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รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

เสนอ คณะกรรมกำรบริษัท เอสพซีีจี จ ำกัด (มหำชน) 

ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) และ           
บริษทัย่อยและของเฉพาะบริษทั เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซึ่งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท า
และน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล โดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากดั 
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบ เร่ืองท่ีมีนยัส าคญัท้งัหมด
ซึ่งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงัน้นัขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 



ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

(โศภิษฐ์ พรหมพล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 10042 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤศจิกายน 2564
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30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมนุเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 123,082             735,467             32,212               667,364             
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 3, 12 2,642,923          1,777,855          1,918,007          1,487,640          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 2, 4 714,116             1,028,760          7,530                 10,032               
ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2 -                     -                     1,615,520          2,516,244          
สินคา้คงเหลือ 520,227             537,400             -                     -                     
เงินฝากประจ าท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้ 7 10,002               -                     -                     -                     
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 128,699             99,118               8,250                 4,592                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,139,049          4,178,600          3,581,519          4,685,872          

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน
สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 3, 12 1,537,745          1,426,057          1,431,322          1,359,674          
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 5 -                     -                     7,456,163          3,129,313          
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                     -                     694,463             1,681,080          
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 22,688               36,229               25,225               26,065               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 17,352,027        15,263,510        36,784               31,300               
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 87,747               94,488               19,901               20,520               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 167,058             184,101             -                     -                     
คา่รับประกนัเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าจ่ายล่วงหนา้ 493,756             531,152             -                     -                     
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 4,070                 4,058                 1,353                 1,353                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 19,665,091 17,539,595 9,665,211 6,249,305

รวมสินทรัพย์ 23,804,140        21,718,195        13,246,730        10,935,177        

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

บริษทั เอสพซีีจี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิรวม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

หนีสิ้นหมนุเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 7 1,008,673          3,000                 1,000,000          -                     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 2 249,638             202,929             55,290               26,461               
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 1,698,277          2,197,353          1,698,277          2,197,353          
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20,820               21,100               6,135                 4,417                 
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 28,145               48,896               -                     -                     
หน้ีสินทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน 12 3,411                 328                    -                     -                     
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 73,954               50,325               26,209               3,200                 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 3,082,918          2,523,931          2,785,911          2,231,431          

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน
หุน้กู้ 12 1,899,175          1,898,084          1,899,175          1,898,084          
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 54,191               69,346               19,013               14,394               
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 8,050                 14,615               7,857                 14,486               
ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 2,047                 2,009                 715                    575                    
หน้ีสินทางการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 12 21,733               54,169               -                     -                     
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 300                    300                    -                     -                     
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,985,496          2,038,523          1,926,760          1,927,539          

รวมหนีสิ้น 5,068,414          4,562,454          4,712,671          4,158,970          

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

บริษทั เอสพซีีจี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิรวม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทนุเรือนหุน้ 8
     ทนุจดทะเบียน 1,153,189          1,016,389          1,153,189          1,016,389          
     ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 1,055,790          973,990             1,055,790          973,990             
ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 8 5,673,723          3,955,923          6,500,593          4,782,793          
ส่วนเกินมลูคา่หุน้จากการรวมธุรกิจ 89,000               89,000               -                     -                     
ส่วนต ่าจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 8 (1,758,878)         -                     -                     -                     
ก าไรสะสม
     จดัสรรแลว้
          ทนุส ารองตามกฎหมาย 115,319             101,639             115,319             101,639             
     ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 11,016,041        10,100,631        862,357             917,785             
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 16,190,995 15,221,183 8,534,059 6,776,207
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 2,544,731 1,934,558 -                     -                     
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 18,735,726        17,155,741        8,534,059          6,776,207          

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 23,804,140 21,718,195 13,246,730 10,935,177

งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

บริษทั เอสพซีีจี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เอสพซีีจี จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 2 1,032,113       1,184,491       -                 -                 
ตน้ทุนขายและการให้บริการ 2 (308,121)        (301,359)        -                 -                 
ก าไรขั้นต้น 723,992         883,132         -                 -                 
รายไดอ่ื้น 2 10,260           11,758           422,717         389,588         
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 2 (1,527)            (4,102)            -                 -                 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2 (56,230)          (52,662)          (32,380)          (31,064)          
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์ 9,930             14,036           (9,202)            (8,222)            
ผลก าไรของสินทรัพยท์างการเงิน 3,768             7,141             2,126             5,267             
ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 690,193         859,303         383,261         355,569         
ส่วนแบ่งก าไรของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย -                 39                  -                 -                 
ตน้ทุนทางการเงิน (48,697)          (66,813)          (40,010)          (52,306)          
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 641,496         792,529         343,251         303,263         
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (42,900)          (25,301)          1,577             (4)                   
ก าไรส าหรับงวด 598,596         767,228         344,828         303,259         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษเีงนิได้ -                 -                 -                 -                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 598,596         767,228         344,828         303,259         

