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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถือหุนบริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุม
บริษัท”) และของเฉพาะบริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามลําดับ ซ่ึงประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซ่ึง
ประกอบดวยสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและเร่ืองอ่ืน ๆ  
 
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุมบริษัทและบริษัท ตามลําดับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑในการแสดงความเห็น 
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระ
จากกลุมบริษัทและบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนท่ี
เก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดาน
จรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดเหลาน้ี ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและ
เหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
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เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองตางๆ ที่มีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปจจุบัน  ขาพเจาไดนํา เ รื่อง เหลานี้มาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งน้ี
ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเร่ืองเหลาน้ี 
 
การวัดมูลคาสินคาคงเหลือ 
อางถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 (ฉ) และขอ 8 
 
สินคาคงเหลือน้ันวัดมูลคาดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา เน่ืองจากสินคาคงเหลือบางรายการ
ของกลุมบริษัทน้ันมีการเคล่ือนไหวชาและคงคางเปนระยะเวลานานซ่ึงอาจสงผลใหมูลคาสุทธิที่จะไดรับอาจจะตํ่ากวาราคา
ทุน ดังน้ันขาพเจาจึงถือเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบของขาพเจา 
 
วิธีการตรวจสอบของขาพเจาไดแกการทําความเขาใจเก่ียวกับนโยบายและวิธีการที่ผูบริหารใชในการคํานวณมูลคาสุทธิที่จะ
ไดรับของสินคาคงเหลือ ขาพเจาไดทดสอบความเหมาะสมของการคํานวณมูลคาสุทธิที่จะไดรับและสุมทดสอบราคาของ
สินคาคงเหลือกับเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของ นอกจากน้ีขาพเจายังไดพิจารณาความเพียงพอของขอมูลที่ไดเปดเผยเก่ียวกับ
มูลคาของสินคาคงเหลือ 
 
รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
อางถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1, 4, 10 และ 11 
 
กลุมบริษัทมีรายการที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันเปนจํานวนหลายรายการ ดังน้ันจึงมีความเส่ียงเก่ียวกับกับ
การบันทึกและความเหมาะสมของรายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันดังกลาว นอกจากน้ีการเปดเผยรายการกับ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันเพ่ือใหเกิดความเขาใจในลักษณะของความสัมพันธและรายการท่ีทํากับบุคคลและกิจการท่ี
เก่ียวของกันอาจจะไมเพียงพอ ดังน้ันขาพเจาจึงถือเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบของขาพเจา 
 
วิธีการตรวจสอบของขาพเจาไดแกการทําความเขาใจและประเมินวิธีการควบคุมของกลุมบริษัทในการระบุ บันทึกและ
เปดเผยรายการบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกัน ขาพเจาเปรียบเทียบขอมูลและรายการท่ีไดรับจากผูบริหารกับหลักฐานท้ัง
จากภายในและภายนอกรวมถึงสัญญาตางๆ ท่ีเก่ียวของ และขอมูลอ่ืนๆ เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการบันทึกรายการ
และความเพียงพอของการเปดเผยรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
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ขอมูลอ่ืน  
 
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ขอมูลอ่ืนประกอบดวยขอมูลซ่ึงรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานน้ัน ซ่ึงคาดวารายงานประจําปจะถูกจัดเตรียมให
ขาพเจาภายหลังวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีน้ี 
 
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหความ
เช่ือมั่นตอขอมูลอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอานขอมูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขางตนเม่ือจัดทําแลว และพิจารณาวาขอมูลอ่ืนมีความขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอ่ืนมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม  
 
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจา
ตองส่ือสารเร่ืองดังกลาวกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลและขอใหทําการแกไข 
 
ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถ
จัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะ
เกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด  
 
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัท
และบริษัทในการดําเนินงานตอเน่ือง เปดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑ
การบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวนแตผูบริหารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกกลุมบริษัทและบริษัท หรือหยุดดําเนินงาน
หรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 
 
ผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลมีหนาท่ีในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัทและ
บริษัท 
 



 
 

 4

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุก
รายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหลาน้ี 
  
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 
 
 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือ
ตอบสนองตอความเส่ียงเหลาน้ัน และไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซ่ึงเปนผลมาจากการทุจริตจะสูง
กวาความเส่ียงที่เกิดจากขอผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน 
การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุม
บริษัทและบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของซ่ึงจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุให
เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจา
ไดขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยให
ขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวของ หรือถาการเปดเผยขอมูล
ดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปล่ียนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐาน การสอบบัญชีท่ี
ไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปน
เหตุใหกลุมบริษัทและบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ือง  
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 ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปดเผย
ขอมูลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบท่ีทําใหมีการนําเสนอ
ขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม    

 ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุมหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา 

 
ขาพเจาไดส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลในเร่ืองตาง ๆ ที่สําคัญซ่ึงรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดวางแผนไว ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 
 
ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวของกับความเปน
อิสระและไดส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธท้ังหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขาพเจาเช่ือวามีเหตุผลท่ี
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพ่ือปองกันไมใหขาพเจาขาด
ความเปนอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ  ขาพเจาไดอธิบายเร่ืองเหลาน้ี
ในรายงานของผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกลาว หรือในสถานการณ
ที่ยากที่จะเกิดข้ึน ขาพเจาพิจารณาวาไมควรส่ือสารเร่ืองดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถ
คาดการณไดอยางสมเหตุผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการส่ือสาร
ดังกลาว  
 
 
 
 
(ณัฐพงศ ตันติจัตตานนท) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8829 
 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
22 กุมภาพันธ 2562 
 



สินทรัพย หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 129,152           345,897           70,043             40,050             
เงินลงทุนชั่วคราว 6 1,857,065        1,441,067        1,701,953        1,270,577        
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 4, 7 1,226,707        1,525,866        84,920             16,308             
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เก่ียวของกัน 4 -                   -                   101,000           274,700           
สวนของเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน
   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 4 -                   -                   2,322,072        2,114,912        
สินคาคงเหลือ 8 906,265           709,093           -                   -                   
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 9 138,077           149,614           445                  235                  
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 4,257,266        4,171,537        4,280,433        3,716,782        

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย 6 681,816           251,542           681,816           251,542           
เงินลงทุนในการรวมคา 4, 10 -                   1,799               -                   3,000               
เงินลงทุนในบริษัทยอย 4, 11 -                   -                   3,085,313        3,083,813        
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 6 468,678           468,678           340,000           340,000           
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน 4 -                   -                   6,568,372        8,890,444        
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 37,864             39,755             28,292             29,388             
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 13 16,458,438      17,149,953      30,072             38,934             
สินทรัพยไมมีตัวตน 14 94,682             99,330             3,439               626                  
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 15 157,340           156,667           -                   -                   
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 16 641,540           687,377           1,519               1,351               
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 18,540,358 18,855,101 10,738,823 12,639,098

รวมสินทรัพย 22,797,624      23,026,638      15,019,256      16,355,880      

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 17 99,021             10,938             -                   -                   
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 4, 18 544,989           1,085,772        137,474           55,282             
สวนของหุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 17 2,369,374 2,940,485 2,369,374        2,940,485        
สวนของหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน
   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 17 715 1,392 645 1,168               
ภาษีเงินไดคางจาย 29,197             38,625             526                  5,430               
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 66,148 62,266 5,102               7,087               
รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,109,444        4,139,478        2,513,121        3,009,452        

หนี้สินไมหมุนเวียน
หุนกู 17 5,791,195        7,661,014        5,791,195        7,661,014        
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 17 1,368               2,012               1,368               2,012               
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 15 399                  4,914               343                  4,833               
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 14,264             11,020             7,475               7,150               
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 300                  -                   -                   -                   
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 5,807,526        7,678,960        5,800,381        7,675,009        

รวมหนี้สิน 8,916,970        11,818,438      8,313,502        10,684,461      

งบแสดงฐานะการเงิน

(พันบาท)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน 19
     ทุนจดทะเบียน 1,016,389 1,016,389 1,016,389 1,016,389
     ทุนที่ออกและชําระแลว 973,990 923,990 973,990 923,990
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 20 3,955,923        2,920,923        4,782,793        3,747,793        
สวนเกินมูลคาหุนจากการรวมธุรกิจ 89,000             89,000             -                   -                   
กําไรสะสม
     จัดสรรแลว
          ทุนสํารองตามกฎหมาย 20 101,639           101,639           101,639           101,639           
     ยังไมไดจัดสรร 7,119,160        5,672,623        851,525           891,748           
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 20 (3,957)              6,636               (4,193)              6,249               
รวมสวนของบริษัทใหญ 12,235,755 9,714,811 6,705,754 5,671,419
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 12 1,644,899 1,493,389 -                   -                   
รวมสวนของผูถือหุน 13,880,654      11,208,200      6,705,754        5,671,419        

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 22,797,624 23,026,638 15,019,256 16,355,880

(พันบาท)

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

31 ธันวาคม
งบการเงินรวม

31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายไดจากการขายและการใหบริการ 4, 22, 28 5,928,170        6,008,353        -                   -                   
ตนทุนขายและการใหบริการ 4 (2,222,558)       (2,303,476)       -                   -                   
กําไรข้ันตน 3,705,612        3,704,877        -                   -                   
รายไดอ่ืน 4, 23 118,324           114,824           1,648,307        1,615,404        
คาใชจายในการขายและจัดจําหนาย (76,813)            (73,177)            -                   -                   
คาใชจายในการบริหาร (258,908)          (240,551)          (123,408)          (109,422)          
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในการรวมคา 10 (64)                   (919)                 -                   -                   
ตนทุนทางการเงิน 26 (503,301)          (618,170)          (391,406)          (485,721)          
รวมคาใชจาย (839,086)          (932,817)          (514,814)          (595,143)          
กําไรกอนภาษีเงินได 2,984,850        2,886,884        1,133,493        1,020,261        
คาใชจายภาษีเงินได 27 (61,268)            (64,779)            (6,763)              (19,715)            
กําไรสําหรับป 2,923,582        2,822,105        1,126,730        1,000,546        

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 
รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ่ือขาย (13,245)            (24,365)            (13,052) (24,294)
ภาษีเงินไดของรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม
   ไวในกําไรหรือขาดทุนภายหลัง 2,636               4,885               2,610               4,859               
รวมรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (10,609)            (19,480)            (10,442)            (19,435)            

รายการท่ีจะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการวัดมูลคาใหม
   ของผลประโยชนพนักงานท่ีกําหนดไว 2,138               -                   2,271               -                   
ภาษีเงินไดของรายการท่ีจะไมถูกจัดประเภทใหม
   ไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (441)                 -                   (454)                 -                   
รวมรายการท่ีจะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 1,697               -                   1,817               -                   
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป - สุทธิจากภาษีเงินได (8,912)              (19,480)            (8,625)              (19,435)            
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 2,914,670        2,802,625        1,118,105        981,111           

การแบงปนกําไร 
   สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 2,613,610        2,524,325        1,126,730        1,000,546        
   สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 309,972           297,780           -                   -                   
กําไรสําหรับป 2,923,582        2,822,105        1,126,730        1,000,546        

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
   สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 2,604,714        2,504,834        1,118,105        981,111           
   สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 309,956           297,791           -                   -                   
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 2,914,670        2,802,625        1,118,105        981,111           

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท) 29 2.70                 2.73                 1.16                 1.08                 

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

องคประกอบอื่นของ
สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน สวนเกิน รวมสวนของ สวนของ
ที่ออกและ สวนเกิน มูลคาหุนจาก ทุนสํารอง เงินลงทุน ผูถือหุนของ สวนไดเสียที่ไมมี รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ การรวมธุรกิจ ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร เผื่อขาย บริษัทใหญ อํานาจควบคุม ผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 923,990         2,920,923      89,000           86,984           4,247,596      26,127           8,294,620      1,471,270      9,765,890      

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
    การจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน
    เงินปนผลจาย 30 -                -                -                -                (1,108,781)     -                (1,108,781)     (146,894)       (1,255,675)     
    รวมการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน -                -                -                -                (1,108,781)     -                (1,108,781)     (146,894)       (1,255,675)     

    การเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย 
    การเปลี่ยนแปลงสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอย -                -                -                -                24,138           -                24,138           (128,778)       (104,640)       
    รวมการเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย -                -                -                -                24,138           -                24,138           (128,778)       (104,640)       

รวมรายการกับผูเปนเจาของที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -                -                -                -                (1,084,643)     -                (1,084,643)     (275,672)       (1,360,315)     

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป
    กําไร -                -                -                -                2,524,325      -                2,524,325      297,780         2,822,105      
    กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น -                -                -                -                -                (19,491)         (19,491)         11                  (19,480)         
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป -                -                -                -                2,524,325      (19,491)         2,504,834      297,791         2,802,625      

โอนไปสํารองตามกฎหมาย 20 -                -                -                14,655           (14,655)         -                -                -                -                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 923,990         2,920,923      89,000           101,639         5,672,623      6,636             9,714,811      1,493,389      11,208,200    

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

(พันบาท)

งบการเงินรวม

กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

องคประกอบอื่นของ
สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน สวนเกิน รวมสวนของ สวนของ
ที่ออกและ สวนเกิน มูลคาหุนจาก ทุนสํารอง เงินลงทุน ผูถือหุนของ สวนไดเสียที่ไมมี รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ การรวมธุรกิจ ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร เผื่อขาย บริษัทใหญ อํานาจควบคุม ผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 923,990         2,920,923      89,000           101,639         5,672,623      6,636             9,714,811      1,493,389      11,208,200    

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน
    เพิ่มหุนสามัญ 19 50,000           1,035,000      -                -                -                -                1,085,000      -                1,085,000      
    เงินปนผลจาย 30 -                -                -                -                (1,168,770)     -                (1,168,770)     (158,446)       (1,327,216)     
    รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน 50,000           1,035,000      -                -                (1,168,770)     -                (83,770)         (158,446)       (242,216)       

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป
    กําไร -                -                -                -                2,613,610      -                2,613,610      309,972         2,923,582      
    กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น -                -                -                -                1,697             (10,593)         (8,896)           (16)                (8,912)           
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป -                -                -                -                2,615,307      (10,593)         2,604,714      309,956         2,914,670      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 973,990         3,955,923      89,000           101,639         7,119,160      (3,957)           12,235,755    1,644,899      13,880,654    

(พันบาท)

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม

กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

องคประกอบอื่นของ

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

ที่ออกและ สวนเกินมูลคา ทุนสํารอง เงินลงทุน รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว หุนสามัญ ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร เผื่อขาย ผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 923,990                  3,747,793               92,399                    1,009,223               25,684                    5,799,089

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
    การจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน
    เงินปนผลจาย 30 -                         -                         -                         (1,108,781)             -                         (1,108,781)             

    รวมการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน -                         -                         -                         (1,108,781)             -                         (1,108,781)             

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป
     กําไร -                         -                         -                         1,000,546               -                         1,000,546               

     กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น -                         -                         -                         -                         (19,435)                  (19,435)                  

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป -                         -                         -                         1,000,546               (19,435)                  981,111                  

โอนไปสํารองตามกฎหมาย 20 -                         -                         9,240                     (9,240)                    -                         -                         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 923,990                  3,747,793               101,639                  891,748                  6,249                     5,671,419               

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

องคประกอบอื่นของ

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ สวนเกินมูลคา ทุนสํารอง เงินลงทุน รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว หุนสามัญ ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร เผื่อขาย ผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 923,990                  3,747,793               101,639                  891,748                  6,249                     5,671,419

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
   เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน
    เพิ่มหุนสามัญ 19 50,000                    1,035,000               -                         -                         -                         1,085,000

    เงินปนผลจาย 30 -                         -                         -                         (1,168,770)             -                         (1,168,770)

    รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน 50,000                    1,035,000               -                         (1,168,770)             -                         (83,770)                  

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป
     กําไร -                         -                         -                         1,126,730               -                         1,126,730
     กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น -                         -                         -                         1,817                     (10,442)                  (8,625)

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป -                         -                         -                         1,128,547               (10,442)                  1,118,105               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 973,990                  4,782,793               101,639                  851,525                  (4,193)                    6,705,754               

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับป 2,923,582 2,822,105 1,126,730 1,000,546
รายการปรับปรุง
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 689,410 642,804 11,262 8,426
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนเผื่อขาย (8,900) (68,370) (3,508) (59,693)
รายไดเงินปนผล (2,105)            -                (1,097,760) (924,420)
รายไดดอกเบ้ีย (37,539) (39,458) (433,864) (518,467)
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 977                (607)               -                -                
ขาดทุนจากการปรับมูลคาสินคา 15                  -                -                -                
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ (1,586) (560) 1                    (743)               
ขาดทุนจากการชําระบัญชีของเงินลงทุนในการรวมคาและบริษัทยอย -                -                1,884             -                
ตนทุนทางการเงิน 503,301 618,170 391,406         485,721         
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดข้ึน 104 (11,230) 150                1,635             
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงาน 5,382 1,049 2,596             753                
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในการรวมคา 64 919 -                -                
คาใชจายภาษีเงินได 61,268           64,779           6,763             19,715           

4,133,973      4,029,601      5,660             13,473           
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 301,231         (549,941)        (64,571)          (1,174)            
สินคาคงเหลือ (197,188)        (128,097)        -                -                
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 26,235           (30,090)          (210)               5,128             
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 45,837           28,623           (168)               287                
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน (541,899)        51,393           79,192           10,539           
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 3,882             (27,924)          (1,985)            (1,600)            
หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 300                -                -                -                
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากการดําเนินงาน 3,772,371      3,373,565      17,918           26,653           
ภาษีเงินไดจายออก (88,388)          (38,932)          (14,000)          (16,981)          
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 3,683,983      3,334,633      3,918             9,672             

