
 
 

  

  
 
 
 
 
 

บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษัท เอสพซีีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 
ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่าง
กาล) ของบริษทั เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและของเฉพาะบริษทั เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึง
ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลส่วนขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกับขอ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล โดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั 
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบ เร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
(โศภิษฐ์ พรหมพล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 10042 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤษภาคม 2564 



31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมนุเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 468,029           735,467           34,998             667,364           
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 14 1,467,417        1,777,855        1,156,417        1,487,640        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 3, 4 897,384           1,028,760        31,833             10,032             
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                   -                   1,433,181        -                   
ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3 -                   -                   2,270,811        2,516,244        
สินคา้คงเหลือ 5 533,079           537,400           -                   -                   
เงินฝากประจ าท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้ 6,002               -                   -                   -                   
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 89,311             99,118             6,417               4,592               
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,461,222        4,178,600        4,933,657        4,685,872        

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน
สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 14 1,426,542        1,426,057        1,346,782        1,359,674        
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 6 -                   -                   4,952,163        3,129,313        
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                   -                   1,295,899        1,681,080        
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 35,716             36,229             25,788             26,065             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 16,242,053      15,263,510      44,715             31,300             
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 93,132             94,488             20,810             20,520             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 177,446           184,101           -                   -                   
คา่รับประกนัเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าจ่ายล่วงหนา้ 518,627           531,152           -                   -                   
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 4,064               4,058               1,352               1,353               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 18,497,580 17,539,595 7,687,509 6,249,305

รวมสินทรัพย์ 21,958,802      21,718,195      12,621,166      10,935,177      

(พันบาท)

บริษทั เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

หนีสิ้นหมนุเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                       3,000               -                   -                   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 3, 8 227,926           202,929           56,091             26,461             
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 1,697,659        2,197,353        1,697,659        2,197,353        
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21,079             21,100             6,446               4,417               
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 78,807             48,896             -                       -                       
หน้ีสินทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน 14 -                       328                  -                       -                       
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 57,836             50,325             1,151               3,200               
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,083,307        2,523,931        1,761,347        2,231,431        

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน
หุน้กู้ 14 1,898,440        1,898,084        1,898,440        1,898,084        
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 64,563             69,346             22,032             14,394             
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 10,877             14,615             10,755             14,486             
ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 1,891               2,009               670                  575                  
หน้ีสินทางการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 14 43,365             54,169             -                   -                   
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 300                  300                  -                   -                   
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,019,436        2,038,523        1,931,897        1,927,539        

รวมหนีสิ้น 4,102,743        4,562,454        3,693,244        4,158,970        

บริษทั เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
4



31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทนุเรือนหุน้ 9
     ทนุจดทะเบียน 1,153,189        1,016,389        1,153,189        1,016,389        
     ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 1,055,790        973,990           1,055,790        973,990           
ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 9 5,673,723        3,955,923        6,500,593        4,782,793        
ส่วนเกินมลูคา่หุน้จากการรวมธุรกิจ 89,000             89,000             -                   -                   
ส่วนต ่าจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 6 (1,758,878)       -                       -                   -                   
ก าไรสะสม
     จดัสรรแลว้
          ทนุส ารองตามกฎหมาย 101,639           101,639           101,639           101,639           
     ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 10,800,692      10,100,631      1,269,900        917,785           
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 15,961,966 15,221,183 8,927,922 6,776,207
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 1,894,093 1,934,558 -                   -                   
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 17,856,059      17,155,741      8,927,922        6,776,207        

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 21,958,802 21,718,195 12,621,166 10,935,177

(พันบาท)

บริษทั เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 3, 10 1,172,702       1,454,732       -                  -                  
ตน้ทุนขายและการให้บริการ 3 (242,644)         (449,265)         -                  -                  
ก ำไรขั้นต้น 930,058          1,005,467       -                  -                  
รายไดอ่ื้น 3, 11 6,148              6,955              432,999          620,479          
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 3 (154)                (16,092)           -                  -                  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 (85,266)           (63,922)           (36,285)           (29,835)           
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์ 11,132            16,439            (16,530)           18,189            
ผลก าไร (ขาดทุน) ของสินทรัพยท์างการเงิน 2,395              (29,530)           2,528              (30,560)           
ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 864,313          919,317          382,712          578,273          
ส่วนแบ่งก าไรของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย -                  176                 -                  -                  
ตน้ทุนทางการเงิน (45,572)           (69,123)           (34,328)           (51,598)           
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 818,741          850,370          348,384          526,675          
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 12 (36,440)           (12,603)           3,731              5,039              
ก ำไรส ำหรับงวด 782,301          837,767          352,115          531,714          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษเีงนิได้ -                  -                  -                  -                  
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 782,301          837,767          352,115          531,714          

กำรแบ่งปันก ำไร
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 700,061          748,985          352,115          531,714          
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 82,240            88,782            -                  -                  
ก ำไรส ำหรับงวด 782,301          837,767          352,115          531,714          