การแบ่งปันก าไร
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 540,838         684,843         344,828         303,259         
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 57,758           82,385           -                 -                 
ก าไรส าหรับงวด 598,596         767,228         344,828         303,259         

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 540,838         684,843         344,828         303,259         
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 57,758           82,385           -                 -                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 598,596         767,228         344,828         303,259         

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 11 0.51 0.70 0.33 0.31 

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เอสพซีีจี จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 2, 9 3,392,678       3,813,657       -                 -                 
ตน้ทุนขายและการให้บริการ 2 (929,010)        (1,056,834)     -                 -                 
ก าไรขั้นต้น 2,463,668       2,756,823       -                 -                 
รายไดอ่ื้น 2 37,962           25,303           1,147,069       1,258,916       
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 2 (7,314)            (21,514)          -                 -                 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2 (200,097)        (195,428)        (107,402)        (90,297)          
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์ 31,433           46,230           (32,248)          14,863           
ผลก าไร (ขาดทุน) ของสินทรัพยท์างการเงิน 10,838           4,737             5,982             (15,495)          
ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 2,336,490       2,616,151       1,013,401       1,167,987       
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย -                 (829)               -                 -                 
ตน้ทุนทางการเงิน (142,785)        (203,450)        (112,892)        (155,716)        
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 2,193,705       2,411,872       900,509         1,012,271       
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (111,469)        (60,391)          6,629             (2,660)            
ก าไรส าหรับงวด 2,082,236       2,351,481       907,138         1,009,611       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษเีงนิได้ -                 -                 -                 -                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 2,082,236       2,351,481       907,138         1,009,611       

การแบ่งปันก าไร
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,877,976       2,097,126       907,138         1,009,611       
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 204,260         254,355         -                 -                 
ก าไรส าหรับงวด 2,082,236       2,351,481       907,138         1,009,611       

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,877,976       2,097,126       907,138         1,009,611       
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 204,260         254,355         -                 -                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 2,082,236       2,351,481       907,138         1,009,611       

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 11 1.81 2.15 0.87 1.04 

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
7



บริษทั เอสพซีีจี จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน รวมส่วนของ ส่วนของ

ท่ีออกและ ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นจาก ทุนส ารอง ผูถื้อหุ้นของ ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี รวมส่วนของ

ช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั การรวมธุรกิจ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่ อ านาจควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลจ่าย -                   -                   -                   -                   (1,236,944)       (1,236,944)       (192,607)          (1,429,551)       

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                   -                   -                   -                   (1,236,944)       (1,236,944)       (192,607)          (1,429,551)       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

    ก  าไร -                   -                   -                   -                   2,097,126         2,097,126         254,355            2,351,481         

    ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                   -                   -                   -                   2,097,126         2,097,126         254,355            2,351,481         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 973,990            3,955,923         89,000              101,639            9,466,141         14,586,693       1,849,064         16,435,757       

งบการเงนิรวม

ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
8



บริษทั เอสพซีีจ ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนต ่าจากการ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน เปล่ียนแปลง รวมส่วนของ ส่วนของ

ท่ีออกและ ส่วนเกิน มูลค่าหุน้จาก สดัส่วนการถือหุน้ ทุนส ารอง ผูถื้อหุน้ของ ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั การรวมธุรกิจ ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่ อ านาจควบคุม ผูถื้อหุน้

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2564 973,990           3,955,923        89,000             -                   101,639           10,100,631      15,221,183      1,934,558        17,155,741      

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เพ่ิมหุน้สามญั 8 81,800             1,717,800        -                   -                   -                   -                   1,799,600        -                   1,799,600        

    เงินปันผลจ่าย 10 -                   -                   -                   -                   -                   (948,886)          (948,886)          (179,365)          (1,128,251)       

    รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 81,800             1,717,800        -                   -                   -                   (948,886)          850,714           (179,365)          671,349           

    การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

    การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

       โดยอ านาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลง 5 -                   -                   -                   (1,758,878)       -                   -                   (1,758,878)       585,278           (1,173,600)       

    รวมการเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                   -                   -                   (1,758,878)       -                   -                   (1,758,878)       585,278           (1,173,600)       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

    ก  าไร -                   -                   -                   -                   -                   1,877,976        1,877,976        204,260           2,082,236        

    ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                   -                   -                   -                   -                   1,877,976        1,877,976        204,260           2,082,236        