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากระยะส้ันกับสถาบันการเงิน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 81,000           (171,000)        81,000           (171,000)        
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย 11,582,162    12,311,828    7,726,538      8,217,519      
เงินสดจายเพ่ือซ้ือหลักทรัพยเผื่อขาย (12,513,929)   (10,886,318)   (8,678,882)     (6,891,288)     
เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนดลดลง 340,000         -                340,000         -                
เงินฝากประจําท่ีมีขอจํากัดในการใชเพ่ิมข้ึน (340,000)        -                (340,000)        -                
เงินสดจายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ (13,923)          (89,508)          (1,210)            (33,011)          
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ 27,277           26,466           25                  1,577             
เงินสดจายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (3,418)            (196)               (2,934)            -                
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน -                -                (910,300)        (633,000)        
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน -                -                -                (9,546,477)     
เงินสดรับชําระคืนจากเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน -                -                1,084,000      365,300         
เงินสดรับชําระคืนจากเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน -                -                2,114,912      11,653,947    
เงินสดจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย -                -                (2,500)            -                
เงินสดจายเพ่ือซ้ือสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม -                (104,640)        -                (104,640)        
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย -                -                381                -                
เงินปนผลรับ 2,105             -                1,097,760      924,420         
ดอกเบ้ียรับ 36,230           36,153           431,557         516,305         
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (802,496)        1,122,785      2,940,347      4,299,652      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน 88,083           10,938           -                -                
เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ 1,085,000      -                1,085,000      -                
เงินสดรับจากการออกหุนกู 499,360         -                499,360         -                
เงินสดจายเพ่ือชําระหุนกู (2,950,000)     (2,715,000)     (2,950,000)     (2,715,000)     
เงินสดจายเพ่ือชําระหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (1,510)            (2,485)            (1,346)            (1,908)            
เงินปนผลจาย (1,327,216) (1,255,675) (1,168,770)     (1,108,781)     
ดอกเบ้ียจาย (491,949)        (604,273)        (378,516)        (474,990)        
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (3,098,232)     (4,566,495)     (2,914,272)     (4,300,679)     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ (216,745)        (109,077)        29,993           8,645             
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม 345,897 454,974 40,050 31,405 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5 129,152         345,897         70,043           40,050           

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้
15



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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หมายเหตุ สารบัญ 
 
1 ขอมูลทั่วไป 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
6 เงินลงทุนอ่ืน 
7 ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 

8 สินคาคงเหลือ 

9 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 
10 เงินลงทุนในการรวมคา 
11 เงินลงทุนในบริษัทยอย  
12 สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 
13 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
14 สินทรัพยไมมีตัวตน 
15 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
16 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 
17 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย 
18 เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 
19 ทุนเรือนหุน 
20 สวนเกินทุนและสํารอง 
21 สวนงานดําเนินงาน 
22 รายไดจากการขายและการใหบริการ 
23 รายไดอ่ืน 
24 คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 
25 คาใชจายตามลักษณะ 
 
 
 



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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หมายเหตุ สารบัญ 
 
26 ตนทุนทางการเงิน 
27 ภาษีเงินได 
28 สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน 
29 กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 
30 เงินปนผล 
31 เคร่ืองมือทางการเงิน 
32 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไมเก่ียวของกัน 
33 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช 
34 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 
 

1 ขอมูลท่ัวไป  
  

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยูจดทะเบียนดังน้ี 
 
สํานักงานใหญ : เลขที่ 1 อาคารแคปปตอล เวิรค เพลส ช้ัน 10 ซอยแจมจันทร  

   แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
สํานักงานสาขาท่ี 1 : เลขที่ 8/88 หมูท่ี 12 ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
สํานักงานสาขาท่ี 2 : เลขที่ 8 หมูท่ี 15 ตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อเดือน มีนาคม 2548 ภายใตช่ือ บริษัท สตีล อินเตอรเทค 
จํากัด (มหาชน) ตอมาไดมีการจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือบริษัทเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 เปนบริษัท เอสพีซีจี จํากัด 
(มหาชน) 
 
ผูถือหุนรายใหญในระหวางปไดแก ตระกูลกุญชรยาคง (ถือหุนรอยละ 46.54) 
 
บริษัทประกอบธุรกิจดานการลงทุนโดยการถือหุนบริษัทในเครือ โดยกลุมบริษัทดําเนินธุรกิจดังน้ี  
 
- การผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 
- การจําหนาย และใหบริการติดต้ังหลังคาพลังงานแสงอาทิตย  
- การผลิต จําหนาย และใหบริการติดต้ังหลังคาเหล็ก 
- การบริการออกแบบทางวิศวกรรม จัดซ้ือ และกอสรางโซลาฟารม 

 



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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รายละเอียดของบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังน้ี 
 

    สัดสวนความเปนเจาของ 
ช่ือกิจการ ลักษณะธุรกิจ ประเทศท่ี  (รอยละ) 

  กิจการจัดต้ัง  2561  2560 
บริษัทยอยทางตรง       
บริษัท โซลา เพาเวอร จํากัด บริษัทท่ีถูกจัดต้ังข้ึนมาเพ่ือ 

   ถือหุนของบริษัทอ่ืนๆ 
ประเทศไทย  100  100 

บริษัท สตีลรูฟ จํากัด 
   (เดิมช่ือ บริษัท สตีล แอนด โซลา รูฟ  
   จํากัด) 

การผลิต จําหนาย และ 
ใหบริการติดต้ังหลังคา
เหล็ก 

ประเทศไทย  100  100 

บริษัท โซลา เพาเวอร เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด การบริการออกแบบ 
   ทางวิศวกรรม จัดซ้ือ 
   และกอสรางโซลาฟารม 

ประเทศไทย  100  100 

บริษัท โซลาร เพาเวอร รูฟ จํากัด การจําหนาย และใหบริการ 
   ติดต้ังหลังคาพลังงาน 
   แสงอาทิตย 

ประเทศไทย  100  100 

บริษัท โซลาร เพาเวอร แอสเซ็ท จํากัด บริษัทท่ีถูกจัดต้ังข้ึนมาเพ่ือ 
   ถือหุนของบริษัทอ่ืนๆ 

ประเทศไทย  100  100 

บริษัท เอสพีซีจี ลีสซ่ิง จํากัด การบริการสัญญาเชา ประเทศไทย  -  100 
   (ชําระบัญชีเสร็จส้ินเมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2561) 
       
บริษัทยอยทางออม       
บริษัท โซลา เพาเวอร (โคราช 1) จํากัด การผลิตและจําหนาย 

   กระแสไฟฟาจาก 
   พลังงานแสงอาทิตย 

ประเทศไทย  85  85 

บริษัท โซลา เพาเวอร (โคราช 2) จํากัด การผลิตและจําหนาย 
   กระแสไฟฟาจาก 
   พลังงานแสงอาทิตย 

ประเทศไทย  56  56 

บริษัท โซลา เพาเวอร (โคราช 3) จํากัด การผลิตและจําหนาย 
   กระแสไฟฟาจาก 
   พลังงานแสงอาทิตย 

ประเทศไทย  60  60 



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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    สัดสวนความเปนเจาของ 
ช่ือกิจการ ลักษณะธุรกิจ ประเทศท่ี  (รอยละ) 

  กิจการจัดต้ัง  2561  2560 
บริษัท โซลา เพาเวอร (โคราช 4) จํากัด การผลิตและจําหนาย 

   กระแสไฟฟาจาก 
   พลังงานแสงอาทิตย 

ประเทศไทย  60  60 

บริษัท โซลา เพาเวอร (โคราช 5) จํากัด การผลิตและจําหนาย 
   กระแสไฟฟาจาก 
   พลังงานแสงอาทิตย 

ประเทศไทย  100  100 

บริษัท โซลา เพาเวอร (โคราช 6) จํากัด การผลิตและจําหนาย 
   กระแสไฟฟาจาก 
   พลังงานแสงอาทิตย 

ประเทศไทย  100  100 

บริษัท โซลา เพาเวอร (โคราช 7) จํากัด การผลิตและจําหนาย 
   กระแสไฟฟาจาก 
   พลังงานแสงอาทิตย 

ประเทศไทย  60  60 

บริษัท โซลา เพาเวอร (โคราช 8) จํากัด การผลิตและจําหนาย 
   กระแสไฟฟาจาก 
   พลังงานแสงอาทิตย 

ประเทศไทย  100  100 

บริษัท โซลา เพาเวอร (โคราช 9) จํากัด การผลิตและจําหนาย 
   กระแสไฟฟาจาก 
   พลังงานแสงอาทิตย 

ประเทศไทย  100  100 

บริษัท โซลา เพาเวอร (ขอนแกน 1) จํากัด การผลิตและจําหนาย 
   กระแสไฟฟาจาก 
   พลังงานแสงอาทิตย 

ประเทศไทย  70  70 

บริษัท โซลา เพาเวอร (ขอนแกน 2) จํากัด การผลิตและจําหนาย 
   กระแสไฟฟาจาก 
   พลังงานแสงอาทิตย 

ประเทศไทย  100  100 

บริษัท โซลา เพาเวอร (ขอนแกน 3) จํากัด การผลิตและจําหนาย 
   กระแสไฟฟาจาก 
   พลังงานแสงอาทิตย 

ประเทศไทย  100  100 

       



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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    สัดสวนความเปนเจาของ 
ช่ือกิจการ ลักษณะธุรกิจ ประเทศท่ี  (รอยละ) 

  กิจการจัดต้ัง  2561  2560 
บริษัท โซลา เพาเวอร (ขอนแกน 4) จํากัด การผลิตและจําหนาย 

   กระแสไฟฟาจาก 
   พลังงานแสงอาทิตย 

ประเทศไทย  100  100 

บริษัท โซลา เพาเวอร (ขอนแกน 5) จํากัด การผลิตและจําหนาย 
   กระแสไฟฟาจาก 
   พลังงานแสงอาทิตย 

ประเทศไทย  100  100 

บริษัท โซลา เพาเวอร (ขอนแกน 6) จํากัด การผลิตและจําหนาย 
   กระแสไฟฟาจาก 
   พลังงานแสงอาทิตย 

ประเทศไทย  100  100 

บริษัท โซลา เพาเวอร (ขอนแกน 7) จํากัด การผลิตและจําหนาย 
   กระแสไฟฟาจาก 
   พลังงานแสงอาทิตย 

ประเทศไทย  100  100 

บริษัท โซลา เพาเวอร (ขอนแกน 8) จํากัด การผลิตและจําหนาย 
   กระแสไฟฟาจาก 
   พลังงานแสงอาทิตย 

ประเทศไทย  100  100 

บริษัท โซลา เพาเวอร (ขอนแกน 9) จํากัด การผลิตและจําหนาย 
   กระแสไฟฟาจาก 
   พลังงานแสงอาทิตย 

ประเทศไทย  100  100 

บริษัท โซลา เพาเวอร (ขอนแกน 10) จํากัด การผลิตและจําหนาย 
   กระแสไฟฟาจาก 
   พลังงานแสงอาทิตย 

ประเทศไทย  75  75 

บริษัท โซลา เพาเวอร (สุรินทร 1) จํากัด การผลิตและจําหนาย 
   กระแสไฟฟาจาก 
   พลังงานแสงอาทิตย 

ประเทศไทย  75  75 

บริษัท โซลา เพาเวอร (สุรินทร 2) จํากัด การผลิตและจําหนาย 
   กระแสไฟฟาจาก 
   พลังงานแสงอาทิตย 

ประเทศไทย  75  75 

       



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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    สัดสวนความเปนเจาของ 
ช่ือกิจการ ลักษณะธุรกิจ ประเทศท่ี  (รอยละ) 

  กิจการจัดต้ัง  2561  2560 
บริษัท โซลา เพาเวอร (สุรินทร 3) จํากัด การผลิตและจําหนาย 

   กระแสไฟฟาจาก 
   พลังงานแสงอาทิตย 

ประเทศไทย  100  100 

บริษัท โซลา เพาเวอร (บุรีรัมย 1) จํากัด การผลิตและจําหนาย 
   กระแสไฟฟาจาก 
   พลังงานแสงอาทิตย 

ประเทศไทย  100  100 

บริษัท โซลา เพาเวอร (บุรีรัมย 2) จํากัด การผลิตและจําหนาย 
   กระแสไฟฟาจาก 
   พลังงานแสงอาทิตย 

ประเทศไทย  100  100 

บริษัท โซลา เพาเวอร (บุรีรัมย 3) จํากัด การผลิตและจําหนาย 
   กระแสไฟฟาจาก 
   พลังงานแสงอาทิตย 

ประเทศไทย  100  100 

บริษัท โซลา เพาเวอร (นครพนม 1) จํากัด การผลิตและจําหนาย 
   กระแสไฟฟาจาก 
   พลังงานแสงอาทิตย 

ประเทศไทย  70  70 

บริษัท โซลา เพาเวอร (นครพนม 2) จํากัด การผลิตและจําหนาย 
   กระแสไฟฟาจาก 
   พลังงานแสงอาทิตย 

ประเทศไทย  100  100 

บริษัท โซลา เพาเวอร (นครพนม 3) จํากัด การผลิตและจําหนาย 
   กระแสไฟฟาจาก 
   พลังงานแสงอาทิตย 

ประเทศไทย  100  100 

บริษัท โซลา เพาเวอร (สกลนคร 1) จํากัด การผลิตและจําหนาย 
   กระแสไฟฟาจาก 
   พลังงานแสงอาทิตย 

ประเทศไทย  70  70 

บริษัท โซลา เพาเวอร (สกลนคร 2) จํากัด การผลิตและจําหนาย 
   กระแสไฟฟาจาก 
   พลังงานแสงอาทิตย 

ประเทศไทย  100  100 
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    สัดสวนความเปนเจาของ 
ช่ือกิจการ ลักษณะธุรกิจ ประเทศท่ี  (รอยละ) 

  กิจการจัดต้ัง  2561  2560 
บริษัท โซลา เพาเวอร (เลย 1) จํากัด การผลิตและจําหนาย 

   กระแสไฟฟาจาก 
   พลังงานแสงอาทิตย 

ประเทศไทย  56  56 

บริษัท โซลา เพาเวอร (เลย 2) จํากัด การผลิตและจําหนาย 
   กระแสไฟฟาจาก 
   พลังงานแสงอาทิตย 

ประเทศไทย  75  75 

บริษัท โซลา เพาเวอร (หนองคาย 1) จํากัด การผลิตและจําหนาย 
   กระแสไฟฟาจาก 
   พลังงานแสงอาทิตย 

ประเทศไทย  100  100 

บริษัท โซลา เพาเวอร (อุดรธานี 1) จํากัด การผลิตและจําหนาย 
   กระแสไฟฟาจาก 
   พลังงานแสงอาทิตย 

ประเทศไทย  100  100 

บริษัท เอ เจ เทคโนโลยี จํากัด การผลิตและจําหนาย 
   กระแสไฟฟาจาก 
   พลังงานแสงอาทิตย 

ประเทศไทย  75  75 

บริษัท ทิพยนารายณ จํากัด การผลิตและจําหนาย 
   กระแสไฟฟาจาก 
   พลังงานแสงอาทิตย 

ประเทศไทย  100  100 

 
2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

 
(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 

 
งบการเงินน้ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภา
วิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี
เก่ียวของ   
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สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใชต้ังแตรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1  มกราคม 2561 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ
ปรับปรุงใหมน้ัน มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทในบางเร่ือง ท้ังน้ี การเปล่ียนแปลงน้ี
ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมขางตน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงยังไมมีผลบังคับในปจจุบันและกลุมบริษัทไมไดใชมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกลาวในการจัดทํางบการเงินกอนวันที่มีผลบังคับใช มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุง
ใหมท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของกลุมบริษัท ไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 33 
 

(ข) เกณฑการวัดมูลคา 
 
งบการเงินน้ีจัดทําข้ึนโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนรายการดังตอไปน้ี 
 
รายการ เกณฑการวัดมูลคา 
เงินลงทุนเผ่ือขาย มลูคายุติธรรม 
หน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนดไว มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชนที่

กําหนดไว ซ่ึงไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 3 (ฒ) 
 

(ค) สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน   
 
งบการเงินน้ีจัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซ่ึงเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัท 

 
(ง) การใชวิจารณญาณและประมาณการ 

 
ในการจัดทํางบการเงินนี้เปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณ การประมาณ
และขอสมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินท่ีเก่ียวกับ 
สินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว 
 
ประมาณการและขอสมมติท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเน่ือง การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป 
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ขอมูลเก่ียวกับขอสมมติและความไมแนนอนของการประมาณการท่ีสําคัญซ่ึงมีความเส่ียงอยางมีนัยสําคัญที่เปนเหตุ
ใหตองมีการปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินภายในปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงได
เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปน้ี 
 
หมายเหตุขอ 3 (ฏ) การทดสอบการดอยคา เก่ียวกับการใชขอสมมติที่สําคัญในการ  

   ประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 
หมายเหตุขอ 3 (ฒ) การวัดมูลคาภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว  

   เก่ียวกับขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร 
   ประกันภัย 

 
การวัดมูลคายุติธรรม  
 
นโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของกลุมบริษัทหลายขอกําหนดใหมีการวัดมูลคายุติธรรมท้ังสินทรัพยและ
หน้ีสินทางการเงิน 
 
เมื่อวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสิน กลุมบริษัทไดใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได
มูลคายุติธรรมเหลาน้ีถูกจัดประเภทในแตละลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมตามขอมูลที่ใชในการประเมินมูลคา ดังน้ี  
 
 ขอมูลระดับ 1  เปนราคาเสนอซ้ือขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสิน

อยางเดียวกัน 
 ขอมูลระดับ 2  เปนขอมูลอื่นท่ีสังเกตไดโดยตรง (เชน ราคาขาย) หรือโดยออม (เชน ไดมาจากราคา) สําหรับ

สินทรัพยน้ันหรือหน้ีสินน้ันนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูในขอมูลระดับ 1 
 ขอมูลระดับ 3  เปนขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินที่ไมไดมาจากขอมูลท่ีสามารถสังเกตได (ขอมูลท่ีไม

สามารถสังเกตได) 
 
หากขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสินถูกจัดประเภทลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมท่ี
แตกตางกัน การวัดมูลคายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับช้ันของมูลคา
ยุติธรรมของขอมูลท่ีอยูในระดับตํ่าสุดที่มีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมโดยรวม 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอสมมติท่ีใชในการวัดมูลคายุติธรรม อยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 31 เคร่ืองมือทาง
การเงิน 
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3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 

นโยบายการบัญชีที่นําเสนอดังตอไปน้ีไดถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

(ก) เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) และสวนไดเสียของ
กลุมบริษัทในการรวมคา 
 
การรวมธุรกิจ  
 
กลุมบริษัทบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังกลุมบริษัท ยกเวนในกรณีท่ีเปน
การรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 
 
