และหลงัคา
พลงังานแสงอาทิตย ์  

ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์  ธุรกิจอื่นๆ  ตดัรายการระหว่างกนั  รวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (25,268)  (6,739)  841,240  838,421  15,601  1,951  5,552  (66)  837,125  833,567 
                    

รายไดด้อกเบ้ีย  18   24   93   153   51,839   83,859   (51,544)  (81,681)  406  2,355 

ตน้ทุนทางการเงิน  (80)  (754)   (66,934)  (102,602)   (51,845)  (73,652)    51,345  81,681  (67,514)  (95,327) 

ตน้ทุนสุทธิทางการเงิน  (62)  (730)   (66,841)  (102,449)   (6)  10,207    (199)  -  (67,108)  (95,972) 

                    

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย -  -  -  -  (1,044)  -  -  -  (1,044)  - 

                    

ก ำไร (ขำดทุน) ตำมส่วนงำนก่อนหักภำษีเงินได้ (25,330)  (7,469)  774,399  743,363  183,031  670,538  (163,127)  (658,446)  768,973  747,986 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้  5,084   68   (17,796)  (7,995)   (7,695)  (2,936)  (2,080)  22   (22,487)  (10,841) 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด  (20,246)  (7,401)   756,603   735,368   175,336   667,602  (165,207)  (658,424)   746,486   737,145 

 
 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงนิรวม 
 ธุรกิจผลิต จ าหน่าย  

และให้บริการติดตั้งหลงัคา
เหลก็และหลงัคาพลงังาน

แสงอาทิตย ์  

ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์  ธุรกิจอื่นๆ  รวม 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ข้อมูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำน                
รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก  366,079    339,926    2,240,482    2,249,720    22,605    17,171    2,629,166    2,606,817  
รวมรำยได้  366,079    339,926    2,240,482    2,249,720    22,605    17,171    2,629,166    2,606,817  
                 

ประเภทของสินค้ำและบริกำรหลัก                
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  -      -      652,544    650,374    -      -      652,544    650,374  
รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า  -      -      1,584,388    1,598,258    -      -      1,584,388    1,598,258  
รายไดจ้ากการขายและให้บริการติดตั้งหลงัคาเหลก็และ 
   หลงัคาพลงังานแสงอาทิตย ์

  
300,592  

  
 264,168  

  
 - 

  
 - 

  
 - 

  
 -  

  
 300,592  

   
264,168  

รายไดจ้ากการขายสินคา้และให้บริการอื่น  65,487    75,758    3,550    1,088    22,605    17,171    91,642    94,017  

รวม  366,079    339,926    2,240,482    2,249,720    22,605    17,171    2,629,166    2,606,817  
                

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  301,041    257,325    3,550    1,088    1,758    1,024    306,349    259,437  

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง  65,038    82,601    2,236,932    2,248,632    20,847    16,147    2,322,817    2,347,380  

รวม  366,079    339,926    2,240,482    2,249,720    22,605    17,171    2,629,166    2,606,817  



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ธุรกิจผลิต จ าหน่าย  
และให้บริการติดตั้ง 

หลงัคาเหลก็และหลงัคา
พลงังานแสงอาทิตย ์  

ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์  ธุรกิจอื่นๆ  ตดัรายการระหว่างกนั  รวม 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 19,159  (9,238)  1,726,249  1,723,203   7,035   (405)         3,961  (162)  1,756,404  1,713,398 
                    

รายไดด้อกเบ้ีย  18   24   93   153   114,676   173,299   (114,343)  (165,898)  444  7,578 

ตน้ทุนทางการเงิน  (237)     (1,354)   (146,588)  (209,243)   (103,539)  (146,411)     113,727  165,898  (136,637)  (191,110) 

ตน้ทุนสุทธิทางการเงิน  (219)  (1,330)   (146,495)  (209,090)   11,137   26,888    (616)  -  (136,193)  (183,532) 

                    

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย -  -  -  -  (868)  -  -  -  (868)  - 

                    

ก ำไร (ขำดทุน) ตำมส่วนงำนก่อนหักภำษีเงินได้ 18,940    (10,568)  1,579,754  1,521,504  710,784  684,863  (690,135)  (658,542)  1,619,343  1,537,257 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  (374)  (10)  (30,501)  (11,429)   (2,656)  (5,867)  (1,559)  143   (35,090)  (17,163) 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด  18,566   (10,578)  1,549,253  1,510,075   708,128   678,996  (691,694)  (658,399)  1,584,253   1,520,094 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงนิรวม 