โอนไปส ารองตามกฎหมาย 10 -                   -                   -                   -                   13,680             (13,680)            -                   -                   -                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยายน 2564 1,055,790        5,673,723        89,000             (1,758,878)       115,319           11,016,041      16,190,995      2,544,731        18,735,726      

งบการเงนิรวม

ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
9



บริษทั เอสพซีีจี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทนุเรือนหุน้
ท่ีออกและ ส่วนเกินมลูคา่ ทนุส ารอง รวมส่วนของ
ช าระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 973,990                      4,782,793                   101,639                      1,049,517                   6,907,939                   

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลจ่าย -                             -                             -                             (1,236,944)                 (1,236,944)                 

    รวมการจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น -                             -                             -                             (1,236,944)                 (1,236,944)                 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

    ก  าไร -                             -                             -                             1,009,611                   1,009,611                   
    ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                             -                             -                             -                             -                             

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                             -                             -                             1,009,611                   1,009,611                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 973,990                      4,782,793                   101,639                      822,184                      6,680,606                   

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
10



บริษทั เอสพซีีจี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทนุเรือนหุน้
ท่ีออกและ ส่วนเกินมลูคา่ ทนุส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 973,990                      4,782,793                   101,639                      917,785                      6,776,207                   

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

    เพ่ิมหุน้สามญั 8 81,800                        1,717,800                   -                             -                             1,799,600                   
    เงินปันผลจ่าย 10 -                             -                             -                             (948,886)                    (948,886)                    

    รวมเงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น 81,800                        1,717,800                   -                             (948,886)                    850,714                      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

    ก  าไร -                             -                             -                             907,138                      907,138                      
    ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                             -                             -                             -                             -                             

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                             -                             -                             907,138                      907,138                      

โอนไปส ารองตามกฎหมาย 10 -                             -                             13,680                        (13,680)                      -                             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 1,055,790                   6,500,593                   115,319                      862,357                      8,534,059                   

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
11



บริษทั เอสพซีีจี จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรส าหรับงวด 2,082,236     2,351,481     907,138        1,009,611     
ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 111,469        60,391          (6,629)          2,660            
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 497,964        510,787        14,977          12,207          
รายไดเ้งินปันผล (10,004)        (9,947)          (935,620)      (1,005,240)   
รายไดด้อกเบ้ีย (95)                (444)              (96,864)        (161,243)      
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 2,524            (224)              -                -                
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 54                 29                 -                -                
(ก าไร) ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรม (42,271)        (50,967)        26,266          632               
ก าไรจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (1,767)          (678)              (299)              -                
ตน้ทุนทางการเงิน 142,785        203,450        112,892        155,716        
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (7,650)          14,752          (3,886)          (1,513)          
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 38                 1,881            140               1,094            
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) -                829               -                -                

2,775,283     3,081,340     18,115          13,924          
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 311,836        147,153        1,845            (190)              
สินคา้คงเหลือ 17,119          208,074        -                -                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (19,520)        11,518          312               167               
ค่ารับประกนัเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าจ่ายล่วงหนา้ 37,396          39,102          -                -                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (12)                468               -                -                
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 17,108          (159,152)      (591)              (1,284)          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 23,629          34,512          23,009          48,546          
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน -                (15,566)        -                (8,590)          
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการด าเนินงาน 3,162,839     3,347,449     42,690          52,573          
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (131,804)      (53,105)        (3,970)          (7,917)          
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 3,031,035     3,294,344     38,720          44,656          

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
12



บริษทั เอสพซีีจี จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 6,306,137     6,609,774     3,017,721     3,899,292     
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน (7,261,215)   (8,614,016)   (3,542,115)   (5,726,317)   
เงินฝากประจ าท่ีมีขอ้จ ากดัในการใชเ้พ่ิมข้ึน (10,002)        -                -                -                
เงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11,987          -                -                -                
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,588,536)   (20,597)        (6,640)          (282)              
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 13,241          15,425          340               -                
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 578               -                57                 -                
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,236)          (4,122)          (1,236)          (4,027)          
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                -                (1,433,181)   -                
เงินสดรับช าระคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                -                1,433,181     22,000          
เงินสดรับช าระคืนจากเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                -                1,887,341     1,984,258     
เงินสดจ่ายช าระค่าหุน้ของบริษทัยอ่ย -                -                (2,504,000)   -                
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                -                (22,250)        -                
เงินปันผลรับ 10,004          9,947            935,620        1,005,240     
ดอกเบ้ียรับ 347               466               97,521          170,918        
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (3,518,695)   (2,003,123)   (137,641)      1,351,082     