การควบคุมเกิดข้ึนเมื่อกลุมบริษัทเปดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวของกับกิจการน้ันและมี
ความสามารถในการใชอํานาจเหนือกิจการน้ันทําใหเกิดผลกระทบตอจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุมบริษัท วันท่ีซ้ือ
กิจการคือวันที่อํานาจในการควบคุมน้ันไดถูกโอนไปยังผูซ้ือ การกําหนดวันท่ีซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกับการโอน
อํานาจควบคุมจากฝายหน่ึงไปยังอีกฝายหน่ึงตองใชดุลยพินิจเขามาเก่ียวของ  
 
คาความนิยมถูกวัดมูลคา ณ วันท่ีซ้ือ โดยวัดจากมูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหซ่ึงรวมถึงการรับรูจํานวน
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซ้ือ หักดวยมูลคาสุทธิ (มูลคายุติธรรม) ของสินทรัพยที่ระบุไดที่ไดมาและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวัดมูลคา ณ วันท่ีซ้ือ กําไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากวามูลคายุติธรรมรับรูในกําไรหรือขาดทุนทันที 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหตองวัดดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีโอนไป หน้ีสินท่ีกลุมบริษัทกอข้ึนเพ่ือจายชําระใหแก
เจาของเดิม และสวนไดเสียในสวนของเจาของท่ีออกโดยกลุมบริษัท ท้ังน้ีส่ิงตอบแทนที่โอนใหยังรวมถึงมูลคา
ยุติธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและมูลคาของโครงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ออกแทนโครงการของผูถูกซ้ือเมื่อ
รวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลใหส้ินสุดความสัมพันธของโครงการเดิมระหวางกลุมบริษัทและผูถูกซ้ือ ใหใชราคา
ท่ีตํ่ากวาระหวาง มูลคาจากการยกเลิกสัญญาตามที่ระบุในสัญญา และมูลคาองคประกอบนอกตลาด ไปหักจากส่ิงตอบ
แทนท่ีโอนใหและรับรูเปนคาใชจายอื่น  
 
หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนของบริษัทที่ถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรูเปนหน้ีสินหากมีภาระผูกพันในปจจุบันซ่ึง
เกิดข้ึนจากเหตุการณในอดีต และสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ 
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ตนทุนที่เก่ียวของกับการซ้ือของกลุมบริษัทท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเปนผลมาจากการรวมธุรกิจ เชน คาท่ีปรึกษากฎหมาย 
คาธรรมเนียมวิชาชีพและคาที่ปรึกษาอ่ืนๆ ถือเปนคาใชจายเม่ือเกิดข้ึน 
 
บริษัทยอย 
 
บริษัทยอยเปนกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมของกลุมบริษัท การควบคุมเกิดข้ึนเมื่อกลุมบริษัทเปดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวของกับกิจการน้ันและมีความสามารถในการใชอํานาจเหนือกิจการน้ันทําใหเกิดผล
กระทบตอจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุมบริษัท งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันท่ีมี
การควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมส้ินสุดลง  
 
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม  
 
ณ วันท่ีซ้ือธุรกิจ กลุมบริษัทวัดมูลคาสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมตามอัตราสวนไดเสียในสินทรัพยสุทธิท่ีไดมา
จากผูถูกซ้ือ 
 
การเปล่ียนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอยของกลุมบริษัทท่ีไมทําใหกลุมบริษัทสูญเสียอํานาจการควบคุมจะบันทึก
บัญชีโดยถือเปนรายการในสวนของเจาของ  
 
การสูญเสียการควบคุม  
 
เมื่อกลุมบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอย กลุมบริษัทตัดรายการสินทรัพยและหน้ีสินของบริษัทยอยน้ันออก 
รวมถึงสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมและสวนประกอบอ่ืนในสวนของเจาของท่ีเก่ียวของกับบริษัทยอยน้ัน กําไร
หรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอยรับรูในกําไรหรือขาดทุน สวนไดเสียในบริษัทยอยเดิม
ท่ียังคงเหลืออยูใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีสูญเสียการควบคุม 
 
สวนไดเสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย  
 
สวนไดเสียของกลุมบริษัทในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย ประกอบดวยสวนไดเสียในการรวมคา 
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สวนไดเสียในการรวมคาบันทึกบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย โดยรับรูรายการเม่ือเร่ิมแรกดวยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตนทุนการ
ทํารายการ ภายหลังการรับรูรายการเริ่มแรก สวนแบงกําไรหรือขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงินลงทุนท่ี
บันทึกตามวิธีสวนไดเสียของกลุมบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันท่ีกลุมบริษัทสูญเสียความมีอิทธิพล
อยางมีนัยสําคัญ หรือการควบคุมรวม  
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม  
 
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกิจการในกลุม รวมถึงรายได หรือคาใชจายท่ียังไมเกิดขึ้นจริงซ่ึงเปนผลมาจาก
รายการระหวางกิจการในกลุม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจริงซ่ึงเปนผลมาจาก
กิจการที่ควบคุมรวมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเทาที่กลุมบริษัทมีสวนไดเสียในกิจการท่ีถูกลงทุนน้ัน ขาดทุนท่ียัง
ไมเกิดข้ึนจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง แตเทาที่เมื่อไมมีหลักฐานการดอยคาเกิดข้ึน 

 
(ข) เงินตราตางประเทศ  

 
รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 
 
รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของแตละบริษัทในกลุมบริษัท   
โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ 
 
สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีรายงาน แปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการ
ดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน   
 
สินทรัพยและหน้ีสินท่ีไมเปนตัวเงินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศซ่ึงบันทึกตามเกณฑราคา
ทุนเดิม แปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ  
 
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงคา ใหรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีน้ัน แตผลตางของ
อัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงคาของตราสารทุนท่ีถือไวเพ่ือขายจะรับรูเขากําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
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(ค) ตราสารอนุพันธ  
 
การปองกันความเส่ียงจากรายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศที่จะมีในอนาคต 

 
สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเปนเคร่ืองมือทางการเงินท่ีใชในการปองกันความเส่ียงท่ีเกิดจากความผัน
ผวนของอัตราแลกเปล่ียน โดยกําหนดอัตราแลกเปล่ียนในอนาคตที่สินทรัพยหรือหน้ีสินที่เปนเงินตราตางประเทศท่ี
จะไดรับ หรือตองจายชําระ สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะรับรูในงบการเงิน  ณ วันทําสัญญา 
คาธรรมเนียมหรือสวนลดท่ีเกิดข้ึนจากการทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะตัดจําหนายเปนรายได
หรือคาใชจายโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญา 
 
การปองกันความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
 
กลุมบริษัทเปนคูสัญญาในอนุพันธท่ีเปนเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงประกอบดวย “สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย 
(Interest Rate Swap)” ซ่ึงไมมีการรับรู ณ วันที่ทําสัญญา 
 

(ง) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผ่ือ
เรียก และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคลองสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซ่ึงจะตองชําระคืนเมื่อทวงถามถือเปนสวน
หน่ึงของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

(จ) ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 
 

 ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจงหน้ีหักคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
 

 คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหน้ี และการคาดการณเก่ียวกับการชําระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา ลูกหน้ีจะถูกตัดจําหนายจากบัญชีเม่ือทราบวาเปนหน้ีสูญ 
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(ฉ) สินคาคงเหลือ 
 
สินคาคงเหลือวัดมูลคาดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา   
 

 ตนทุนของสินคาคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก ตนทุนสินคาประกอบดวยราคาทุนท่ีซ้ือ ตนทุนแปลงสภาพ
หรือตนทุนอื่นเพ่ือใหสินคาอยูในสถานที่และสภาพปจจุบัน ในกรณีของสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตที่ผลิต
เอง ตนทุนสินคาคํานวณโดยการใชตนทุนถัวเฉล่ีย รวมการปนสวนของคาโสหุยการผลิตอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึง
ระดับกําลังการผลิตตามปกติ 
 

 มูลคาสุทธิที่จะได รับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายที่ จําเปน
โดยประมาณในการขาย 
 

(ช) งานกอสรางตามสัญญาระหวางกอสราง 
 
งานกอสรางตามสัญญาระหวางกอสรางแสดงถึงมูลคางานซ่ึงคาดวาจะเก็บไดจากลูกคาสําหรับสัญญางานกอสรางท่ี
แลวเสร็จจนถึงส้ินงวด งานกอสรางตามสัญญาระหวางกอสรางวัดมูลคาดวยตนทุนท่ีเกิดข้ึนบวกกําไรที่รับรู (ดูหมาย
เหตุขอ 3 (ด)) หักดวยจํานวนท่ีไดเรียกเก็บจากลูกคาและขาดทุนท่ีรับรู ตนทุนการกอสรางรวมคาใชจายท่ีเก่ียวของ
โดยตรงกับงานกอสรางตามสัญญาท้ังหมดและการปนสวนตนทุนคงท่ีและตนทุนผันแปรซ่ึงเกิดข้ึนตามสัญญา
กอสรางของกลุมบริษัทโดยข้ึนอยูกับความสามารถในการดําเนินงานตามปกติ 
 
งานกอสรางตามสัญญาระหวางกอสรางแสดงภายใตสินทรัพยหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงเปนผลรวมของ
ตนทุนท่ีเกิดข้ึนบวกกําไรท่ีรับรูหักดวยจํานวนท่ีไดเรียกเก็บจากลูกคาและขาดทุนที่รับรู ผลตางของจํานวนท่ีไดเรียก
เก็บจากลูกคาและขาดทุนท่ีรับรูที่สูงกวาตนทุนท่ีเกิดข้ึนบวกกําไรที่รับรูแสดงเปนหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ภายใตหน้ีสิน
หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

(ซ) เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอยและการรวมคา 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอยและการรวมคา ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุน สวนการ
บันทึกบัญชีเงินลงทุนในการรวมคาในงบการเงินรวมใชวิธีสวนไดเสีย 



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 
 

 31

เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุนอ่ืน 
 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดซ่ึงถือไวเพ่ือคา จัดประเภทเปนสินทรัพย
หมุนเวียนและแสดงในมูลคายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยไดบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 
 
ตราสารหน้ีซ่ึงกลุมบริษัทต้ังใจและสามารถถือจนครบกําหนดจัดประเภทเปนเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนด            
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด แสดงในราคาทุนตัดจําหนายหักดวยขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน ผลตาง
ระหวางราคาทุนท่ีซ้ือมากับมูลคาไถถอนของตราสารหน้ีจะถูกตัดจายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตลอดอายุของตรา
สารหน้ีท่ีเหลือ 
 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด นอกเหนือจากท่ีถือไวเพ่ือคาหรือต้ังใจถือไว
จนครบกําหนดจัดประเภทเปนเงินลงทุนเผ่ือขาย ภายหลังการรับรูมูลคาในคร้ังแรกเงินลงทุนเผ่ือขายแสดงในมูลคา
ยุติธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไมใชผลขาดทุนจากการดอยคาและผลตางจากสกุลเงินตราตางประเทศของรายการท่ี
เปนตัวเงิน บันทึกโดยตรงในสวนของผูถือหุน สวนผลขาดทุนจากการดอยคาและผลตางจากการแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศรับรูในกําไรหรือขาดทุน เมื่อมีการตัดจําหนายเงินลงทุน จะรับรูผลกําไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบันทึก
ในสวนของผูถือหุนโดยตรงเขากําไรหรือขาดทุน ในกรณีท่ีเปนเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบี้ย จะตองบันทึกดอกเบ้ีย
ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบ้ียที่แทจริง 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการดอยคา 
 
มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพยเพ่ือคาและหลักทรัพยเผื่อขายจะใชราคาเสนอซ้ือ ณ วันท่ี
รายงาน 
 
การจําหนายเงินลงทุน 
 
เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิท่ีไดรับและมูลคาตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลักทรัพยที่เก่ียวของท่ีเคยบันทึกในสวนของผูถือหุน จะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุมบริษัทจําหนายบางสวนของเงินลงทุนท่ีถืออยู การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนท่ีจําหนายไปและ
เงินลงทุนท่ียังถืออยูใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก ปรับใชกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยูท้ังหมด 
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(ฌ) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนไดแกอสังหาริมทรัพยที่ถือครองเพ่ือหาประโยชนจากรายไดคาเชาหรือจากมูลคาท่ี
เพ่ิมข้ึนหรือท้ังสองอยาง ทั้งน้ีไมไดมีไวเพ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชในการผลิตหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการ
หรือใชในการบริหารงาน   
 
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา 
 
ตนทุนรวมคาใชจายทางตรงเพ่ือใหไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ตนทุนการกอสรางท่ีกิจการกอสรางเอง
รวมถึงตนทุนวัตถุดิบ คาแรงทางตรงและตนทุนทางตรงอ่ืนเพ่ือใหอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนอยูในสภาพพรอม
ใชงานและรวมถึงตนทุนการกูยืม 
 
คาเส่ือมราคาจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน ซ่ึงคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของ
สินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังน้ี 
 
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 5 และ 20 ป 
 
กลุมบริษัทไมคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดิน 

 
(ญ) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

 
การรับรูและการวัดมูลคา 
 
สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา 
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ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรงท่ีเก่ียวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยท่ีกิจการ
กอสรางเอง รวมถึงตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดหาสินทรัพย
เพ่ือใหสินทรัพยน้ันอยูในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงค ตนทุนในการร้ือถอน การขนยาย การบูรณะ
สถานที่ต้ังของสินทรัพยและตนทุนการกูยืม สําหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแวรซ่ึงไมสามารถทํางานได
โดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแวรน้ันใหถือวาลิขสิทธ์ิซอฟตแวรดังกลาวเปนสวนหน่ึงของอุปกรณ 
 
สวนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณแตละรายการท่ีมีอายุการใหประโยชนไมเทากันตองบันทึกแตละ
สวนประกอบท่ีมีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน  
 
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ คือผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการ
จําหนายกับมูลคาตามบัญชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ โดยรับรูในกําไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพยท่ีเชา 

 
การเชาซ่ึงกลุมบริษัทไดรับสวนใหญของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสินท่ีเชาน้ันๆ ใหจัด
ประเภทเปนสัญญาเชาการเงิน สวนท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีไดมาโดยทําสัญญาเชาการเงินบันทึกเปนสินทรัพยดวย
มูลคายุติธรรมหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา  หักดวยคา
เส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา คาเชาที่ชําระจะแยกเปนสวนที่เปนคาใชจายทางการเงิน และสวนท่ีจะหัก
จากหน้ีตามสัญญา เพ่ือทําใหอัตราดอกเบ้ียแตละงวดเปนอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน คาใชจายทาง
การเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรือขาดทุน 

 
ตนทุนท่ีเกิดข้ึนในภายหลัง 
 
ตนทุนในการเปล่ียนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหน่ึงของมูลคาตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  
ถามีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการน้ัน และสามารถ
วัดมูลคาตนทุนของรายการน้ันไดอยางนาเช่ือถือ ช้ินสวนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตัดจําหนายตามมูลคาตามบัญชี  
ตนทุนท่ีเกิดข้ึนในการซอมบํารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีเกิดข้ึนเปนประจําจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดข้ึน 
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คาเส่ือมราคา 
 
คาเส่ือมราคาคํานวณจากมูลคาเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ ซ่ึงประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพยหรือ
ตนทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย  
 
คาเส่ือมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชน
โดยประมาณของสวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดงได
ดังน้ี  
 
อาคาร สวนปรับปรุงอาคาร และโครงสรางพ้ืนฐาน 5 - 25 ป 
แผงเซลลแสงอาทิตย  30 ป 
เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟา  20 ป 
อุปกรณและเคร่ืองจักร 3 - 15 ป 
เคร่ืองใชสํานักงาน 3 และ 5 ป 
ยานพาหนะ 5 ป 
 
กลุมบริษัทไมคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสราง 

  
วิธีการคิดคาเส่ือมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ถูกทบทวนอยางนอยท่ีสุดทุกส้ิน    
รอบปบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ฎ) สินทรัพยไมมีตัวตน  
 

คาความนิยม 
 
คาความนิยมที่เกิดจากการซ้ือกิจการของบริษัทยอยรับรูในสินทรัพยไมมีตัวตน การรับรูมูลคาเร่ิมแรกของคาความ
นิยม ไดอธิบายในหมายเหตุขอ 3 (ก) ภายหลังจากการรับรูเร่ิมแรก คาความนิยมจะถูกวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนหักผล
ขาดทุนจากการดอยคาสะสม สําหรับตราสารทุน - การบัญชีดานผูลงทุนมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมรวมอยูใน
มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน และ ผลขาดทุนจากการดอยคาในเงินลงทุนตองไมถูกปนสวนใหสินทรัพยใด ๆ ท่ีเปน
สวนหน่ึงของมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนรวมถึงคาความนิยม 
 
 



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 
 

 35

ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน 
 
ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานท่ีไดมาจากการรวมธุรกิจ จะรับรูดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีรวมธุรกิจ ใบอนุญาต
ประกอบกิจการพลังงานมีอายุการใหประโยชนที่ทราบไดแนนอน และแสดงราคาดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนาย
สะสม การตัดจําหนายคํานวณโดยใชเสนตรงตลอดอายุประมาณการใหประโยชนภายในระยะเวลา 25 ป 
 
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น ๆ 
 
สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืนๆ ท่ีกลุมบริษัทซ้ือมาและมีอายุการใชงานจํากัด วัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม
และผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม 
 
รายจายภายหลังการรับรูรายการ 
 
รายจายภายหลังการรับรูรายการจะรับรูเปนสินทรัพยเม่ือกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเปน
สินทรัพยท่ีสามารถระบุไดที่เก่ียวของน้ัน 
 
คาตัดจําหนาย   
 
คาตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยหรือจํานวนอ่ืนที่ใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือ 
 
คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงซ่ึงโดยสวนใหญจะสะทอนรูปแบบท่ีคาดวาจะไดรับประโยชน
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน้ันตามระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยไมมีตัวตนซ่ึงไมรวม
คาความนิยม โดยเร่ิมตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อสินทรัพยน้ันพรอมท่ีจะใหประโยชน 
 
ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนสําหรับปปจจุบันและปเปรียบเทียบแสดงไดดังน้ี 
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร 5 - 10 ป 
 