 

ธุรกิจผลิต จ าหน่าย  
และให้บริการติดตั้ง 

หลงัคาเหลก็และหลงัคา
พลงังานแสงอาทิตย ์  

ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์  

 
 

ธุรกิจอื่นๆ  

 
 

ตดัรายการระหว่างกนั  

 
 

รวม 
 30  31  30  31  30  31  30  31  30  31 

 มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ตำมส่วนงำนที่รำยงำน                     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 82,225  41,425  15,440,857  15,732,910  42,012  24,064  1,995  1,921  15,567,089  15,800,320 
เงินลงทนุในบริษทัร่วม  -  -  -  -  39,108  39,976  -  -  39,108  39,976 
สินทรัพยท์างการเงินอื่น 146,464  3,057  178,019  169,323  3,971,489  2,630,488  -  -  4,295,972  2,802,868 
สินทรัพยท่ี์ยงัไมไ่ดปั้นส่วน                 2,725,207  3,260,137 
รวมสินทรัพย์                 22,627,376  21,903,301 

                    
หนีสิ้นตำมส่วนงำนที่รำยงำน                     
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 7,000  30,632  5,484,885  6,817,584  -  22,000  (5,484,885)  (6,839,584)  7,000  30,632 
หุ้นกู ้ -  -  -  -  5,793,421  5,791,408  -  -  5,793,421  5,791,408 
หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน                 552,688  477,098 
รวมหนีสิ้น                 6,353,109  6,299,138 

 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 39 

12 รำยได้อ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
รายไดเ้งินปันผล -  7,391  168,480  658,380 
รายไดค้่าอากรขาเขา้ท่ีไดรั้บคนื 3,525  -  -  - 
รายไดด้อกเบ้ีย 406  2,355  51,838  83,856 
รายไดค้่าบริหารจดัการ -  -  29,621  29,245 
อ่ืนๆ 4,333  2,204  707  3,699 
รวม 8,264  11,950  250,646  775,180 

 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
รายไดเ้งินปันผล -  7,391  693,480  658,380 
รายไดค้่าอากรขาเขา้ท่ีไดรั้บคนื 3,525  -  -  - 
รายไดด้อกเบ้ีย 444  7,578  114,675  173,295 
รายไดค้่าบริหารจดัการ -  -  58,866  58,490 
อ่ืนๆ 9,576  15,845  2,307  4,377 
รวม 13,545  30,814  869,328  894,542 

 
13 ภำษีเงินได้ 

 
การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนักท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใช้กบัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้
แทจ้ริงของกลุ่มบริษทัแตกต่างจากอตัราภาษีเงินไดป้กติมีสาเหตุหลกัมาจากการท่ีกลุ่มบริษทัมีก าไรสุทธิในจ านวนท่ี
เป็นสาระส าคญั ซ่ึงเกิดจากธุรกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน โดยก าไรสุทธิจากธุรกรรมดังกล่าวไดรั้บการ
ลดหยอ่นอตัราภาษีเงินไดห้รือไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได ้ 

  



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 เงินปันผล 
 

เงินปันผลท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุ้น มีดงัน้ี 

 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (พันบาท) 
ปี 2563      
เงินปันผลประจ าปี 11 พฤษภาคม 2563 - 1.22   1,188,246 
เงินปันผลระหวา่งกาล 30 มีนาคม 2563 เมษายน 2563 (0.72)    (701,260) 
เงินปันผลระหวา่งกาล 9 สิงหาคม 2562 กนัยายน 2562 (0.50)    (486,986) 
เงินปันผลที่จ่ำยเพิม่   -   - 

      
ปี 2562      
เงินปันผลประจ าปี 12 เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562 1.20   1,168,763 
เงินปันผลระหวา่งกาล 10 สิงหาคม 2561 กนัยายน 2561 (0.55)    (535,686) 
เงินปันผลที่จ่ำยเพิม่   0.65  633,077 

 
15 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม  
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่า
ยุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบญัชี
ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2563 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทนุ 