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,008,673     7,000            1,000,000     -                
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (3,000)          (30,632)        -                -                
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหุน้กู้ (500,000)      -                (500,000)      -                
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (16,655)        (15,001)        (5,318)          (3,623)          
เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมจากการ
   เรียกช าระค่าหุน้ของบริษทัยอ่ย 626,000        -                -                -                
เงินปันผลจ่าย (1,128,251)   (1,429,551) (948,886)      (1,236,944)   
ดอกเบ้ียจ่าย (111,492)      (154,401)      (82,027)        (107,263)      
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (124,725)      (1,622,585)   (536,231)      (1,347,830)   

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (612,385)      (331,364)      (635,152)      47,908          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 735,467 460,067        667,364        23,702          
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ 30 กนัยายน 123,082        128,703        32,212          71,610          

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

(พันบาท)

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
13



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 

2 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
3 สินทรัพยท์างการเงินท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด 
4 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

5 เงินลงทุนในบริษทัย่อย  
6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
7 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
8 ทุนเรือนหุน้ 
9 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
10 เงินปันผล 
11 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
12 เคร่ืองมือทางการเงิน 
13 ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
14 เร่ืองอ่ืน ๆ 
15 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 
 
 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 

 
1 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่น้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท าหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินระหวา่งกาล
น้ีเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดน้ าเสนอไป
แลว้ในงบการเงินประจ าปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้
อธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 
2 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
 

ความสัมพันธ์ท่ีมีกับบริษัทย่อยท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 5 ส าหรับ
ความสัมพนัธ์กับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันอ่ืนและนโยบายการก าหนดราคาไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมี
สาระส าคญัในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564             
 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการใหม่ท่ีมีสาระส าคญัในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564  
มีดงัต่อไปน้ี 
 
รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ  
รายไดง้านพฒันาธุรกิจ ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 

  



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
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รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
รายไดด้อกเบ้ีย -  -  63,559  128,394 
รายไดเ้งินปันผล -  -  935,620  1,005,240 
รายไดค้่าบริหารจดัการ -  -  81,698  88,593 
รายไดอ่ื้น -  -  1,983  1,983 
รายไดง้านพฒันาธุรกิจ -  -  25,542  - 
        
กิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน         
ขายสินคา้ 319  796  -  - 
ซ้ือสินคา้ 6,287  25,661  -  - 
ค่าบริการงานปฏิบติัการ และบ ารุงรักษา 67,620  86,784  -  - 
ค่าเช่าอาคารและค่าสาธารณูปโภค 9,322  9,795  6,866  4,392 
ค่าเช่าคลงัสินคา้ 1,204  350  -  - 
ตน้ทุนจา้งเหมาติดตั้งโซล่ารูฟ 23,780  31,572  -  - 
ค่าท่ีปรึกษา 3,265  5,549  3,265  5,549 
ดอกเบ้ียจ่าย 1,152  1,205  368  231 
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 32,656  32,109  25,834  20,100 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,075  1,706  1,075  1,036 
รวม 33,731  33,815  26,909  21,136 

 
  



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  200  2,089 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  548  -  - 
 -  548  200  2,089 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น -  -  -  - 
สุทธ ิ -  548  200  2,089 

 
 อัตรำดอกเบีย้ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม      30 กนัยายน 

เงินให้กู้ยืม 2563 2564 2563  เพิ่มขึ้น  ลดลง  2564 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน          
บริษทัยอ่ย - - -  1,433,181  (1,433,181)  - 
รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน   -  1,433,181  (1,433,181)  - 
          
เงินให้กู้ยืมระยะยาว          
บริษทัยอ่ย THBFIX3M 

+1.55 
THBFIX3M 

+1.55 
 

3,342,638 
  

- 
  

(1,246,327) 
  

2,096,311 
 3.50 3.50 854,686  -  (641,014)  213,672 
รวม   4,197,324  -  (1,887,341)  2,309,983 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   (2,516,244)  -  900,725  (1,615,520) 
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยำว 1,681,080  -  (986,616)  694,463 

รวมเงินให้กู้ยืม 4,197,324  1,433,181  (3,320,522)  2,309,983 

 
  



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  - 
เงินให้กูย้มื -  -  -  - 

 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  -  45 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 55,868  93,386  164  116 
รวม 55,868  93,386  164  161 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 72,171  86,568  22,620  15,641 
รวม 72,171  86,568  22,620  15,641 

 

สัญญาส าคัญที่ท ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน   
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีสัญญาใหม่ท่ีมีสาระส าคญัท่ีท ากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 
 

สัญญาให้บริการ 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาให้บริการกับบริษทัย่อยแห่งหน่ึง เพื่อให้บริการเก่ียวกับงานพฒันาธุรกิจส าหรับโครงการผลิต
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ส าหรับใช้ในพื้นท่ีเมืองใหม่ เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกและงานบริการดา้นอ่ืน ๆ 
สัญญามีระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา และจะมีผลส้ินสุดในเดือนธันวาคม 2564         
โดยมีอตัราค่าบริการตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 
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3 สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด 
 