วิธีการตัดจําหนาย ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชน และ มูลคาคงเหลือ จะไดรับการทบทวนทุกส้ินรอบปบัญชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
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(ฏ) การดอยคา 
 
ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานวามีขอบงช้ีเร่ืองการดอยคาหรือไม       
ในกรณีที่มีขอบงช้ีจะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน สําหรับคาความนิยมและสินทรัพยไมมี
ตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน หรือ ยังไมพรอมใชงาน จะประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนทุกป 
ในชวงเวลาเดียวกัน 
 
ขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึก
ในกําไรหรือขาดทุน  
 
เมื่อมีการลดลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเผ่ือขาย ซ่ึงไดบันทึกในสวนของผูถือหุน และมีความ
ชัดเจนวาสินทรัพยดังกลาวมีการดอยคา ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกในกําไรหรือ
ขาดทุนโดยไมตองปรับกับยอดสินทรัพยทางการเงินดังกลาว ยอดขาดทุนที่บันทึกในกําไรหรือขาดทุนเปนผลตาง
ระหวางราคาทุนที่ซ้ือกับมูลคายุติธรรมในปจจุบันของสินทรัพย หักขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน
น้ันๆ ซ่ึงเคยรับรูแลวในกําไรหรือขาดทุน  
 
การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยทางการเงินสําหรับหลักทรัพยเผ่ือขาย คํานวณโดยอางอิงถึงมูลคายุติธรรม 
 
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือ
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของ
สินทรัพย  ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึง
ภาษีเงินไดเพ่ือใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงที่มีตอสินทรัพย  
สําหรับสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่น จะพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
รวมกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยน้ันเก่ียวของดวย 
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การกลับรายการดอยคา 
 
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนเพ่ิมข้ึนในภายหลัง  
และการเพ่ิมขึ้นน้ันสัมพันธโดยตรงกับขาดทุนจากการดอยคาที่เคยรับรูในกําไรหรือขาดทุน สําหรับสินทรัพยทาง
การเงินท่ีบันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนายและตราสารหน้ีที่จัดประเภทเปนหลักทรัพยเผ่ือขาย การกลับรายการจะถูก
บันทึกในกําไรหรือขาดทุน สวนสินทรัพยทางการเงินท่ีเปนตราสารทุนที่จัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขาย การกลับ
รายการจะถูกรับรูโดยตรงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 
ขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมจะไมมีการปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีไมใช
สินทรัพยทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานวามีขอบงช้ีเร่ืองการดอยคา
หรือไม ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชในการคํานวณมูลคาท่ีคาด
วาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาท่ีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตาม
บัญชีภายหลังหักคาเส่ือมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหน่ึงไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน  

 
(ฐ) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย 

 
หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเร่ิมแรกในมูลคายุติธรรมหักคาใชจายที่เก่ียวกับการเกิดหน้ีสิน ภายหลังจากการบันทึก
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกตอมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ผลตางระหวางยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอดหน้ีเมื่อ
ครบกําหนดไถถอนจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง 
 

(ฑ) เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 
 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่นแสดงในราคาทุน 
 

(ฒ) ผลประโยชนของพนักงาน  
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพันในการสมทบเขาโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเปนคาใชจายพนักงานในกําไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาที่พนักงานไดทํางานใหกับกิจการ 
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โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว 
 
ภาระผูกพันสุทธิของกลุมบริษัทจากโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวถูกคํานวณแยกตางหากเปนรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชนในอนาคตท่ีเกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปจจุบันและงวดกอนๆ ผลประโยชน
ดังกลาวไดมีการคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเปนมูลคาปจจุบัน 
 
การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวน้ันจัดทําโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีไดรับ
อนุญาตเปนประจําทุกๆ 3 ป โดยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว ผลจากการคํานวณอาจทําใหกลุมบริษัทมี
สินทรัพยเกิดข้ึน ซ่ึงการรับรูเปนสินทรัพยจะใชมูลคาปจจุบันของประโยชนเชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรับคืน
ในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขาโครงการในอนาคต ในการคํานวณมูลคาปจจุบันของประโยชนเชิง
เศรษฐกิจไดมีการพิจารณาถึงความตองการเงินทุนขั้นตํ่าสําหรับโครงการตาง ๆ ของกลุมบริษัท  
 
ในการวัดมูลคาใหมของหน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิ กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยจะถูกรับรูรายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุมบริษัทกําหนดดอกเบ้ียจายของหน้ีสิน
ผลประโยชนที่กําหนดไวสุทธิโดยใชอัตราคิดลดที่ใชวัดมูลคาภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน ณ ตนป โดย
คํานึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิซ่ึงเปนผลมาจากการสมทบเงินและการจาย
ชําระผลประโยชน ดอกเบี้ยจายสุทธิและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงการผลประโยชนรับรูรายการในกําไรหรือ
ขาดทุน 
 
เมื่อมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชนของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชนท่ี
เก่ียวของกับการบริการในอดีต หรือ กําไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตองรับรูในกําไรหรือขาดทุนทันที 
กลุมบริษัทรับรูกําไรและขาดทุนจากการจายชําระผลประโยชนพนักงานเมื่อเกิดข้ึน 
 
ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงานรับรูเปนคาใชจายเมื่อพนักงานทํางานให หน้ีสินรับรูดวยมูลคาที่คาดวาจะจาย
ชําระ หากกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะตองจายอันเปนผลมาจากการท่ี
พนักงานไดทํางานใหในอดีตและภาระผูกพันน้ีสามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล 
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(ณ) ประมาณการหนี้สิน  
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรูก็ตอเม่ือกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึนใน
ปจจุบันอันเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันไดอยางนาเช่ือถือ และมีความ
เปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพ่ือชําระภาระผูกพันดังกลาว ประมาณการ
หน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจายในอนาคตโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงถึงภาษี
เงินได เพ่ือใหสะทอนจํานวนท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงที่มีตอหน้ีสิน  
ประมาณการหน้ีสินสวนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผานไปรับรูเปนตนทุนทางการเงิน 
 

(ด) รายได 
 
รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา และสวนลดพิเศษ 
 
รายไดคาขายไฟฟา 
 
รายไดจากการขายกระแสไฟฟาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนตามจํานวนหนวยวัดท่ีสงดวยอัตราท่ีกําหนดไว รายไดจาก
การขายกระแสไฟฟาสําหรับกิจการในประเทศไทยจะไดรับสวนเพ่ิม ("ADDER") นับจากวันเร่ิมตนขายไฟฟาเชิง
พาณิชย เปนระยะเวลา 10 ป หลังจากน้ัน รายไดจากการขายกระแสไฟฟาจะไดรับในอัตราปกติ 
 
การขายสินคา 
 
รายไดรับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาท่ีมีนัยสําคัญไป
ใหกับผูซ้ือแลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาท่ีขายไปแลวน้ันหรือมีความไม
แนนอนท่ีมีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคาหรือใหบริการน้ัน ไมอาจวัดมูลคาของ
จํานวนรายไดและตนทุนที่เกิดขึ้นไดอยางนาเช่ือถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะตองรับคืนสินคา 
 
การใหบริการ 
 
กลุมบริษัทรับรูรายไดจากการใหบริการตามข้ันความสําเร็จของรายการ ณ  วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน                     
ข้ันความสําเร็จของรายการใชวิธีการสํารวจงานท่ีไดทําแลว 
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รายไดตามสัญญากอสราง 
 
รายไดคากอสรางประกอบดวยจํานวนเม่ือเร่ิมแรกตามที่ตกลงไวในสัญญาบวกจํานวนท่ีเก่ียวของกับการเปล่ียนแปลง
สัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน การเรียกรองคาเสียหาย หรือการจายเงินเพ่ือจูงใจหากมีความเปนไปไดคอนขางแน
ท่ีจะกอใหเกิดรายไดและสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ เม่ือสามารถประมาณผลของงานกอสรางตามสัญญาได
อยางนาเช่ือถือ รายไดและตนทุนคากอสรางจะถูกรับรูกําไรหรือขาดทุนตามสัดสวนของข้ันความสําเร็จของงาน
กอสราง 
 
ข้ันความสําเร็จของงานกอสรางประมาณโดยอางอิงกับการสํารวจงานที่ทํา เมื่อไมสามารถประมาณผลของงาน
กอสรางไดอยางนาเช่ือถือ รายไดคากอสรางจะถูกรับรูไดไมเกินกวาตนทุนคากอสรางท่ีเกิดขึ้นและมีความเปนไปได
คอนขางแนที่จะไดรับตนทุนน้ันคืน ผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากงานกอสรางรับรูในกําไรหรือขาดทุนทันที 
 
คานายหนา 
 

สําหรับรายการคาที่กลุมบริษัทเขาลักษณะการเปนตัวแทนมากกวาการเปนตัวการ กลุมบริษัทจะรับรูรายไดดวย
จํานวนเงินสุทธิเปนคานายหนา 
 
รายไดคาเชา 
 

รายไดคาเชาจากอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา คาใชจาย
เร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเปนการเฉพาะเพ่ือใหเกิดสัญญาเชารับรูเปนสวนหน่ึงของคาเชาทั้งส้ินตามสัญญา คาเชาที่อาจเกิดข้ึน
รับรูเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงคาเชาน้ันเกิดข้ึน 
 
เงินปนผลรับ 
 
เงินปนผลรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนในวันท่ีกลุมบริษัทมีสิทธิไดรับเงินปนผล    
 
ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ืน 
 
ดอกเบ้ียและรายไดอ่ืนรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑคงคาง 
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(ต) ตนทุนทางการเงิน 
 
ดอกเบ้ียจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในกําไรหรือขาดทุนในงวดที่คาใชจายดังกลาวเกิดข้ึน ยกเวนใน
กรณีท่ีมีการบันทึกเปนตนทุนสวนหน่ึงของสินทรัพย อันเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานในการจัดหา กอสราง 
หรือการผลิตสินทรัพยดังกลาวกอนที่จะนํามาใชเองหรือเพ่ือขาย 
 

(ถ) สัญญาเชาดําเนินงาน  
 
รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา ประโยชนท่ีไดรับ
ตามสัญญาเชาจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเปนสวนหน่ึงของคาเชาทั้งส้ินตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเชา 
 
คาเชาท่ีอาจเกิดข้ึนตองนํามารวมคํานวณจํานวนเงินข้ันตํ่าที่ตองจายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเชา เม่ือไดรับ
การยืนยันการปรับคาเชา 
 
การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 
 
ณ วันท่ีเร่ิมตนขอตกลง กลุมบริษัทจะพิจารณาวาขอตกลงดังกลาวประกอบดวยสัญญาเชาหรือมีสัญญาเชาเปน
สวนประกอบหรือไม โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถาการปฏิบัติตามขอตกลงน้ันข้ึนอยูกับการ
ใชสินทรัพยท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง  และขอตกลงน้ันจะนําไปสูสิทธิในการใชสินทรัพย ถาทําใหกลุมบริษัทมีสิทธิ
ในการควบคุมการใชสินทรัพย  
 
ณ วันท่ีเร่ิมตนขอตกลง หรือ มีการประเมินขอตกลงใหม กลุมบริษัทแยกคาตอบแทนสําหรับสัญญาเชา และสวนท่ี
เปนองคประกอบอ่ืนโดยใชมูลคายุติธรรมเปนเกณฑในการแยก หากกลุมบริษัทสรุปวาเปนสัญญาเชาการเงิน แตไม
สามารถแบงแยกจํานวนดังกลาวไดอยางนาเช่ือถือ ใหรับรูสินทรัพยและหน้ีสินในจํานวนท่ีเทากับมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจงน้ัน หลังจากน้ันจํานวนหน้ีสินจะลดลงตามจํานวนที่จาย และตนทุนทางการเงิน
ตามนัยจากหน้ีสินจะรับรูโดยใชอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสวนเพ่ิมของกลุมบริษัท 
 
 
 
 



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 
 

 42

(ท) ภาษีเงินได 
 
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดของ
งวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุนเวนแตในสวนที่เก่ียวกับรายการที่เก่ียวของในการ
รวมธุรกิจ หรือ รายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันไดแกภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนประจําป
ท่ีตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง
ภาษีท่ีเก่ียวกับรายการในปกอนๆ 
 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางช่ัวคราวที่เกิดข้ึนระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
และหน้ีสินและจํานวนที่ใชเพ่ือความมุงหมายทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรูเมื่อเกิดจากผลแตกตาง
ช่ัวคราวตอไปน้ี การรับรูคาความนิยมในคร้ังแรก การรับรูสินทรัพยหรือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเปนรายการท่ีไมใชการ
รวมธุรกิจและรายการน้ันไมมีผลกระทบตอกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกตางที่เก่ียวของกับเงิน
ลงทุนในบริษัทยอยและการรวมคาหากเปนไปไดวาจะไมมีการกลับรายการในอนาคตอันใกล    
 
การวัดมูลคาของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองสะทอนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ีกลุมบริษัท
คาดวาจะไดรับผลประโยชนจากสินทรัพยหรือจะจายชําระหน้ีสินตามมูลคาตามบัญชี ณ วันท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ี
รายงาน 
 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีที่คาดวาจะใชกับผลแตกตางช่ัวคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช
อัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันท่ีรายงาน 
 
ในการกําหนดมูลคาของภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี กลุมบริษัทตองคํานึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณทางภาษีท่ีไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีที่ตองจายเพ่ิมขึ้น และมีดอกเบ้ียที่ตองชําระ กลุม
บริษัทเช่ือวาไดต้ังภาษีเงินไดคางจายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดท่ีจะจายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบ
จากหลายปจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณในอดีต การประเมินน้ีอยูบนพ้ืนฐานการ
ประมาณการและขอสมมติ และอาจจะเก่ียวของกับการตัดสินใจเก่ียวกับเหตุการณในอนาคต ขอมูลใหมๆอาจจะทํา
ใหกลุมบริษัทเปล่ียนการตัดสินใจโดยขึ้นอยูกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายท่ีมีอยู การเปลี่ยนแปลงในภาษี
เงินไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลง 
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินได
น้ีประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สําหรับ
หนวยภาษีตางกันน้ันกิจการมีความต้ังใจจะจายชําระหน้ีสินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิ
หรือต้ังใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหน้ีสินในเวลาเดียวกัน 
 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวากําไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี
จํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวดังกลาว กําไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตตองพิจารณาถึงการ
กลับรายการผลแตกตางช่ัวคราวท่ีเก่ียวของ ดังน้ัน กําไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุงการกลับรายการผล
แตกตางช่ัวคราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแตละบริษัทยอยในกลุมบริษัทแลวอาจมีจํานวนไมเพียงพอท่ีจะบันทึก
สินทรัพยภาษีเงินไดทั้งจํานวน สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับ
ลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 
 

(ธ) กําไรตอหุน 
 
กลุมบริษัทแสดงกําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานสําหรับหุนสามัญ กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรือ
ขาดทุนของผูถือหุนสามัญของบริษัท ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่ออกจําหนายระหวางป  
 

(น) รายงานทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 
ผลการดําเนินงานของสวนงานท่ีรายงานตอกรรมการผูจัดการใหญของกลุมบริษัท (ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการ
ดําเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากสวนงานดําเนินงานน้ันโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรับการปนสวนอยาง
สมเหตุสมผล 

 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน  

 

เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับกลุมบริษัท 
หากกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันทั้งทางตรงและทางออมหรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญตอ
บุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุมบริษัทอยูภายใตการ
ควบคุมเดียวกันหรืออยูภายใตอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการน้ัน การเก่ียวของกันน้ีอาจเปน
รายบุคคลหรือเปนกิจการ 
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ความสัมพันธท่ีมีกับบริษัทยอยและการรวมคาไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1, 10 และ 11 สําหรับ
ความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันอ่ืน มีดังน้ี 
 
ช่ือกิจการ ประเทศท่ีจัดต้ัง 

/สัญชาติ 
ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท เจเพ็น จํากัด ไทย มีผูถือหุนและกรรมการบางสวนรวมกัน 
บริษัท วอระชา โฮลด้ิง จํากัด ไทย มีผูถือหุนบางสวนรวมกัน 
บริษัท แคปปตอล เวิรค เพลส จํากัด ไทย มีผูถือหุนและกรรมการบางสวนรวมกัน 
SW PARTNERS INC. ญ่ีปุน มีกรรมการบางสวนรวมกัน 
ผูบริหารสําคัญ ไทย บุคคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบการวางแผน  

   ส่ังการและควบคุมกิจกรรมตาง ๆ ของกิจการไมวา 
   ทางตรงหรือทางออม ท้ังน้ี รวมถึงกรรมการของกลุม 
   บริษัท (ไมวาจะทําหนาที่ในระดับบริหารหรือไม) 

 
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปน้ี 
 
รายการ  นโยบายการกําหนดราคา  
ขายสินคา ตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน 
ดอกเบ้ียเงินกูยืม ตามสัญญาท่ีตกลงรวมกันโดยอางอิงจากราคาตลาด 
รายไดเงินปนผล ตามท่ีประกาศจาย 
รายไดอื่น ตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน 
ซ้ือสินคาหรือบริการ ตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน 
คาบริการงานปฏิบัติการ และบํารุงรักษา ตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน 
คาเชาอาคารและคาสาธารณูปโภค ตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน 
คาเชาคลังสินคา ตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน 
ตนทุนจางเหมาติดต้ังโซลารูฟ ตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน 
คาท่ีปรึกษา ตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน 
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รายการที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย     
รายไดดอกเบ้ีย - - 327,345 419,183 
รายไดเงินปนผล - - 1,097,760 924,420 
รายไดอื่น - - 113,052 111,881 
     
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน      
ขายสินคา 29,216 20,529 - - 
ซ้ือสินคา 48,993 28,796 - - 
คาบริการงานปฏิบัติการ และบํารุงรักษา 168,000 168,000 - - 
คาเชาอาคารและคาสาธารณูปโภค 20,202 20,144 8,548 8,577 
คาเชาคลังสินคา 10,977 10,825 - - 
ตนทุนจางเหมาติดต้ังโซลารูฟ 206,654 189,111 - - 
คาท่ีปรึกษา 13,316 - 13,316 - 
     