 ราคาทุนตดั
จ าหน่าย -  
สุทธิ  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน              
สินทรัพยท์างการเงินอื่น              
ตราสารทุน 4,295,972  -  4,295,972  -  2,907,079  1,388,893  4,295,972 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 4,295,972  -  4,295,972         

              

หนี้สินทางการเงิน              
หุ้นกู ้ -  5,793,421  5,793,421  -  5,957,263  -  5,957,263 
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน              
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 80,726  -  80,726  -  80,726  -  80,726 

รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน 80,726  5,793,421  5,874,147         

 
  



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2563 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทนุ 

 ราคาทุนตดั
จ าหน่าย -  
สุทธิ  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน              
สินทรัพยท์างการเงินอื่น              
ตราสารทุน 3,971,489  -  3,971,489  -  2,706,172  1,265,317  3,971,489 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 75,644  -  75,644  -  75,644  -  75,644 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 4,047,133  -  4,047,133         

              

หนี้สินทางการเงิน              
หุ้นกู ้ -  5,793,421  5,793,421  -  5,957,263  -  5,957,263 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน -  5,793,421  5,793,421         



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  
มูลค่าตาม  มูลค่ายติุธรรม  
บญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 
31 ธันวำคม 2562          
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย          
   (ในกองทุนรวมตราสารหน้ีระยะสั้น) 2,644,396  -  2,644,396  -  2,644,396 
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย          
   (ในกองทุนรวมตราสารทุน) 29,794  -  29,794  -  29,794 
          
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
หุน้กู ้ (5,791,407)  -  (5,993,595)  -  (5,993,595) 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย -  -  (112,920)  -  (112,920) 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 มูลค่าตาม  มูลค่ายติุธรรม 
 บญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
31 ธันวำคม 2562          
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย          
   (ในกองทุนรวมตราสารหน้ีระยะสั้น) 2,600,694  -  2,600,694  -  2,600,694 
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย          
   (ในกองทุนรวมตราสารทุน) 29,794  -  29,794  -  29,794 
          
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 
   ที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

         

หุน้กู ้ (5,791,407)  -  (5,993,595)  -  (5,993,595) 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย -  -  52,559  -  52,559 

 
  



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความ
ตอ้งการของตลาดท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 

หุน้กู ้  ราคาเสนอซ้ือจากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีรายงาน  
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  มูลค่ายติุธรรมอา้งอิงราคาจากนายหนา้ 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่น 
   ความตอ้งการของตลาด 

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีรายงานล่าสุด รวมถึงพิจารณาความน่าเช่ือถือและ 
   ความเหมาะสมของปัจจยัต่างๆ ในการประเมิน 

 
16 ภำระผูกพนักับกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  
2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน 
   ภายใต้สัญญาบริการ 

       

ภายใน 1 ปี 22,443  57,432  353  791 
1 - 5 ปี 1,050  2,100  -  - 
รวม 23,493  59,532  353  791 

        

ภาระผูกพนัอื่น ๆ        
ค าสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้ตกลงแลว้ 8,570  271,668  -  - 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 58,300  90,080  -  - 
รวม 66,870  361,748  -  - 

 
 
 

 
  



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนใน “Ukujima Mega Solar Project” 
 
ในระหว่างปี 2563 บริษทัได้ร่วมลงทุนพฒันาโครงการโซลาร์ฟาร์ม “Ukujima Mega Solar Project” ขนาดก าลงั         
การผลิตรวม 480 เมกกะวตัต ์ณ เกาะ Ukujima เมืองนางาซากิ ประเทศญ่ีปุ่ น จ านวนเงินลงทุนการพฒันาโครงการ
ทั้งส้ิน 178,759 ลา้นเยน โดยบริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 17.92 เป็นจ านวนเงิน 9,000 ลา้นเยน ซ่ึงบริษทัไดมี้
การช าระทุนคร้ังท่ี 1 เป็นจ านวนเงิน 2,317 ลา้นเยนไปแล้วเม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 และช าระทุนคร้ังท่ี 2 เป็น
จ านวนเงิน 1,924 ลา้นเยนไปแลว้เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 และบริษทัจะด าเนินการช าระเงินงวดท่ีเหลือภายใน
เดือนกนัยายน 2564 

 
17 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการจดัสรรเงินปันผล
ระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 535.69 ลา้นบาท โดยเงินปันผลดงักล่าวมี
ก าหนดจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนกนัยายน 2563 
 