 งบกำรเงินรวม  

ตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการ 
ของตลาด 

ณ วนัท่ี 
1 มกราคม  เพิ่มขึ้น  ลดลง 

ปรับปรุงมูลค่า
ยติุธรรม 

ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 

 (พันบาท) 
2564            

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน          
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย                
- มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 1,777,855  7,166,100  (6,306,137)    3,025  2,640,843 

          
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน          
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย                
- มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 35,493  -  -   8,781  44,274 

          

2563          

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน          
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย                
- มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 2,644,396  7,348,700  (6,609,774)  (12,296)  3,371,026 
          
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน          
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย                
- มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 29,794  -  -  1,584  31,378 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการ 

ของตลาด 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม  เพิ่มขึ้น  ลดลง 
ปรับปรุง

มูลค่ายติุธรรม 
ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 
 (พันบาท) 
2564          

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน          
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย                
- มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 1,487,640  3,447,000  (3,017,721)  1,088  1,918,007 

          
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน          
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย                
- มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 35,493  -  -   8,781  44,274 
          
2563          

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน          
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย                
- มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 2,600,694  4,461,000  (3,899,292)  (15,566)  3,146,836 

          
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน          
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย                
- มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 29,794  -  -  1,584  31,378 
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4 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  2 -  548  200  2,089 
         
กิจกำรอ่ืนๆ         
ลูกหน้ีการคา้  424,537  561,781  -  - 
รายไดค้า้งรับ  299,275  438,763  -  46 
เงินประกนัผลงาน  2,966  3,067  -  - 
อ่ืน ๆ  16,910  51,649  7,330  7,897 
  743,688  1,055,260  7,330  7,943 
         
รวม  743,688  1,055,808  7,530  10,032 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (29,572)  (27,048)  -  - 
สุทธ ิ  714,116  1,028,760  7,530  10,032 

 
ลูกหนีก้ำรค้ำ        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 386,488  452,060  -  - 
เกินก าหนดช าระ :        
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 3,872  74,997  -  - 
3 - 6 เดือน 1,325  3,899  -  - 
6 - 12 เดือน 539  5,284  -  - 
มากกวา่ 12 เดือน 32,313  26,089  -  - 

รวม 424,537  562,329  -  - 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (25,255)  (22,731)  -  - 
สุทธ ิ 399,282  539,598  -  - 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 120 วนั 
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5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 

รายการเคลื่อนไหวที่มีสาระส าคัญ 
   ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร  

 )พันบาท(  

บริษัทย่อย  
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทั เซท เอนเนอย ีจ ากดั 1,822,850 
เพิ่มทุนในบริษทั เซท เอนเนอยี จ ากดั 2,504,000 
รวม 4,326,850 

 
เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564 กลุ่มบริษทัรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษทั มิตซู เพาเวอร์ 
กรุ๊ป จ ากัด ซ่ึงถือหุ้นในบริษทั เซท เอนเนอยี จ ากัดซ่ึงเป็นบริษทัย่อย จ านวน 400,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน     
ร้อยละ 40 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ทั้งหมด ท าใหส้ัดส่วนความเป็นเจา้ของเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 40 
เป็นร้อยละ 80 ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายช าระส่ิงตอบแทนเป็นจ านวน 1,799.60 ลา้นบาท โดยการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 
81,800,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในราคา
หุ้นละ 22.00 บาท เพื่อช าระมูลค่ากิจการทั้ งหมด ทั้ งน้ีกลุ่มบริษัทมีต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือจ านวน 23.25         
ลา้นบาทซ่ึงรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบการเงินรวม 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลงเป็นจ านวน 40.72 ลา้นบาท และรับรู้ส่วนต่างระหว่างมูลค่า
ตามบญัชีของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีลดลงกับมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นภายใต้  
ส่วนต ่าจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัย่อย จ านวน 1,758.88 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ส่วนของเจา้ของในบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท เซท เอนเนอยี จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย จากทุนจดทะเบียนจ านวน 100 ล้านบาท (แบ่งเป็น 
1,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) เป็นทุนจดทะเบียน 3,230 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 32,300,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 
บาท) โดยการออกหุ้นใหม่จ านวน 3,130 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 31,300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) ทั้งน้ีบริษทัย่อย
ดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2564 โดยบริษทัไดช้ าระค่าหุ้น
ตามสัดส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 2,504 ลา้นบาท ในเดือนเมษายน 2564 
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6 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  
 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
  )พันบาท(  
ซ้ือสินทรัพย ์- ราคาทุน  2,588,535  6,640 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- ราคาทุน  107,983  35,152 
จ าหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชีสุทธิ  (11,474)  (41) 
 