ผูบริหารสําคัญ     
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ     
   ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 35,918 31,576 21,859 19,870 
   ผลประโยชนหลังออกจากงาน 4,129 715 1,634 349 
รวม 40,047 32,291 23,493 20,219 
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ยอดคงเหลือกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

- กิจการท่ีเก่ียวของกัน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย -  -  71,611  6,364 
กิจการอ่ืนที่เก่ียวของกัน 572  -  -  - 
รวม 572  -  71,611  6,364 
 
เงินใหกูยืมแกกิจการ อัตราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ท่ีเก่ียวของกัน 2561 2560 2561  2560  2561  2560 

 (รอยละตอป) (พันบาท) 

เงินใหกูยืมระยะสั้น       
บริษัทยอย 3.50 3.50 -  -  101,000 269,700 
 - 4.00 -  -  -  5,000 
รวมเงินใหกูยืมระยะสั้น   -  -  101,000  274,700 
          

เงินใหกูยืมระยะยาว          
บริษัทยอย THBFIX3M 

+1.55 
THBFIX3M 

+1.55 
 

- 
  

- 
  

6,896,319 
  

8,717,131 
 3.50 3.50 -  -  125,375  143,225 
 5.65 5.65 -  -  1,868,750  2,145,000 
รวม   -  -  8,890,444  11,005,356 
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป -  -  (2,322,072)  (2,114,912) 
รวมเงินใหกูยืมระยะยาว   -  -  6,568,372  8,890,444 
รวมเงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน  - -  8,991,444 11,280,056 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเก่ียวของกันสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
เงินใหกูยืมระยะสั้น           
บริษัทยอย           
ณ วันที่ 1 มกราคม    -  -  274,700  7,000 
เพ่ิมข้ึน    -  -  910,300  633,000 
ลดลง    -  -  (1,084,000)  (365,300) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม    -  -  101,000  274,700 
           
เงินใหกูยืมระยะยาว           
บริษัทยอย           
ณ วันที่ 1 มกราคม    -  -  11,005,356 13,112,826 
เพ่ิมข้ึน    -  -  - 9,546,477 
ลดลง    -  -  (2,114,912) (11,653,947) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม    -  -  8,890,444 11,005,356 
           

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    2561  2560  2561  2560 
    (พันบาท) 
เงินลงทุนในการรวมคา (หมายเหตุ 10)  -  1,799  - 3,000 
เงินลงทุนในบริษัทยอย (หมายเหตุ 11) -  -  3,085,313 3,083,813 
 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย 7  -  65,778 41 
กิจการอ่ืนที่เก่ียวของกัน 242,083  259,064  87 57 
รวม 242,090  259,064  65,865 98 
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สัญญาสําคัญท่ีทํากับกิจการท่ีเก่ียวของกัน   
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทมีสัญญาสําคัญท่ีทํากับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ดังน้ี 
 

สัญญางานปฏิบัติการ งานบํารุงรักษา และงานประมวลผล 
 

บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญางานปฏิบัติการ งานบํารุงรักษา และงานประมวลผลหลายฉบับกับกิจการที่เก่ียวของ
กัน เพ่ือรับบริการเก่ียวกับการควบคุมงานปฏิบัติการ งานบํารุงรักษา และงานประมวลผลโครงการโซลาฟารมแตละ
แหงตามสัญญาดังกลาว สัญญามีระยะเวลา 5 ป นับแตวันท่ีท่ีมีผลบังคับตามท่ีระบุไวในสัญญา และจะมีผลส้ินสุดใน
เดือนธันวาคม 2563 โดยมีอัตราคาบริการตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในสัญญา 
 
สัญญาเชาอาคารสํานักงาน 
 
บริษัทและบริษัทยอยหลายแหงไดทําสัญญาเชาอาคารสํานักงานกับกิจการที่เก่ียวของกัน สัญญามีระยะเวลา 3 ป     
นับแตวันท่ีที่มีผลบังคับตามที่ระบุไวในสัญญา และจะมีผลส้ินสุดในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีอัตราคาเชาและ
เง่ือนไขเปนไปตามท่ีระบุไวในสัญญา 
 
สัญญาเชาโกดังสินคา 
 
บริษัทยอยหลายแหงไดทําสัญญาเชาโกดังสินคากับกิจการท่ีเก่ียวของกัน โดยสัญญามีระยะเวลา 3 ป นับแตวันท่ีที่มี
ผลบังคับตามท่ีระบุไวในสัญญา และจะมีผลส้ินสุดในเดือนธันวาคม 2564 โดยมีอัตราคาเชาตามเง่ือนไขที่กําหนดไว
ในสัญญา 
 
สัญญาการบริหารจัดการ 

 
บริษัทไดทําสัญญาใหบริการกับบริษัทยอยหลายแหง เพ่ือใหบริการเก่ียวกับการบริหารงานทั่วไป โดยบริษัทตอง
จัดหาบุคลากรเขาไปบริหารจัดการงานใหเปนไปตามระบบ ตามที่บริษัทยอยกําหนด สัญญามีระยะเวลา 1 ป นับแต
วันที่ท่ีมีผลบังคับตามท่ีระบุไวในสัญญา และจะมีผลส้ินสุดในเดือนธันวาคม 2562 โดยมีอัตราคาบริการตามเง่ือนไขท่ี
กําหนดไวในสัญญา 
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สัญญาจางท่ีปรึกษา 
 
บริษัทไดทําสัญญาจางที่ปรึกษากับกิจการที่เก่ียวของกัน เพ่ือรับบริการเก่ียวกับคําปรึกษาและคําแนะนําในกิจกรรมของ
บริษัทในประเทศญ่ีปุน สัญญามีระยะเวลา 3 ป นับแตวันที่ท่ีมีผลบังคับตามท่ีระบุไวในสัญญา และจะมีผลส้ินสุดใน
เดือนมีนาคม 2564 โดยมีอัตราคาบริการตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในสัญญา 
 
สัญญาเงินใหกูยืม 
 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 บริษัทไดทําสัญญาเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกันจํานวน 3,120 ลานบาท มี
กําหนดชําระเงินตนทุก 6 เดือน โดยจะครบกําหนดชําระเงินงวดสุดทายในป 2565 โดยคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 
5.65 ตอป และไมมีหลักประกัน 
 
เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2559 บริษัทไดทําสัญญาเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกันจํานวน 170 ลานบาท มี
กําหนดชําระเงินตนทุก 6 เดือน โดยจะครบกําหนดชําระเงินงวดสุดทายในป 2565 โดยคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 
3.50 ตอป และไมมีหลักประกัน 
 
เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษัทไดทําสัญญาเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกันจํานวน 267 ลานบาท มี
กําหนดชําระเงินตนทุก 3 เดือน โดยจะครบกําหนดชําระเงินงวดสุดทายในป 2565 โดยคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 
THBFIX3M + 1.55 ตอป และไมมีหลักประกัน 
 
เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษัทไดทําสัญญาเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกันจํานวน 8,450 ลานบาท มี
กําหนดชําระเงินตนทุก 3 เดือน โดยจะครบกําหนดชําระเงินงวดสุดทายในป 2567 โดยคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 
THBFIX3M + 1.55 ตอป และไมมีหลักประกัน 
 
เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 บริษัทไดทําสัญญาเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกันจํานวน 151 ลานบาท มี
กําหนดชําระเงินตนทุก 3 เดือน โดยจะครบกําหนดชําระเงินงวดสุดทายในป 2563 โดยคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 
THBFIX3M + 1.55 ตอป และไมมีหลักประกัน 
 
เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 บริษัทไดทําสัญญาเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกันจํานวน 679 ลานบาท มี
กําหนดชําระเงินตนทุก 3 เดือน โดยจะครบกําหนดชําระเงินงวดสุดทายในป 2568 โดยคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 
THBFIX3M + 1.55 ตอป และไมมีหลักประกัน 
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5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 211  211  20  20 
เงินฝากสถาบันการเงิน 128,941  345,686  70,023  40,030 
รวม 129,152  345,897  70,043  40,050 

 
6 เงินลงทุนอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 

เงินลงทุนช่ัวคราว        
เงินฝากระยะส้ันกับสถาบันการเงิน        
   (ในกองทุนสวนบุคคล) 90,000  171,000  90,000  171,000 
ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผ่ือขาย        
   (ในกองทุนรวมตราสารหน้ีระยะส้ัน) 1,671,579  1,223,372  1,516,467  1,052,882 
ตราสารหน้ีท่ีเปนหลักทรัพยเผ่ือขาย         
   (ในกองทุนสวนบุคคล) 95,486  46,695  95,486  46,695 

 1,857,065  1,441,067  1,701,953  1,270,577 
        

เงินลงทุนระยะยาว        
- เงินลงทุนเผ่ือขาย        
ตราสารหน้ีท่ีเปนหลักทรัพยเผ่ือขาย      
   (ในกองทุนสวนบุคคล) 654,191 212,149  654,191 212,149 
ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผ่ือขาย     

(ในกองทุนรวมตราสารทุน) 27,625 39,393 27,625 39,393 
 681,816 251,542 681,816 251,542 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 

- เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน        
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด 128,678 128,678 - - 
เงินฝากประจําที่มีขอจํากัดในการใช 340,000 - 340,000 - 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกําหนด - 340,000 - 340,000 
 468,678 468,678 340,000 340,000 
 1,150,494 720,220 1,021,816 591,542 
     
รวม 3,007,559 2,161,287 2,723,769 1,862,119 
 
ในไตรมาสที่ 1 ของป 2560 บริษัทไดจัดต้ังกองทุนสวนบุคคล โดยจางบริษัทบริหารสินทรัพยอิสระในประเทศ 
กองทุนสวนบุคคลน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการบริหารเงินสดคงเหลือของบริษัท โดยลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีสภาพคลอง
สูงและถูกจัดอันดับอยูในระดับความนาเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กองทุนสวนบุคคล
ดังกลาวมีมูลคารวมเปนจํานวนเงิน 848 ลานบาท (2560: 434 ลานบาท) 
 
เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนอ่ืนท่ีไมอยูในความตองการของตลาดเปนเงินลงทุนในหุนสามัญของกิจการแหง
หน่ึงในประเทศญี่ปุน 
 
เงินฝากประจําที่มีขอจํากัดในการใชเปนเงินฝากประจําท่ีมีระยะเวลา 18 เดือนกับสถาบันการเงินแหงหน่ึง โดยมีอัตรา
ดอกเบ้ียรอยละ 1.60 ตอป เงินฝากประจําดังกลาวไดนําไปวางเปนหลักประกันหุนกูของบริษัท (หมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 17) 



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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รายการเคล่ือนไหวในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ของตราสารทุนและตราสารหนี้ที่อยูในความตองการของ
ตลาดมีดังน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
หลักทรัพยเผ่ือขาย     
ณ วันที่ 1 มกราคม 1,521,609 2,904,750 1,351,119 2,643,586 
ซ้ือระหวางป 12,513,929 10,886,318 8,678,882 6,891,288 
ขายระหวางป (11,582,162) (12,311,828) (7,726,538) (8,217,519) 
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 8,900 68,370 3,508 59,693 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลคา (13,245) (24,366) (13,052) (24,294) 
รายการปรับปรุงจากอัตราแลกเปล่ียน (150) (1,635) (150) (1,635) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2,448,881 1,521,609 2,293,769 1,351,119 
  

7 ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวของกัน  4 572 -  71,611  6,364 
        

กิจการอ่ืนๆ        
ลูกหน้ีการคา  592,746 540,962  1,403  1,403 
รายไดคางรับ  607,753 948,239  1  - 
เงินประกันผลงาน  2,994 11,024  -  - 
อ่ืนๆ  27,146 29,168  13,308  9,944 
  1,230,639 1,529,393  14,712  11,347 
รวม  1,231,211 1,529,393  86,323  17,711 
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  (4,504) (3,527)  (1,403)  (1,403) 
สุทธิ  1,226,707 1,525,866  84,920  16,308 
         

(กลับรายการ) หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 
   สําหรับป 

 
977 

  
(607) 

  
- 

  
- 



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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การวิเคราะหอายุของลูกหน้ีการคา มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 
กิจการอ่ืนๆ     
ยังไมครบกําหนดชําระ 501,775 507,565 - - 
เกินกําหนดชําระ :     
นอยกวา 3 เดือน 52,315 24,356 - - 
3 - 6 เดือน 4,264 1,139 - - 
6 - 12 เดือน 24,523 4,158 - - 
มากกวา 12 เดือน 9,869 3,744 1,403 1,403 

 592,746 540,962 1,403 1,403 
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (4,504) (3,527) (1,403) (1,403) 
รวม 588,242 537,435 - - 
 
โดยปกติระยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคาของกลุมบริษัทมีระยะเวลาต้ังแต 30 วัน ถึง 90 วัน 
 

8 สินคาคงเหลือ 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
สินคาสําเร็จรูป 18,059  14,258  -  - 
สินคาระหวางผลิต 13,494  1,029  -  - 
วัตถุดิบ 878,234  691,199  -  - 
สินคาระหวางทาง -  6,114  -  - 
รวม 909,787  712,600  -  - 
หัก คาเผ่ือมูลคาสินคาลดลง (3,522)  (3,507)  -  - 
สุทธิ 906,265  709,093  -  - 

 



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ตนทุนของสินคาคงเหลือที่บันทึกเปนคาใชจาย     
   และไดรวมในบัญชีตนทุนขาย     
- ตนทุนขาย 896,080 1,141,924 - - 
- การปรับลดมูลคา 15 - - - 
สุทธิ 896,095 1,141,924 - - 
 

9 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 21,558 50,164 - - 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลรอขอคืน 33,701 48,856 - - 
อ่ืนๆ 82,818 50,594 445 235 
รวม 138,077 149,614 445 235 
 

10 เงินลงทุนในการรวมคา 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 1,799 2,718 3,000 3,000 
สวนแบงขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในการรวมคา (64) (919) - - 
ลดลง (1,735) - (3,000) - 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม - 1,799 - 3,000 

 



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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เงินลงทุนในการรวมคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และเงินปนผลรับสําหรับแตละป มีดังนี้ 
 

  

 

กลุมบริษัทไมมีเงินลงทุนในการรวมคาซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังนั้นจึงไมมีราคาที่เปดเผยตอสาธารณชน 
 

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนกิจการการรวมคา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ผูถือหุนมีมติใหบริษัทดังกลาวเลิกกิจการ โดยไดจดทะเบียนเลิกกิจการ

กับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 บริษัทดังกลาวสิ้นสุดกระบวนการชําระบัญชีเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 

  งบการเงินรวม 

  
สัดสวน 

ความเปนเจาของ  
 

ทุนชําระแลว  
 

ราคาทุน  
 

มูลคาตามวิธีสวนไดเสีย  
 

การดอยคา  
มูลคาตามวิธีสวนไดเสีย 

สุทธิ  
 

เงินปนผลรับ 
  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561 2560 
  (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จํากัด 
   (ชําระบัญชีเสร็จสิ้นเมื่อ 
   วันที่ 7 มีนาคม 2561) 

 
 
- 

  
 

30.00 

 
 
- 

 
 

10,000 

 
 

- 

  
 

3,000 

  
 

- 

  
 

1,799 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

1,799 

  
 

- 

  
 

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

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
สัดสวน 

ความเปนเจาของ  
 

ทุนชําระแลว  
 

ราคาทุน  
 

การดอยคา  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปนผลรับ 
  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

  (รอยละ)  (พันบาท) 
บริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จํากัด 
   (ชําระบัญชีเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561) 

 
- 

  
30.00 

 
- 

 
10,000 

 
- 

  
3,000 

  
- 

  
- 

  
- 

  
3,000 

  
- 

  
- 

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



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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ตารางตอไปนี้สรุปขอมูลทางการเงินของสวนไดเสียของกลุมบริษัทในการรวมคาท่ีไมมีสาระสําคัญจากจํานวนเงินที่
รายงานในงบการเงินรวมของกลุมบริษัท 
 
  การรวมคาท่ีไมมีสาระสําคัญ 

  2561  2560 
  (พันบาท) 

มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียในการรวมคาท่ีไมมีสาระสําคัญ - 1,799 
สวนแบงของกลุมบริษัทใน    

- ขาดทุน  (64) (919) 
- กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  - - 
- กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม  (64) (919) 

 
11 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  2561  2560 
     (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม     3,083,813  2,979,173 
เพ่ิมข้ึน     2,500  104,640 
ลดลง     (1,000)  - 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม     3,085,313  3,083,813 

 
 



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแตละป มีดังนี้ 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  ราคาทุน  การดอยคา  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปนผลรับ 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 (รอยละ)  (พันบาท) 
บริษัทยอยทางตรง                      
บริษัท โซลา เพาเวอร จํากัด 100  100  1,500,000 1,500,000  2,301,000  2,301,000  -  -  2,301,000 2,301,000  1,056,000  886,500 
บริษัท สตีลรูฟ จํากัด 
   (เดิมชื่อ บริษทั สตีล แอนด โซลา รูฟ จํากัด) 

 
100 

  
100 

  
57,373 

 
57,373 

  
57,373 

  
57,373 

  
- 

  
- 

  
57,373 

 
57,373 

  
- 

  
- 

บริษัท โซลา เพาเวอร เอ็นจีเนียริ่ง จํากัด 100  100  6,000 3,500  6,000  3,500  -  -  6,000 3,500  -  - 
บริษัท โซลาร เพาเวอร รูฟ จํากัด 100  100  400,000 400,000  408,640  408,640  -  -  408,640 408,640  -  - 
บริษัท โซลาร เพาเวอร แอสเซ็ท จํากัด 100  100  240,000 240,000  312,300  312,300  -  -  312,300 312,300  41,760  37,920 
บริษัท เอสพีซีจี ลีสซิ่ง จํากัด 
   (ชําระบัญชีเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561) 

 
- 

  
100 

  
- 

 
1,000 

  
- 

  
1,000 

  
- 

  
- 

  
- 

 
1,000 

  
- 

  
- 

         3,085,313  3,083,813  -  -  3,085,313  3,083,813  1,097,760  924,420 

บริษัทยอยทั้งหมดดําเนินธุรกิจในประเทศไทย 



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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การเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในบริษัทยอย 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท โซลาร เพาเวอร เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท เม่ือวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติการเรียกชําระคาหุนเพ่ิมเติมอีกรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนเปนจํานวน 2.5 ลานบาท 
(แบงเปน 1,000,000 หุน มูลคาหุนละ 2.5 บาท) บริษัทดังกลาวไดรับชําระคาหุนดังกลาวเต็มจํานวนแลวในเดือน
ธันวาคม 2561 

 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท เอสพีซีจี ลีสซ่ิง จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560       

ผูถือหุนมีมติใหบริษัทดังกลาวเลิกกิจการ โดยไดจดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 

2560 บริษัทดังกลาวส้ินสุดกระบวนการชําระบัญชีเมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2561 

 
เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 บริษัทไดทําสัญญาซ้ือขายหุนกับบุคคลภายนอกและบุคคลท่ีเก่ียวของกัน เพ่ือซ้ือหุน
สามัญในบริษัท โซลาร เพาเวอร รูฟ จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท ในสัดสวนรอยละ 24 ของทุนท่ีออกและ
ชําระแลว เปนจํานวนเงิน 104.64 ลานบาท ภายหลังการซ้ือหุนทําใหกลุมบริษัทมีสวนไดเสียในบริษัท โซลาร 
เพาเวอร รูฟ จํากัด เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 76 เปนรอยละ 100 
 

12 สวนของผูถือหุนท่ีไมมีอํานาจควบคุม 
 
ตารางตอไปน้ีสรุปขอมูลเก่ียวกับกลุมบริษัทยอยแตละรายของกลุมบริษัทท่ีมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมท่ีมี
สาระสําคัญ 

 
 31 ธันวาคม 2561 

 
กลุมบริษัท 

โซลา เพาเวอร 
บริษัทยอยอื่นท่ี 
ไมมีสาระสําคัญ  รวม 

 (พันบาท) 
สินทรัพยหมุนเวียน 974,901    
สินทรัพยไมหมุนเวียน 16,796,491    
หน้ีสินหมุนเวียน 2,412,643    
หน้ีสินไมหมุนเวียน 6,427,214    
สินทรัพยสุทธิ 8,931,535    
มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 1,614,175 30,724  1,644,899 
     



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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 31 ธันวาคม 2561 

 
กลุมบริษัท 

โซลา เพาเวอร 
บริษัทยอยอื่นท่ี 
ไมมีสาระสําคัญ  รวม 

 (พันบาท) 
     
รายได 4,190,185    
กําไร 2,620,469    
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน (117)    
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 2,620,352    
กําไรท่ีแบงใหกับสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 300,098 9,874  309,972 
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีแบงใหกับสวนไดเสียท่ี  
   ไมมีอํานาจควบคุม 

 
(16) 

 
- 

  
(16) 

     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 3,708,625    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 52,423    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  (3,763,221)    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (2,173)    

 
 31 ธันวาคม 2560 

 
กลุมบริษัท 

โซลา เพาเวอร 
บริษัทยอยอื่นท่ี 
ไมมีสาระสําคัญ  รวม 

 (พันบาท) 
สินทรัพยหมุนเวียน 909,310    
สินทรัพยไมหมุนเวียน 17,512,122    
หน้ีสินหมุนเวียน 2,203,304    
หน้ีสินไมหมุนเวียน 8,698,388    
สินทรัพยสุทธิ 7,519,740    
มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 1,466,650 26,739  1,493,389 
     
     
     
     



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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 31 ธันวาคม 2560 

 
กลุมบริษัท 

โซลา เพาเวอร 
บริษัทยอยอื่นท่ี 
ไมมีสาระสําคัญ  รวม 

 (พันบาท) 
รายได 4,165,650    
กําไร 2,499,598    
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน (20)    
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 2,499,578    
กําไรที่แบงใหกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 259,671 38,109  297,780 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีแบงใหกับสวนไดเสียท่ี    
   ไมมีอํานาจควบคุม 

 
4 

 
7 

  
11 

     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 3,663,314    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 22,179    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  (3,679,781)    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ 5,712    



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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13    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

 งบการเงินรวม 
 

ที่ดิน 

 อาคาร  
สวนปรับปรุง
อาคาร และ
โครงสราง
พื้นฐาน 

แผงเซลลแสงอาทิตย
เครื่องแปลง
กระแสไฟฟา 
อุปกรณ และ 
เครื่องจักร 

เครื่องใช
สํานักงาน  ยานพาหนะ  

งานระหวาง
กอสราง  รวม 

 (พันบาท) 
ราคาทุน              
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 1,972,402  1,138,416  16,966,285  25,188  19,342  -  20,121,633 
เพิ่มขึ้น 20,651  49,347  8,386  8,816  4,949  -  92,149 
โอน - 1,593 (2,434) - - -  (841) 
จําหนาย -  (3,119)  (28,372)  (2,138)  (5,024)  -  (38,653) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 1,993,053  1,186,237  16,943,865  31,866  19,267  -  20,174,288 
เพิ่มขึ้น -  3,306  3,757  4,660  299  1,605  13,627 
โอน  - 1,960 (391) 1 - (1,570)  - 
จําหนาย -  (15,725)  (19,729)  (1,619)  (2,441)  (35)  (39,549) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 1,993,053  1,175,778  16,927,502  34,908  17,125  -  20,148,366 

 

 



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินรวม 
 

ที่ดิน 

 อาคาร  
สวนปรับปรุง
อาคาร และ
โครงสราง
พื้นฐาน 

แผงเซลลแสงอาทิตย
เครื่องแปลง
กระแสไฟฟา 
อุปกรณ และ 
เครื่องจักร 

เครื่องใช
สํานักงาน  ยานพาหนะ  

งานระหวาง
กอสราง 

 

รวม 
 (พันบาท) 
คาเสื่อมราคา              
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 -  179,186  2,201,515  13,403  12,121  -  2,406,225 
คาเสื่อมราคาสําหรับป -  52,630  571,994  4,826  2,625  -  632,075 
โอน -  286  (1,063)  -  -  -  (777) 
จําหนาย -  (1,147)  (7,737)  (232)  (4,072)  -  (13,188) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 -  230,955  2,764,709  17,997  10,674  -  3,024,335 
คาเสื่อมราคาสําหรับป -  95,466  576,238  4,822  2,928  -  679,454 
โอน  -  47  (47)  -    -  -  - 
จําหนาย -  (3,714)  (7,034)  (1,530)  (1,583)  -  (13,861) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 -  322,754  3,333,866  21,289  12,019  -  3,689,928 

 
 
 
 
 
 



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินรวม 
 

ที่ดิน 

 อาคาร  
สวนปรับปรุง
อาคาร และ
โครงสราง
พื้นฐาน 

แผงเซลลแสงอาทิตย
เครื่องแปลง
กระแสไฟฟา 
อุปกรณ และ 
เครื่องจักร 

เครื่องใช
สํานักงาน  ยานพาหนะ  

งานระหวาง
กอสราง 

 

รวม 
 (พันบาท) 
มูลคาสุทธิทางบัญชี              
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560              
ภายใตกรรมสิทธิ์ของกลุมบริษัท 1,972,402  959,230  14,764,770  11,785  4,428  -  17,712,615 
ภายใตสัญญาเชาการเงิน -  -  -  -  2,793  -  2,793 
 1,972,402  959,230  14,764,770  11,785  7,221  -  17,715,408 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561  
ภายใตกรรมสิทธิ์ของกลุมบริษัท 1,993,053  955,282  14,179,156  13,623  4,242  -  17,145,356 
ภายใตสัญญาเชาการเงิน -  -  -  246  4,351  -  4,597 
 1,993,053  955,282  14,179,156  13,869  8,593  -  17,149,953 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561              
ภายใตกรรมสิทธิ์ของกลุมบริษัท 1,993,053  853,024  13,593,636  13,429  2,342  -  16,455,484 
ภายใตสัญญาเชาการเงิน -  -  -  190  2,764  -  2,954 
 1,993,053  853,024  13,593,636  13,619  5,106  -  16,458,438 

 



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อาคารและ 

สวนปรับปรุง
อาคาร  

เคร่ืองใช
สํานักงาน  ยานพาหนะ 

 

รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 1,690  8,090  11,689  21,469 
เพิ่มข้ึน 30,084  2,520  3,550  36,154 
จําหนาย -  (659)  (4,000)  (4,659) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  และ 1 มกราคม 2561 31,774  9,951  11,239  52,964 
เพิ่มข้ึน 105  1,105  -  1,210 
จําหนาย -  (177)  -  (177) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 31,879  10,879  11,239  53,997 
        
คาเส่ือมราคา        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 29  3,676  7,013  10,718 
คาเส่ือมราคาสําหรับป 3,866  1,604  1,666  7,136 
จําหนาย -  (592)  (3,232)  (3,824) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 3,895  4,688  5,447  14,030 
คาเส่ือมราคาสําหรับป 6,373  1,642  2,031  10,046 
จําหนาย -  (151)  -  (151) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 10,268  6,179  7,478  23,925 
        
มูลคาสุทธิทางบัญชี        
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560        
ภายใตกรรมสิทธ์ิของบริษัท 1,661  4,414  2,777  8,852 
ภายใตสัญญาเชาการเงิน -  -  1,899  1,899 
 1,661  4,414  4,676  10,751 
        
        
        
        



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อาคารและ 

สวนปรับปรุง
อาคาร  

เคร่ืองใช
สํานักงาน  ยานพาหนะ 

 

รวม 
 (พันบาท) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561     
ภายใตกรรมสิทธ์ิของบริษัท 27,879  5,263  1,441  34,583 
ภายใตสัญญาเชาการเงิน -  -  4,351  4,351 
 27,879  5,263  5,792  38,934 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561        
ภายใตกรรมสิทธ์ิของบริษัท 21,611  4,700  997  27,308 
ภายใตสัญญาเชาการเงิน -  -  2,764  2,764 
 21,611  4,700  3,761  30,072 

 
ราคาทรัพยสินของบริษัทกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ ซ่ึงไดคิดคาเส่ือมราคาเต็มจํานวน
แลวแตยังคงใชงานจนถึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 6.85 ลานบาท (2560: 7.01 ลานบาท) 

 

14 สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

 งบการเงินรวม 
 ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ
พลังงาน 

 
 

คาความนิยม 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 57,895  11,286  58,463  127,644 
เพ่ิมข้ึน -  -  221  221 
จําหนาย -  -  (650)  (650) 
โอน -  -  841  841 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  และ 1 มกราคม 2561 57,895  11,286  58,875  128,056 
เพ่ิมข้ึน -  -  3,418  3,418 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 57,895  11,286  62,293  131,474 



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินรวม 
 ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ
พลังงาน 

 
 

คาความนิยม 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร  
 

รวม 
 (พันบาท) 
คาตัดจําหนาย        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 6,947  -  13,135  20,082 
คาตัดจําหนายสําหรับป 2,315  -  5,862  8,177 
จําหนาย -  -  (310)  (310) 
โอน -  -  777  777 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 9,262  -  19,464  28,726 
คาตัดจําหนายสําหรับป 2,315  -  5,751  8,066 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 11,577  -  25,215  36,792 
        
มูลคาสุทธิทางบัญชี        
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 50,948  11,286  45,328  107,562 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 48,633  11,286  39,411  99,330 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 46,318  11,286  37,078  94,682 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร 
 (พันบาท) 
ราคาทุน  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 1,233 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  และ 1 มกราคม 2561 1,233 
เพ่ิมข้ึน 2,934 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 4,167 
  
  
  
  



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร 
 (พันบาท) 
คาตัดจําหนาย  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 434 
คาตัดจําหนายสําหรับป 173 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม  2561 607 
คาตัดจําหนายสําหรับป 121 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 728 
  
มูลคาสุทธิทางบัญชี  
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 799 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 626 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 3,439 
 

15 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 

สินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี  
 

 งบการเงินรวม 
 สินทรัพย  หน้ีสิน 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
รวม 159,827 158,097 (2,886) (6,344) 
การหักกลบรายการของภาษี (2,487) (1,430) 2,487 1,430 
สินทรัพย (หน้ีสิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ  157,340 156,667 (399) (4,914) 

 
 
 
 
 
 



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สินทรัพย  หน้ีสิน 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
รวม 2,543  1,430  (2,886)  (6,263) 
การหักกลบรายการของภาษี (2,543)  (1,430)  2,543  1,430 
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ -  -  (343)  (4,833) 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวางปมีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
  บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน  
 
 

ณ วันท่ี  
1 มกราคม   

กําไรหรือ 
ขาดทุน  

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม  

 2561  (หมายเหตุ 27)    2561 
 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 155,893 90 - 155,983 
ประมาณการหน้ีสินสําหรับผลประโยชนพนักงาน 2,204 1,090 (441) 2,853 
เงินลงทุนเผื่อขาย - - 991 991 
รวม 158,097 1,180 550 159,827 
     
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
เงินลงทุนเผื่อขาย 1,645 - (1,645) - 
หุนกู 4,699 (1,813) - 2,886 
รวม 6,344 (1,813) (1,645) 2,886 
     
สุทธิ 151,753 2,993 2,195 156,941 

 
 
 
 



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินรวม 
  บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน  
 
 

ณ วันท่ี  
1 มกราคม   

กําไรหรือ 
ขาดทุน  

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม  

 2560  (หมายเหตุ 27)    2560 
 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 159,227 (3,334) - 155,893 
ประมาณการหน้ีสินสําหรับผลประโยชนพนักงาน 1,994 210 - 2,204 
รวม 161,221 (3,124) - 158,097 
     
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
เงินลงทุนเผื่อขาย 6,530 - (4,885) 1,645 
หุนกู 7,246 (2,547) - 4,699 
รวม 13,776 (2,547) (4,885) 6,344 
     
สุทธิ 147,445 (577) 4,885 151,753 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน  
 
 

ณ วันท่ี  
1 มกราคม   

กําไรหรือ 
ขาดทุน  

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม  

 2561 (หมายเหตุ 27)   2561 
 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
ประมาณการหน้ีสินสําหรับผลประโยชนพนักงาน 1,430 519 (454) 1,495 
เงินลงทุนเผื่อขาย - - 1,048 1,048 
รวม 1,430 519 594 2,543 
     
     
     



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน  
 
 

ณ วันท่ี  
1 มกราคม   

กําไรหรือ 
ขาดทุน  

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม  

 2561 (หมายเหตุ 27)   2561 
 (พันบาท) 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
เงินลงทุนเผื่อขาย 1,562 - (1,562) - 
หุนกู 4,701 (1,815) - 2,886 
รวม 6,263 (1,815) (1,562) 2,886 
     
สุทธิ (4,833) 2,334 2,156 (343) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน  
 
 

ณ วันท่ี  
1 มกราคม   

กําไรหรือ 
ขาดทุน  

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม  

 2560 (หมายเหตุ 27)   2560 
 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
ประมาณการหน้ีสินสําหรับผลประโยชนพนักงาน 1,279 151 - 1,430 
รวม 1,279 151 - 1,430 
     
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
เงินลงทุนเผื่อขาย 6,421 - (4,859) 1,562 
หุนกู 7,246 (2,545) - 4,701 
รวม 13,667 (2,545) (4,859) 6,263 
     
สุทธิ (12,388) 2,696 4,859 (4,833) 

 



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ียังไมไดรับรู เกิดจากรายการดังตอไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ยอดขาดทุนยกไป 486,698  639,248  -  - 

 
ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในระหวางป 2561 ถึง 2566 ผลตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีที่ยังไมส้ินอายุตามกฎหมายเก่ียวกับ
ภาษีเงินไดปจจุบันน้ัน กลุมบริษัทยังมิไดรับรูรายไดดังกลาวเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเน่ืองจากยังไมมี
ความแนนอนวาจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชประโยชนทางภาษีดังกลาว 
 

16 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 
 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2561  2560  2561  2560 

(พันบาท) 
คารับประกันเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟารอตัดจาย 636,348 682,852 - - 
อ่ืนๆ 5,192 4,525 1,519 1,351 
รวม 641,540 687,377 1,519 1,351 

 



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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17 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 

สวนท่ีหมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบัญชี - สวนท่ีมีหลักประกัน - 1,938 - - 
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน      

- สวนท่ีมีหลักประกัน 99,021 9,000 - - 
     
สวนของหุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป     
   - สวนที่มีหลักประกัน 574,337  1,146,556  574,337  1,146,556 
   - สวนที่ไมมีหลักประกัน 1,795,037  1,793,929  1,795,037  1,793,929 
 2,369,374  2,940,485  2,369,374  2,940,485 
        
หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินสวนท่ีถึง 
   กําหนดชําระภายในหน่ึงป 715 

 
1,392 

 
645 

 
1,168 

        
รวมสวนท่ีหมุนเวียน 2,469,110  2,952,815  2,370,019  2,941,653 
        
สวนท่ีไมหมุนเวียน        
หุนกู         
   - สวนที่มีหลักประกัน -  574,338  -  574,338 
   - สวนที่ไมมีหลักประกัน 5,791,195  7,086,676  5,791,195  7,086,676 
 5,791,195  7,661,014  5,791,195  7,661,014 
        
หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 1,368  2,012  1,368  2,012 
        
รวมสวนท่ีไมหมุนเวียน 5,792,563  7,663,026  5,792,563  7,663,026 
        
รวม 8,261,673  10,615,841  8,162,582  10,604,679 

 



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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หุนกู 
 

รายละเอียดของหุนกูของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
หุนกู 8,175,000 10,625,000 8,175,000 10,625,000 
หัก คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดจําหนาย (14,431) (23,501) (14,431) (23,501) 

 8,160,569 10,601,499 8,160,569 10,601,499 
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (2,369,374)  (2,940,485)  (2,369,374)  (2,940,485) 

รวม 5,791,195  7,661,014  5,791,195  7,661,014 
 
เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2561 บริษัทออกหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน ชําระคืนเงินตน                    
วันเดียวกับวันครบกําหนดไถถอนและไมมีผูแทนผูถือหุนกู ในวงเงินมูลคา 500 ลานบาท มีระยะเวลา 3 ป และชําระ
ดอกเบ้ียทุก 6 เดือน โดยครบกําหนดไถถอนในเดือนมกราคม 2564  
 
เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2558 บริษัทออกหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน ชําระคืนเงินตน                       
วันเดียวกับวันครบกําหนดไถถอนและไมมีผูแทนใหแกสถาบันการเงินและผูลงทุนรายใหญในวงเงินมูลคา 12,500 
ลานบาท แบงเปน 8 ชุด โดยแตละชุดมีกําหนดจายชําระดอกเบ้ียทุก  6 เดือน โดยครบกําหนดไถถอนต้ังแตเดือน
ธันวาคม 2559 ถึง 2566 
 