7 เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งิน ชนิดไม่มีหลกัประกนั กบัธนาคารพาณิชยแ์ห่ง
หน่ึงจ านวน 1,000 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.085 ต่อปี และจะถึงก าหนดช าระภายในเดือนตุลาคม 2564  
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีสินเช่ือเพื่อการน าเขา้ภายใตเ้ลตเตอร์ออฟเครดิตกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่ง
หน่ึงจ านวน 8.67 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.75 ต่อปี สินเช่ือดงักล่าวมีหลกัประกนัเป็นบญัชีเงินฝากประจ าท่ีมี
ขอ้จ ากดัในการใช ้จ านวน 10 ลา้นบาท 

 
8 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้  2564  2563 
 ต่อหุน้  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 1  1,016,389  1,016,389  1,016,389  1,016,389 
ลดหุน้ 1  (42,399)  (42,399)  -  - 
ออกหุ้นใหม่ 1  179,199  179,199  -  - 
ณ วันที่ 30 กันยำยน          
- หุ้นสำมัญ 1  1,153,189  1,153,189  1,016,389  1,016,389 
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 มูลค่าหุน้  2564  2563 
 ต่อหุน้  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 
หุ้นที่ออกและช าระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 1  973,990  973,990  973,990  973,990 
ออกหุ้นใหม่ 1  81,800  81,800  -  - 
ณ วันที่ 30 กันยำยน          
- หุ้นสำมัญ 1  1,055,790  1,055,790  973,990  973,990 

 
เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัเก่ียวกบัการลดทุนจดทะเบียนและการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั โดยมีรายละเอียดส าคญัดงัน้ี 
 
- การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยตดัหุ้นสามญัท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่ายจ านวน 42,399,000 หุ้น มูลค่าท่ีตรา

ไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั 
- การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 179,199,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 

1.00 บาท และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั 
- การจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 81,800,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล

ในวงจ ากดั โดยจดัสรรให้บริษทั มิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั ในราคาหุ้นละ 22.00 บาท เพื่อช าระมูลค่ากิจการ
ทั้งหมดของบริษทั มิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั  

 
ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 
เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัได้จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวน 81,800,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั          
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 22.00 บาท และรับรู้ผลต่างระหว่างราคาเสนอขายและมูลค่าท่ีตราไวเ้ป็นส่วนเกินมูลค่าหุน้ 
จ านวน 1,717.80 ลา้นบาท 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 งบกำรเงินรวม 

 

ธุรกิจผลิต จ าหน่าย 
และให้บริการติดตั้ง 

หลงัคาเหลก็และหลงัคา
พลงังานแสงอาทิตย ์  

ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์  

 
 

ธุรกิจอื่นๆ  

 
 

ตดัรายการระหว่างกนั  

 
 

รวม 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ข้อมูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำน                    
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 331,931  519,948  3,025,693  3,257,186  35,054  36,523  -  -  3,392,678  3,813,657 
รวมรำยได้ 331,931  519,948  3,025,693  3,257,186  35,054  36,523  -  -  3,392,678  3,813,657 
                    
ประเภทของสินค้ำและบริกำรหลัก                    
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า   -    -   890,752    949,522    -      -     -  -  890,752  949,522 
รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า -  -  2,134,941   2,299,847    -      -     -  -  2,134,941  2,299,847 
รายไดจ้ากการขายและให้บริการติดตั้งหลงัคา     
เหลก็และหลงัคาพลงังานแสงอาทิตย ์

 
290,552 

  
443,470 

  
- 

  
 -   

  
 -    

  
  -  -  - 

  
290,552 

  
443,470 

รายไดจ้ากการขายสินคา้และให้บริการอื่น 41,379  76,478  -   7,817   35,054   36,523   -  -  76,433  120,818 
รวม 331,931  519,948  3,025,693   3,257,186   35,054   36,523   -  -  3,392,678   3,813,657  

                    
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน 9,565  16,411  2,365,848  2,561,159  1,016,823  1,172,820  (1,055,746)  (1,134,239)  2,336,490  2,616,151 
 

 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (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 

 กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ตำมส่วนงำนที่รำยงำน                     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 79,687  94,700  17,230,875  15,127,027  39,369  39,747  2,096  2,036  17,352,027  15,263,510 
สินทรัพยท์างการเงินอื่น 115,477  187,034  742,478  169,034  3,322,713  2,847,844  -  -  4,180,668  3,203,912 
สินทรัพยท่ี์ยงัไมไ่ดปั้นส่วน                 2,271,445  3,250,773 
รวมสินทรัพย์                 23,804,140  21,718,195 

                    
หนีสิ้นตำมส่วนงำนที่รำยงำน                     
เงินกูย้ืม 8,673  3,000  2,309,983   4,197,324   1,000,000  -  (2,309,983)  (4,197,324)  1,008,673  3,000 
หุ้นกู ้ -  -  -  -  3,597,452  4,095,437  -  -  3,597,452  4,095,437 
หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน                 462,289  464,017 
รวมหนีสิ้น                 5,068,414  4,562,454 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงินปันผล 
 

  รายละเอียดเงินปันผลในระหวา่งปี 2564 มีดงัน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั ก าหนดจ่าย อตัราต่อหุน้  จ านวนเงิน 
   (บาท)  (พันบาท) 

ปี 2564      
เงินปันผลระหวา่งกาล 11 สิงหาคม 2564 กนัยายน 2564 0.25  262,638 
ปี 2563      
เงินปันผลประจ าปี 19 เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564 1.20  1,221,932 
เงินปันผลระหวา่งกาล 7 สิงหาคม 2563 กนัยายน 2563 (0.55)  (535,684) 
รวม         948,886 
 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2564 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรเงินทุนส ารอง
ตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 13.68 ลา้นบาท ซ่ึงจะท าให้เงินทุนส ารองตามกฎหมายมีจ านวนทั้งส้ิน 115.32 ลา้นบาท    
หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัครบตามจ านวนท่ีต้องตั้ งส ารองไวต้ามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัของบริษทั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ค านวณจากก าไร
ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดยแสดง
การค านวณดงัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั 540,838  684,843  344,828  303,259 
        

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี  1 กรกฎาคม 1,055,790  973,990  1,055,790  973,990 
ผลกระทบจากการออกหุน้ -  -  -  - 
จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ีย        
    ถ่วงน ้าหนกั (ขั้นพื้นฐาน) 1,055,790  973,990  1,055,790  973,990 
        

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 0.51  0.70  0.33  0.31 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั 1,877,976  2,097,126  907,138  1,009,611 
        
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 973,990  973,990  973,990  973,990 
ผลกระทบจากการออกหุน้ 66,219  -  66,219  - 
จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ีย        
    ถ่วงน ้าหนกั (ขั้นพื้นฐาน) 1,040,209  973,990  1,040,209  973,990 
        
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 1.81  2.15  0.87  1.04 

 
 
 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม  
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่า
ยุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชี
ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2564 

เคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร

หรือขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดั

จ าหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน              
สินทรัพยท์างการเงินอื่น              
เงินลงทุนในตราสารทุน 4,178,588  -  4,178,588  -  2,685,117  1,493,471  4,178,588 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 2,080  -  2,080  -  2,080  -  2,080 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 4,180,668  -  4,180,668         

              

หนี้สินทางการเงิน              
หุ้นกู ้ -  3,597,452  3,597,452  -  3,666,155  -  3,666,155 
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน              
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 25,144  -  25,144  -  25,144  -  25,144 

รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน 25,144  3,597,452  3,622,596         

 
 
 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

เคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร

หรือขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดั

จ าหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน              
สินทรัพยท์างการเงินอื่น              
เงินลงทุนในตราสารทุน 3,203,912  -  3,203,912  -  1,813,348  1,390,564  3,203,912 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 3,203,912  -  3,203,912         

              

หนี้สินทางการเงิน              
หุ้นกู ้ -  4,095,437  4,095,437  -  4,217,273  -  4,217,273 
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน              
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 54,497  -  54,497  -  54,497  -  54,497 

รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน 54,497  4,095,437  4,149,934         

 
  



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2564 

เคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร

หรือขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดั

จ าหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน              
สินทรัพยท์างการเงินอื่น              
เงินลงทุนในตราสารทุน 3,322,713  -  3,322,713  -  1,962,281  1,360,432  3,322,713 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 26,616  -  26,616  -  26,616  -  26,616 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 3,349,329  -  3,349,329         

              

หนี้สินทางการเงิน              
หุ้นกู ้ -  3,597,452  3,597,452  -  3,666,155  -  3,666,155 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน -  3,597,452  3,597,452         

 
  



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

เคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร

หรือขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดั

จ าหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน              
สินทรัพยท์างการเงินอื่น              
เงินลงทุนในตราสารทุน 2,788,450  -  2,788,450  -  1,523,133  1,265,317  2,788,450 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 58,864  -  58,864  -  58,864  -  58,864 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 2,847,314  -  2,847,314         