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 บริษัทออกหุนกูมีผูคํ้าประกัน ชนิดทยอยชําระคืนเงินตน ในวงเงินมูลคา 4,000 ลาน
บาท ซ่ึงหุนกูดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.55 ตอป และมีกําหนดชําระเงินตนทุก 6 เดือน และชําระดอกเบี้ยทุก 3 
เดือน โดยครบกําหนดไถถอนในวันที่ 30 มิถุนายน 2562  

 
 
 



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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รายละเอียดของหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทมีดังน้ี 
 

มูลคา  อัตราดอกเบี้ย  อายุหุนกู  วันครบกําหนดไถถอนหุนกู 
(ลานบาท)  (รอยละตอป)  (ป)   

575  5.55  5 ป 1 เดือน  30 มิถุนายน 2562 
1,800  2.97  4 ป  16 ธันวาคม 2562 
1,700  3.37  5 ป  16 ธันวาคม 2563 
1,700  3.62  6 ป  16 ธันวาคม 2564 
1,250  3.80  7 ป  16 ธันวาคม 2565 
650  3.94  8 ป  16 ธันวาคม 2566 
500  2.20  3 ป  10 มกราคม 2564 

 
การเคล่ือนไหวสําหรับหุนกูซ่ึงรวมถึงสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
และ 2560 สรุปไดดังน้ี 

 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม  10,601,499 13,303,769 10,601,499 13,303,769 
การออกหุนกู 499,360 - 499,360 - 
จายชําระคืนหุนกู (2,950,000) (2,715,000) (2,950,000) (2,715,000) 
ปรับปรุงหุนกูตามวิธีอัตราดอกเบ้ียที่แทจริง 9,710 12,730 9,710 12,730 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 8,160,569 10,601,499 8,160,569 10,601,499 
 



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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หุนกูสวนท่ีมีหลักประกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลักประกันซ่ึงเปนสินทรัพยดังน้ี 
 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 6 - 340,000 - 340,000 
เงินฝากประจําที่มีขอจํากัดในการใช 6 340,000 - 340,000 - 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยังมิไดเบิกใชเปนจํานวนเงินรวม 1,200 ลานบาท และ                       
35 ลานเหรียญสหรัฐ (2560: 666 ลานบาท และ 35 ลานเหรียญสหรัฐ) 

 
18 เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวของกัน 4 242,090  259,064  65,865  98 
         

กิจการอ่ืนๆ         
เจาหน้ีการคา  37,181  562,255  -  - 
คาใชจายคางจาย  158,939  131,829  8,516  8,960 
รายไดรับลวงหนา  30,598  71,090  -  - 
ดอกเบ้ียคางจาย  17,717  16,264  16,119  13,118 
อ่ืนๆ  58,464  45,270  46,974  33,106 
  302,899  826,708  71,609  55,184 
รวม  544,989  1,085,772  137,474  55,282 
 



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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19 ทุนเรือนหุน 
 

 มูลคาหุน  2561  2560 
 ตอหุน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุน / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน       
ณ วันที่ 1 มกราคม       
- หุนสามัญ 1  1,016,389  1,016,389  923,990  923,990 
ออกหุนใหม 1  -  -  92,399  92,399 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม          
- หุนสามัญ 1  1,016,389  1,016,389  1,016,389  1,016,389 
         

หุนท่ีออกและชําระแลว         
ณ วันที่ 1 มกราคม         
- หุนสามัญ 1  923,990  923,990  923,990  923,990 
ออกหุนใหม 1  50,000  50,000  -  - 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม          
- หุนสามัญ 1  973,990  973,990  923,990  923,990 

 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2561 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเสนอขายและ
จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด ตามแบบมอบอํานาจทั่วไป ตามท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุม
วิสามัญผูถือหุนบริษัทเมื่อวันท่ี 6 มิถุนายน 2560 โดยอนุมัติใหออกและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนตามแบบ                          
มอบอํานาจท่ัวไป จํานวน 50 ลานหุน ใหแกบุคคลในวงจํากัด ที่ราคาเสนอขายหุนละ 21.70 บาท (ราคาตามมูลคา                          
1 บาท และสวนเกินมูลคาหุนสามัญ 20.70 บาท) รวมเปนมูลคาท้ังส้ิน 1,085 ลานบาท บริษัทไดจดทะเบียนเพ่ิมทุน
ชําระแลวดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2561 
 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันท่ี 6 มิถุนายน 2560 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษัทแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) เพ่ือรองรับการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทใหแกบุคคล
ในวงจํากัด (Private Placement) จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 923.99 ลานบาท เปน 1,016.39 ลานบาท โดยการ
ออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 92.40 ลานบาท (แบงเปน 92,399,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) บริษัทไดจดทะเบียน
เพ่ิมทุนจดทะเบียนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2560 
 



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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20 สวนเกินทุนและสํารอง 
 
สวนเกินมูลคาหุน  
 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุนสูงกวา
มูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินน้ีต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุน
น้ีจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 
สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา
สํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินสํารองน้ีจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 
องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน 
 
ผลตางจากการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย 
 
ผลตางจากการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในสวนของเจาของประกอบดวยผลรวม
การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขายจนกระท่ังมีการตัดรายการหรือเกิดการดอยคา 
 
การเคล่ือนไหวในทุนสํารอง 
 
การเคล่ือนไหวในทุนสํารองแสดงรายการในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน 

 



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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21 สวนงานดําเนินงาน 
 

กลุมบริษัทมีสวนงานท่ีรายงาน ดังรายละเอียดขางลาง ซ่ึงเปนหนวยงานธุรกิจที่สําคัญของกลุมบริษัท หนวยงาน
ธุรกิจที่สําคัญน้ีผลิตและใหบริการท่ีแตกตางกัน และมีการบริหารจัดการแยกตางหาก เน่ืองจากใชเทคโนโลยีและ
กลยุทธทางการตลาดท่ีแตกตางกัน ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานสอบทานรายงานการจัดการภายใน
ของแตละหนวยงานธุรกิจท่ีสําคัญอยางนอยทุกไตรมาส ท้ังน้ีกลุมบริษัทไดมีการทบทวนการจัดกลุมธุรกิจใหมโดย
การดําเนินงานของแตละสวนงานของกลุมบริษัทมี 3 สวนงานดําเนินงานดังตอไปน้ี 

 
 สวนงาน 1 ธุรกิจผลิต จําหนาย และใหบริการติดต้ังหลังคาเหล็กและหลังคาพลังงานแสงอาทิตย 
 สวนงาน 2 ธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 
 สวนงาน 3 ธุรกิจอ่ืนๆ 

 
ขอมูลผลการดําเนินงานของแตละสวนงานท่ีรายงานไดรวมอยูดังขางลางน้ี ผลการดําเนินงานวัดโดยใชกําไรกอน
ภาษีเงินไดของสวนงาน ซ่ึงนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดาน
การดําเนินงานของกลุมบริษัท ผูบริหารเช่ือวาการใชกําไรกอนภาษีเงินไดในการวัดผลการดําเนินงานน้ันเปนขอมูล
ท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานและสอดคลองกับกิจการอ่ืนท่ีดําเนินธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน  



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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ขอมูลเกี่ยวกับสวนงานที่รายงาน 
 

 

ธุรกิจผลิต จําหนาย  
และใหบริการติดตั้ง 

หลังคาเหล็กและหลังคา
พลังงานแสงอาทิตย 

  
ธุรกิจผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย 

  
 
 

ธุรกิจอื่น ๆ 

  
 
 

ตัดรายการระหวางกัน 

  
 
 

รวม 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
รายไดจากสวนงานธุรกิจ 1,683,410 1,735,802 4,332,123 4,301,286 30,961  86,089 - - 6,046,494 6,123,177 
รายไดระหวางสวนงาน - - - - 1,621,479  1,529,394 (1,621,479) (1,529,394) - - 
รวมรายไดและรายไดอื่น 1,683,410 1,735,802 4,332,123 4,301,286 1,652,440  1,615,483 (1,621,479) (1,529,394) 6,046,494 6,123,177 
            
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 252,045 218,460 3,200,847 3,182,855 (5,812)  62,429 1,495 2,771 3,448,575 3,466,515 
            
รายไดดอกเบี้ย 147 128 255 326 433,861  518,469 (396,728) (479,465) 37,535 39,458 
ตนทุนทางการเงิน (11,992) (7,721) (496,630) (604,193) (391,407)  (485,721) 396,728 479,465 (503,301) (618,170) 
ตนทุนสุทธิทางการเงิน (11,845) (7,593) (496,375) (603,867) 42,454  32,748 - - (465,766) (578,712) 
                    

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในการรวมคา - - - - (64)  (919) - - (64) (919) 
                    

กําไรตามสวนงานกอนหักภาษีเงินได    240,200 210,867  2,706,577  2,578,988  1,134,338  1,018,678  (1,096,265) (921,649)  2,984,850  2,886,884 
คาใชจายภาษีเงินได (49,367) (41,790)  (5,534)  (2,986)  (6,763)  (19,715)  396 (288)  (61,268)  (64,779) 
กําไรสําหรับป 190,833 169,077  2,701,043  2,576,002  1,127,575  998,963  (1,095,869) (921,937)  2,923,582  2,822,105 



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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ธุรกิจผลิต จําหนาย 
และใหบริการติดตั้ง 

หลังคาเหล็กและหลังคา
พลังงานแสงอาทิตย  

ธุรกิจผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย  

 
 

ธุรกิจอื่น ๆ  

 
 

ตัดรายการระหวางกัน  

 
 

รวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
สินทรัพยตามสวนงานที่รายงาน            
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 47,794 52,024 16,377,111 17,057,782 31,985 38,934 1,548 1,213 16,458,438  17,149,953 
เงินลงทุนในการรวมคา - - - - - 1,799 - - - 1,799 
เงินลงทุนชั่วคราว 104,476 102,044 50,637 66,137 1,701,952 1,272,886 - - 1,857,065  1,441,067 
เงินลงทุนเผื่อขาย - - - - 681,816 251,542 - - 681,816  251,542 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - 128,678 128,678 340,000 340,000 - - 468,678  468,678 
สินทรัพยที่ยังไมไดปนสวน         3,331,627 3,713,599
รวมสินทรัพย         22,797,624  23,026,638 
           
หนี้สินตามสวนงานที่รายงาน            
เงินกูยืม 200,021 285,638 8,890,444 11,005,356 - - (8,991,444) (11,280,056) 99,021 10,938 
หุนกู - - - - 8,160,569 10,601,499 - - 8,160,569  10,601,499 
หนี้สินที่ไมไดปนสวน        657,380 1,206,001 
รวมหนี้สิน         8,916,970 11,818,438 



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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22 รายไดจากการขายและการใหบริการ 
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
รายไดจากการขายไฟฟา 1,224,892 1,194,941 - - 
รายไดเงินอุดหนุนสวนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟา 3,072,586 3,078,087 - - 
รายไดจากการขายและใหบริการติดต้ังหลังคา     
   เหล็กและหลังคาพลังงานแสงอาทิตย 1,481,594 1,561,528 - - 
รายไดจากการขายสินคา 138,561 173,797 - - 
อ่ืนๆ 10,537 - - - 
รวม 5,928,170 6,008,353 - - 
 

23 รายไดอ่ืน 
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
รายไดเงินปนผล 2,105 - 1,097,760 924,420 
รายไดคาอากรขาเขาท่ีไดรับคืน 55,369 - - - 
รายไดดอกเบี้ย 37,539 39,458 433,864 518,467 
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนอ่ืน 8,900 68,370 3,508 59,693 
รายไดคาบริหารจัดการ - - 110,526 109,356 
อ่ืนๆ 14,411 6,996 2,649 3,468 
รวม 118,324 114,824 1,648,307 1,615,404 
 



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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24 คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
เงินเดือนและคาแรง 77,075 68,970 36,857 31,674 
คาลวงเวลาและโบนัส 13,519 11,571 8,144 5,848 
โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว  1,548  1,491 743 696 
โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว 5,382  1,049 2,596 753 
อ่ืนๆ 7,896  7,185 3,366 2,710 
รวม 105,420 90,266 51,706 41,681 
 
โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 
 
บริษัทในกลุมหลายแหงไดจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของบริษัทบนพ้ืนฐานความสมัครใจของ
พนักงานในการเปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 3 ถึง อัตรารอยละ 6 ของเงินเดือน
ทุกเดือน และกลุมบริษัทจายสมทบในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีได
จดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจัดการกองทุนท่ี
ไดรับอนุญาต 
 
 



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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25 คาใชจายตามลักษณะ 
 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไดรวมการวิเคราะหคาใชจายตามหนาท่ี คาใชจายตามลักษณะไดเปดเผยตามขอกําหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับตาง ๆ ดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
การเปลี่ยนแปลงในสินคาคงเหลือ (197,187) (128,097) - - 
วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองใชไป 1,093,282 1,270,021 - - 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 689,409 642,804 11,263 8,426 
คาบริหารจัดการและสาธารณูปโภค 296,937 290,609 9,760 9,841 
ตนทุนจางเหมาติดต้ังโซลารูฟ 281,937 208,847 - - 
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 105,420 90,266 51,706 41,681 
คานายหนา 63,071 64,799 - - 
ภาษีปายและภาษีโรงเรือน 34,355 26,929 - - 
คาเบี้ยประกันภัย 39,875 24,051 664 606 
อ่ืนๆ 151,180  126,975  50,015  48,868 
รวมตนทุนขายและการใหบริการ คาใชจายในการ
ขายและจัดจําหนาย และคาใชจายในการบริหาร 

 
2,558,279 

 
2,617,204 

 
123,408 

 
109,422 

 
26 ตนทุนทางการเงิน 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ดอกเบ้ียจาย      
หุนกู 391,226 485,632 391,227 485,632 
เงินกูและเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร 4,604 317 - - 
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย 107,281 132,111 - - 
รวมดอกเบ้ียจาย 503,111 618,060 391,227 485,632 
ตนทุนทางการเงินอ่ืน 190 110 179 89 
รวม 503,301 618,170 391,406 485,721 
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27 ภาษีเงินได 
 

ภาษีเงินไดท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุน 
 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน     
สําหรับงวดปจจุบัน 64,166 64,185 9,101 22,301 
ภาษีงวดกอนๆท่ีบันทึก (สูงไป) ตํ่าไป    95 17 (4) 110 
 64,261 64,202 9,097 22,411 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี      
การเปล่ียนแปลงของผลตางช่ัวคราว 15 (2,993) 577 (2,334) (2,696) 
 (2,993) 577 (2,334) (2,696) 
รวมคาใชจายภาษีเงินได 61,268 64,779 6,763 19,715 

 
 การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีท่ีแทจริง 
 

 งบการเงินรวม 
 2561  2560 
 อัตราภาษี 

(รอยละ) 
  

(พันบาท) 
 อัตราภาษี 

(รอยละ) 
  

(พันบาท) 
กําไรกอนภาษีเงินไดรวม   2,984,850    2,886,884 

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20  596,970  20  577,377 
รายไดท่ีไมตองเสียภาษี   (541,079)    (521,792) 
คาใชจายตองหามทางภาษี   1,875    1,744 
ผลขาดทุนในปปจจุบันที่ไมรับรูเปน 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

   
3,407 

    
7,433 

ภาษีงวดกอนๆท่ีบันทึกตํ่าไป   95    17 
รวม 2.1  61,268  2.2  64,779 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 
 อัตราภาษี 

(รอยละ) 
  

(พันบาท) 
 อัตราภาษี 

(รอยละ) 
  

(พันบาท) 
กําไรกอนภาษีเงินไดรวม   1,133,493    1,020,261 

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20  226,699  20  204,052 
รายไดท่ีไมตองเสียภาษี   (220,393)    (185,781) 
คาใชจายตองหามทางภาษี   461    1,334 
ภาษีงวดกอนๆท่ีบันทึก (สูงไป) ตํ่าไป   (4)    110 
รวม 0.6  6,763  1.9  19,715 

 

การลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ใหปรับลดอัตราภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลเหลืออัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 
เปนตนไป 
 

28 สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน 
 

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนอนุมัติใหกลุมบริษัทไดรับสิทธิประโยชนหลายประการในฐานะผูไดรับการสงเสริม
การลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกับการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยพอสรุป
สาระสําคญัไดดังน้ี  
 
(ก) ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาและภาษีสําหรับเคร่ืองจักรท่ีไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
 
(ข) ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมมี
กําหนดเวลาแปดป นับแตวันท่ีเร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน และ 
 
(ค) ใหไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 50 สําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมมีกําหนดเวลาหาป นับแตวันท่ีส้ินสุดสิทธิประโยชนตามขอ (ข) 
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เน่ืองจากเปนกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน กลุมบริษัทจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอกําหนดตามท่ีระบุไวใน
บัตรสงเสริมการลงทุน 
 
รายไดท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนและที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนสรุปไดดังน้ี 

 
 งบการเงินรวม 
 2561  2560 
 กิจการที่

ไดรับการ
สงเสริม  

กิจการที่
ไมไดรับการ
สงเสริม  

 
 

รวม  

กิจการท่ี
ไดรับการ
สงเสริม  

กิจการที่
ไมไดรับการ
สงเสริม  

 
 

รวม 
 (พันบาท) 

ขายในประเทศ 4,297,478  1,981,920  6,279,398  4,273,028  2,086,553  6,359,581 
ตัดรายการระหวางกัน -  (351,228)  (351,228)  -  (351,228)  (351,228) 
รวมรายได 4,297,478  1,630,692  5,928,170  4,273,028  1,735,325  6,008,353 

 
29 กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

 
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คํานวณจากกําไรสําหรับปที่เปนสวนของผู
ถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางปโดยวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก แสดงการ
คํานวณดังน้ี   

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท / พันหุน) 
กําไรสําหรับปท่ีเปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัท 2,613,610  2,524,325  1,126,730  1,000,546 

        
จํานวนหุนสามัญท่ีออก ณ วันท่ี 1 มกราคม 923,990  923,990  923,990  923,990 
ผลกระทบจากการออกหุน 43,836  -  43,836  - 
จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉล่ีย        
    ถวงนํ้าหนัก (ข้ันพ้ืนฐาน) 967,826  923,990  967,826  923,990 

        
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 2.70  2.73  1.16  1.08 
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30 เงินปนผล 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปนผล
ระหวางกาลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.55 บาท เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 535.69 ลานบาท โดยเงินปนผลดังกลาว
ไดจายใหแกผูถือหุนในเดือนกันยายน 2561 
 
ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันที่ 20 เมษายน 2561 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร
เปนเงินปนผลสําหรับผลประกอบการป 2560 และกําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรรของบริษัท ในอัตราหุนละ 1.15 บาท 
เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 1,095.09 ลานบาท ซ่ึงบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว ในอัตราหุนละ 0.50 บาท 
เปนเงินจํานวน 462 ลานบาท คงเหลือเปนเงินปนผลท่ีจะจายในอัตราหุนละ 0.65 บาท เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 633.08 
ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม 2561 

 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปนผล
ระหวางกาลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.50 บาท เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 462 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจาย
ใหแกผูถือหุนในเดือนกันยายน 2560 
 
ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันที่ 21 เมษายน 2560 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร
เปนเงินปนผลสําหรับผลประกอบการป 2559 และกําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรรของบริษัท ในอัตราหุนละ 1.10 บาท 
เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 1,016.39 ลานบาท ซ่ึงบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว ในอัตราหุนละ 0.40 บาท 
เปนเงินจํานวน 369.60 ลานบาท คงเหลือเปนเงินปนผลท่ีจะจายในอัตราหุนละ 0.70 บาท เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 
646.79 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม 2560 
 

31 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน  
 
กลุมบริษัทมีความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการถือหรือออกตราสาร
อนุพันธ เพ่ือการเก็งกําไรหรือการคา 
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การจัดการความเส่ียงเปนสวนที่สําคัญของธุรกิจของกลุมบริษัท  กลุมบริษัทมีระบบในการควบคุมใหมีความสมดุล
ของระดับความเส่ียงใหเปนท่ียอมรับได โดยพิจารณาระหวางตนทุนที่เกิดจากความเส่ียงและตนทุนของการจัดการ
ความเส่ียง  ฝายบริหารไดมีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเส่ียงของกลุมบริษัทอยางตอเน่ืองเพ่ือใหม่ันใจ
วามีความสมดุลระหวางความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 
การบริหารจัดการทุน 
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนใหม่ันคงเพ่ือรักษาความเช่ือมั่นของนักลงทุน เจาหน้ี
และความเช่ือม่ันของตลาดและกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมีการกํากับดูแล
ผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึงกลุมบริษัทพิจารณาจากสัดสวนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานตอสวนของ
เจาของรวม ซ่ึงไมรวมสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม อีกท้ังยังกํากับดูแลระดับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
สามัญ 

 
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 
 
ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบ้ียใน
ตลาด  ซ่ึงสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท  เน่ืองจากดอกเบ้ียของเงินกูยืมสวนใหญ
มีอัตราคงท่ี   กลุมบริษัทมีความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูยืม (ดูหมายเหตุขอ 17) กลุมบริษัทไดลดความ
เส่ียงดังกลาวโดยทําใหแนใจวาดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูยืมสวนใหญมีอัตราคงท่ี และใชตราสารอนุพันธซ่ึงสวนใหญ
เปนสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย เพ่ือใชในการจัดการความเส่ียงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียท่ีเกิด
จากเงินกูยืมเปนการเฉพาะ 

 
อัตราดอกเบ้ียที่แทจริงของหลักทรัพยที่เปนตราสารหน้ีและเงินใหกูยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะท่ีครบกําหนด
ชําระหรือกําหนดอัตราใหมมีดังน้ี 
 งบการเงินรวม 

 
อัตราดอกเบ้ีย 
ที่แทจริง ภายใน 1 ป 

หลังจาก 1 ป 
แตภายใน 5 ป หลังจาก 5 ป รวม 

 (รอยละตอป) (พันบาท) 

ป 2560         
ไมหมุนเวียน          
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกําหนด   3.75  340,000  -  -  340,000 
รวม  340,000  -  -  340,000 



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
อัตราดอกเบ้ีย 
ที่แทจริง ภายใน 1 ป 

หลังจาก 1 ปแต
ภายใน 5 ป หลังจาก 5 ป รวม 

 (รอยละตอป) (พันบาท) 

ป 2561      
หมุนเวียน      
เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน   3.50  101,000  -  -  101,000 

          
ไมหมุนเวียน          
เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน THBFIX3M 

+1.55 
  

1,823,647 
  

5,053,051 
  

19,621 
  

6,896,319 
   3.50  31,237  94,138  -  125,375 
   5.65  467,188  1,401,562  -  1,868,750 
รวม  2,423,072  6,548,751  19,621  8,991,444 
      

ป 2560      
หมุนเวียน      
เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน   3.50  269,700  -  -  269,700 

   4.00  5,000  -  -  5,000 
          
ไมหมุนเวียน          
เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน THBFIX3M 

+1.55 
  

1,820,812 
  

6,455,442 
  

440,877 
  

8,717,131 
   3.50  17,850  125,375  -  143,225 
   5.65  276,250  1,868,750  -  2,145,000 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกําหนด   3.75  340,000  -  -  340,000 
รวม  2,729,612  8,449,567  440,877  11,620,056 



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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อัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบี้ย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม และระยะที่ครบกําหนดชําระหรือ
กําหนดอัตราใหมมีดังน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  งบการเงินรวม 
 อัตราดอกเบ้ีย 

ที่แทจริง ภายใน 1 ป 
หลังจาก 1 ป 
แตภายใน 5 ป หลังจาก 5 ป รวม 

 (รอยละตอป) (พันบาท) 

ป 2561      
หมุนเวียน      
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 2.30  96,021  -  -  96,021 
 MLR - 1  3,000  -  -  3,000 
          
ไมหมุนเวียน          
หุนกู 2.20 - 5.55  2,369,374  5,791,195  -  8,160,569 
รวม  2,468,395  5,791,195  -  8,259,590 
      

ป 2560      
หมุนเวียน      
เงินเบิกเกินบัญชี MOR  1,938  -  -  1,938 
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน MLR - 1  9,000  -  -  9,000 
          
ไมหมุนเวียน          
หุนกู 2.66 - 5.55  2,940,485  7,011,500  649,514  10,601,499 
รวม  2,951,423  7,011,500  649,514  10,612,437 



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย 

 
บริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพ่ือปองกันความเส่ียงเก่ียวกับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่อาจจะเกิดข้ึน
ในอนาคตสําหรับการจายชําระดอกเบ้ียหุนกู จากอัตราดอกเบ้ียแบบลอยตัวที่ไดรับจากเงินใหกูยืมแกกิจการท่ี
เก่ียวของกัน เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่ภายใตสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย บริษัทตกลงท่ีจะแลกเปล่ียนผลแตกตาง
ระหวางจํานวนดอกเบ้ียแบบอัตราคงที่และอัตราลอยตัวซ่ึงคํานวณจากจํานวนเงิน ตามสัญญาท่ีตกลงไวในแตละ
ชวงเวลาที่กําหนดไว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จํานวนเงินตามสัญญา 6,896 ลานบาท (2560 : 8,717 ลานบาท) อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.31 และอัตราดอกเบ้ียลอยตัว THBFIX3M บวกรอยละ 1.51 
 
บริษัทยอยไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพ่ือปองกันความเส่ียงเก่ียวกับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่
อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตสําหรับเงินกูยืมระยะยาว จากอัตราดอกเบ้ียแบบลอยตัวเปนอัตราดอกเบี้ยคงท่ีภายใตสัญญา
แลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย บริษัทยอยตกลงท่ีจะแลกเปล่ียนผลแตกตางระหวางจํานวนดอกเบ้ียแบบอัตราคงท่ีและ
อัตราลอยตัวซ่ึงคํานวณจากจํานวนเงิน ตามสัญญาท่ีตกลงไวในแตละชวงเวลาท่ีกําหนดไว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2561 จํานวนเงินตามสัญญา 6,322 ลานบาท (2560: 8,509 ลานบาท) อัตราดอกเบ้ียคงที่อยูในระหวางอัตรารอยละ 
4.62 ถึงรอยละ 5.39 และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX3M บวกรอยละ 1.80 ถึงรอยละ 2.00 (2560 : อัตราดอกเบ้ีย
คงท่ีอยูในระหวางอัตรารอยละ 4.37 ถึงรอยละ 5.47 และอัตราดอกเบ้ียลอยตัว THBFIX3M บวกรอยละ 1.80 ถึงรอย
ละ 2.00) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
อัตราดอกเบ้ีย 
ที่แทจริง ภายใน 1 ป 

หลังจาก 1 ป 
แตภายใน 5 ป หลังจาก 5 ป รวม 

 (รอยละตอป) (พันบาท) 

ป 2561      
ไมหมุนเวียน          
หุนกู 2.20 - 5.55  2,369,374  5,791,195  -  8,160,569 
รวม  2,369,374  5,791,195  -  8,160,569 
      

ป 2560      
ไมหมุนเวียน          
หุนกู 2.66 - 5.55  2,940,485  7,011,500  649,514  10,601,499 
รวม  2,940,485  7,011,500  649,514  10,601,499 



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ 
 
กลุมบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคาท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 
กลุมบริษัทไดทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซ่ึงรายการดังกลาวจะมีอายุไมเกินหน่ึงป เพ่ือปองกัน
ความเส่ียงของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ  สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนา ณ วันที่รายงานเปนรายการที่เก่ียวของกับรายการซ้ือและขายสินคาท่ีเปนเงินตราตางประเทศในปถัดไป  

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม กลุมบริษัทและบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศอันเปนผลมาจาก
การมีสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศดังน้ี 

 

 

 
ความเสี่ยงทางดานสินเช่ือ 
 
ความเส่ียงทางดานสินเช่ือ คือความเส่ียงที่ลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหน้ีแกกลุมบริษัท ตามเง่ือนไขท่ีตกลง
ไวเมื่อครบกําหนด ซ่ึงจะกอใหเกิดความเสียหายทางการเงินแกกลุมบริษัท กลุมบริษัทมีความเส่ียงดานเครดิต
เน่ืองจากรายไดสวนใหญของบริษัทอยูภายใตสัญญาระยะยาวกับคูสัญญานอยราย อยางไรก็ตามสัญญาโดยท่ัวไปจะ
เปนหนวยงานภาครัฐและองคกรภาครัฐหรือเอกชนท่ีมีขนาดใหญและมีความเส่ียงท่ีรับรูอยูในระดับตํ่า 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  
เงินลงทุนอ่ืน 27,625  39,393  27,625  39,393 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมีความเส่ียง 27,625  39,393  27,625  39,393 
สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศ -  -  -  - 

เงินยูโร  
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 7,349  -  -  - 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน (5,955)  (79,805)  -  - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมีความเสี่ยง 1,394  (79,805)  -  - 
สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศ -  15,668  -  - 



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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ความเสี่ยงจากสภาพคลอง 
 
กลุมบริษัทมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงิน
สดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกลุมบริษัทและเพ่ือทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 
มูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม 
 
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงิน มีมูลคาท่ีใกลเคียงกับ
มูลคาตามบัญชีทุกรายการ ยกเวนรายการดังตอไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 มูลคาตาม  มูลคายุติธรรม 
 บัญชี  ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
 (ลานบาท) 
31 ธันวาคม 2561       
สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม          
ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขาย          
   (ในกองทุนรวมตราสารหน้ีระยะส้ัน) 1,671.58  -  1,671.58  -  1,671.58 
ตราสารหน้ีที่เปนหลักทรัพยเผ่ือขาย          
   (ในกองทุนสวนบุคคล) 749.68  -  749.68  -  749.68 
ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขาย          
   (ในกองทุนรวมตราสารทุน) 27.63  -  27.63  -  27.63 
          
หน้ีสินทางการเงินท่ีไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม          
หุนกู (8,160.57)  -  (8,339.77)  -  (8,339.77)
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย -  -  (195.62)  -  (195.62)



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินรวม 
 มูลคาตาม  มูลคายุติธรรม 
 บัญชี  ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
 (ลานบาท) 
31 ธันวาคม 2560       
สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม          
ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขาย          
   (ในกองทุนรวมตราสารหน้ีระยะส้ัน) 1,223.37  -  1,223.37  -  1,223.37 
ตราสารหน้ีที่เปนหลักทรัพยเผ่ือขาย          
   (ในกองทุนสวนบุคคล) 258.84  -  258.84  -  258.84 
ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขาย          
   (ในกองทุนรวมตราสารทุน) 39.39  -  39.39  -  39.39 
          

สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน  
ท่ีไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 

         

ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด 340.00  -  342.13  -  342.13 
หุนกู (10,601.50)  -  (11,550.34)  -  (11,550.34)
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย -  -  (300.31)  -  (300.31)
สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศลวงหนา 0.08  -  (0.08)  -  (0.08) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลคาตาม  มูลคายุติธรรม 
 บัญชี  ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
 (ลานบาท) 
31 ธันวาคม 2561       
สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม        
ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขาย        
   (ในกองทุนรวมตราสารหน้ีระยะส้ัน) 1,516.47  -  1,516.47  -  1,516.47 
ตราสารหน้ีที่เปนหลักทรัพยเผ่ือขาย          
   (ในกองทุนสวนบุคคล) 749.68  -  749.68  -  749.68 
ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขาย          
   (ในกองทุนรวมตราสารทุน) 27.63  -  27.63  -  27.63 



บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลคาตาม  มูลคายุติธรรม 

 บัญชี  ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
 (ลานบาท) 
หน้ีสินทางการเงินท่ีไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม          
หุนกู (8,160.57)  -  (8,339.77)  -  (8,339.77) 
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย -  -  (7.10)  -  (7.10) 
          
31 ธันวาคม 2560          
สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม        
ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขาย        
   (ในกองทุนรวมตราสารหน้ีระยะส้ัน) 1,052.88  -  1,052.88  -  1,052.88 
ตราสารหน้ีที่เปนหลักทรัพยเผ่ือขาย          
   (ในกองทุนสวนบุคคล) 258.84  -  258.84  -  258.84 
ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขาย          
   (ในกองทุนรวมตราสารทุน) 39.39  -  39.39  -  39.39 
          
สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน   
   ท่ีไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 

         

ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด 340.00  -  342.13  -  342.13 
หุนกู (10,601.50)  -  (11,550.34)  -  (11,550.34) 
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย -  -  47.75  -  47.75 
 
การวัดมูลคายุติธรรม  
 
มูลคายุติธรรมระดับ 2 สําหรับตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขาย คํานวณโดยใชมูลคาสินทรัพยสุทธิ ณ วันท่ีรายงาน 
สําหรับตราสารหน้ี คํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วันที่รายงาน 
สําหรับตราสารอนุพันธ มูลคายุติธรรมอางอิงราคาจากนายหนา มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสะทอน
ผลกระทบของความเส่ียงดานเครดิตและไดรวมการปรับปรุงความเส่ียงดานเครดิตของกลุมบริษัทและคูสัญญาตาม
ความเหมาะสม 
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32 ภาระผูกพันกับกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 
จํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายในอนาคตท้ังสิ้น 
   ภายใตสัญญาเชาดําเนินงานท่ีบอกเลิกไมได 

       

ภายในหน่ึงป  3,358  2,134  409  - 
หลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 1,932  2,170  105  - 
รวม 5,290  4,304  514  - 
        
จํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายในอนาคตท้ังสิ้น 
   ภายใตสัญญาบริการ 

       

ภายในหน่ึงป 60,397  66,158  928  784 
หลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 53,381  102,456  360  285 
รวม 113,778  168,614  1,288  1,069 
        

ภาระผูกพันอ่ืน ๆ        
เลตเตอรออฟเครดิตสําหรับซ้ือสินคาและวัสดุ        
   ท่ียังไมไดใช -  60,690  -  - 
คําส่ังซ้ือที่ผูขายสินคาตกลงแลว 184,119  110,604  -  - 
หนังสือค้ําประกันจากธนาคาร 152,720  132,616  -  - 
รวม 336,839  303,910  -  - 

 
33 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไมไดใช 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของกลุมบริษัท ซ่ึงคาดวาจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญตองบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ เมื่อนํามาถือปฏิบัติเปนคร้ังแรก มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกลาวกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันที่ 
1 มกราคม ในปดังตอไปน้ี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง มีผลบังคับใช 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 รายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา 2562 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7* การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32* การแสดงรายการสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16* 

การปองกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน
หนวยงานตางประเทศ 

2563 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 19* 

การชําระหน้ีสินทางการเงินดวยตราสารทุน 2563 

 
* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใหหลักการโดยรวมในการรับรูรายได ทั้งจํานวนที่รับรูและชวงเวลาที่ 
รับรู โดยรายไดจะรับรูเมื่อ (หรือ ณ ขณะท่ี) กิจการสงมอบการควบคุมสินคาหรือบริการใหแกลูกคาดวยมูลคาของ 
รายไดที่กิจการคาดวาจะไดรับ   
 
กลุมบริษัทไดประเมินผลกระทบอันเน่ืองจากการนํามาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 มาถือปฏิบัติเสร็จส้ิน
แลว พบวาไมมีผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของกับเครื่องมือทางการเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมเคร่ืองมือทางการเงินเหลาน้ีใหขอกําหนดเก่ียวกับนิยามสินทรัพยทางการเงิน
และหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู การวัดมูลคา การดอยคาและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของ
อนุพันธและการบัญชีปองกันความเส่ียง  

 
ขณะน้ีกลุมบริษัทกําลังพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
กลุมเคร่ืองมือทางการเงินเปนคร้ังแรกตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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34 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติเห็นชอบใหเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเร่ืองจาย 
เงินปนผลสําหรับป 2561 ในอัตราหุนละ 1.20 บาท เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 1,168.79 ลานบาท ซ่ึงบริษัทไดจายปนผล
ระหวางกาลไปแลวในอัตราหุนละ 0.55 บาท เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 30 และจะ
จายเงินปนผลงวดสุดทายในอัตราหุนละ 0.65 บาท ใหแกผูถือหุนเฉพาะผูที่มีสิทธิรับเงินปนผล ทั้งน้ีการจายเงินปน
ผลดังกลาวข้ึนอยูกับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนในวันท่ี 12 เมษายน 2562 