              

หนี้สินทางการเงิน              
หุ้นกู ้ -  4,095,437  4,095,437  -  4,217,273  -  4,217,273 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน -  4,095,437  4,095,437         

 

 
 
 
 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนใน “Fukuoka Miyako Mega Solar Project” 
 

ในระหวา่งปี 2564 บริษทัไดร่้วมลงทุนพฒันาโครงการโซลาร์ฟาร์ม “Fukuoka Miyako Mega Solar Project”  ขนาด
ก าลงัการผลิตรวม 67 เมกกะวตัต ์ณ เกาะ Kyushu เมืองมิยาโกะ ประเทศญ่ีปุ่ น จ านวนเงินลงทุนการพฒันาโครงการ
ทั้งส้ิน 23,493 ลา้นเยน โดยบริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 10 เป็นจ านวนเงิน 314 ลา้นเยน หรือเทียบเท่าเป็น
จ านวน 95 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดมี้การช าระทุนดงักล่าวทั้งจ านวนแลว้เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2564 
 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  เพิ่มขึ้น กลบัรายการ เพิ่มขึ้น  กลบัรายการ 

 หมายเหตุ (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา้ 4 2,696  (172)  -  - 
ลูกหน้ีอ่ืน 4 -  -  -  - 
เงินให้กูย้มื 2 -  -  -  - 

 
13 ภำระผูกพนักับกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 
งบกำรเงินรวม  

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยายน  30 กนัยายน  
2564  2564 

 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    
ท่ีดิน 378,354  - 
    
จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญาบริการ    
ภายใน 1 ปี 12,470  260 
รวม 12,470  260 

  



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินรวม  

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยายน  30 กนัยายน 
 2564  2564 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัอื่น ๆ    
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าระยะสั้น 524  - 
ค าสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้ตกลงแลว้ 3,948  - 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 2,503  - 
รวม 6,975  - 

 

 
เงินลงทุนใน “Ukujima Mega Solar Project” 
 
ในระหว่างปี 2563 บริษทัไดร่้วมลงทุนพฒันาโครงการโซลาร์ฟาร์ม “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 ล้านเยนไปแล้วเม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2563 และช าระทุนคร้ังท่ี 2             
เป็นจ านวนเงิน 1,924 ลา้นเยนไปแลว้เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 และบริษทัจะด าเนินการช าระเงินงวดท่ีเหลือ
ภายในปี 2565 

 
14 เร่ืองอ่ืน ๆ 

 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการออกหุ้นกูใ้นวงเงิน
ไม่เกิน 5,500 ลา้นบาท เพื่อน าเงินท่ีไดจ้ากการระดมทุนจากการออกหุ้นกูไ้ปใชล้งทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์ส าหรับใช้ในพื้นท่ีเมืองใหม่ เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกก าลงัการผลิตติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 500      
เมกะวตัต ์ผา่นบริษทั เซท เอนเนอย ีจ ากดัซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 
 
ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมติัเปล่ียนแปลง
วงเงินการออกหุน้กูเ้ป็นวงเงินไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท และอนุมติัเงินกูย้มืระยะยาวเป็นวงเงินไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท 
 

 
 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญากู้ยืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ  
 

เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง เป็น
จ านวน 3,297 ลา้นเยน หรือเทียบเท่าเป็นจ านวน 1,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเงินท่ีไดไ้ปใชล้งทุนใน
โครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ไม่เกินกว่าจ านวน 500 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลืออีก 500 ลา้นบาท จะน าไปใช้
เพื่อสนบัสนุนโครงการอ่ืน โดยบริษทัมีก าหนดเบิกเงินกูย้มืดงักล่าวภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 

 
15 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูเ้พื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มคร้ังท่ี 1/2564 จ านวน 1,500,000 หน่วย มูลค่าท่ี
ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท ราคาท่ีเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท มูลค่าการเสนอขายรวม 1,500 ล้านบาท หุ้นกู้
ดงักล่าว เป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อ มีอายุ 3 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
1.73 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน ตลอดอายหุุน้กู ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเงินลงทุนพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า 
พลงังานแสงอาทิตยแ์ละ/หรือเพื่อใช้ทดแทนเงินคงคลงัของบริษทัส าหรับลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยท่ี์ญ่ีปุ่ นซ่ึงบริษทัไดล้งทุนไปเรียบร้อยแลว้ อน่ึงการลงทุนดงักล่าวเป็นการลงทุนในโครงการท่ีเขา้เกณฑ์
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มตามกรอบการออกตราสารหน้ีเพื่อโครงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 
ภายใต้ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้บริษัทต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ          
เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญาเป็นตน้ 
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