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 700,061          748,985          352,115          531,714          
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 82,240            88,782            -                  -                  
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 782,301          837,767          352,115          531,714          

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 13 0.69 0.77 0.35 0.55

บริษทั เอสพซีีจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทนุเรือนหุน้ ส่วนเกิน รวมส่วนของ ส่วนของ

ท่ีออกและ ส่วนเกิน มลูคา่หุน้จาก ทนุส ารอง ผูถื้อหุน้ของ ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่ รวมส่วนของ

ช าระแลว้ มลูคา่หุน้สามญั การรวมธุรกิจ ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่ อ านาจควบคุม ผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2563

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

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั -                    -                    -                    -                    (701,273)           (701,273)           (69,739)             (771,012)           

    รวมการจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น -                    -                    -                    -                    (701,273)           (701,273)           (69,739)             (771,012)           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ก  าไร -                    -                    -                    -                    748,985            748,985            88,782              837,767            

     ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                    -                    -                    -                    748,985            748,985            88,782              837,767            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563 973,990            3,955,923         89,000              101,639            8,653,671         13,774,223       1,806,359         15,580,582       

ก าไรสะสม

(พันบาท)

บริษทั เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนต ่า

จากการ

ทนุเรือนหุน้ ส่วนเกิน เปล่ียนแปลง รวมส่วนของ ส่วนของ

ท่ีออกและ ส่วนเกิน มลูคา่หุน้จาก สดัส่วนการถือหุน้ ทนุส ารอง ผูถื้อหุน้ของ ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มลูคา่หุน้สามญั การรวมธุรกิจ ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่ อ านาจควบคุม ผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2564

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

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

    เพ่ิมหุน้สามญั 9 81,800            1,717,800       -                  -                  -                  -                  1,799,600       -                  1,799,600       
    เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  (81,983)           (81,983)           

    รวมเงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น 81,800            1,717,800       -                  -                  -                  -                  1,799,600       (81,983)           1,717,617       

    การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

    การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม

       โดยอ านาจควบคุมไมเ่ปล่ียนแปลง 6 -                  -                  -                  (1,758,878)      -                  -                  (1,758,878)      (40,722)           (1,799,600)      

    รวมการเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                  -                  -                  (1,758,878)      -                  -                  (1,758,878)      (40,722)           (1,799,600)      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ก  าไร -                  -                  -                  -                  -                  700,061          700,061          82,240            782,301          

     ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                  -                  -                  -                  -                  700,061          700,061          82,240            782,301          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2564 1,055,790       5,673,723       89,000            (1,758,878)      101,639          10,800,692     15,961,966     1,894,093       17,856,059     

ก าไรสะสม

(พันบาท)

บริษทั เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทนุเรือนหุน้

ท่ีออกและ ส่วนเกินมลูคา่ ทนุส ารอง รวมส่วนของ

ช าระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2563

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

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั -                            -                            -                            (701,273)                   (701,273)

    รวมการจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น -                            -                            -                            (701,273)                   (701,273)                   

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ก  าไร -                            -                            -                            531,714                     531,714                     
     ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                            -                            -                            -                            -                            
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                            -                            -                            531,714                     531,714                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563 973,990                     4,782,793                  101,639                     879,958                     6,738,380                  

ก าไรสะสม

(พันบาท)

บริษทั เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น

ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564

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

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้น

    เพ่ิมหุ้นสามญั 9 81,800                      1,717,800                 -                            -                            1,799,600                 

    รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้น 81,800                      1,717,800                 -                            -                            1,799,600                 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ก  าไร -                            -                            -                            352,115                    352,115                    

     ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                            -                            -                            -                            -                            
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                            -                            -                            352,115                    352,115                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564 1,055,790                 6,500,593                 101,639                    1,269,900                 8,927,922                 

ก าไรสะสม

(พันบาท)

บริษทั เอสพซีีจี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน
ก าไรส าหรับงวด 782,301 837,767 352,115 531,714
ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทนุ) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 36,440           12,603           (3,731)           (5,039)           
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 164,437         170,433         4,988 3,993
รายไดเ้งินปันผล -                -                (355,500) (525,000)
รายไดด้อกเบ้ีย -                (38)                (39,529) (62,837)
(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ (56)                111                -                -                
กลบัรายการขาดทนุจากการปรับมลูคา่สินคา้ (788)              -                -                -                
(ก าไร) ขาดทนุจากการวดัมลูคา่ยติุธรรม (13,527)         13,091           14,002           12,371           
ก าไรจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (1,766)           -                -                -                
ตน้ทนุทางการเงิน 45,572           69,123           34,328           51,598           
(ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน 1,589             (2,821)           (1,306)           (2,536)           
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน (118)              339                95                  151                
ส่วนแบง่ก าไรของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) -                (176)              -                -                

1,014,084      1,100,432      5,462             4,415             
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 131,126         (43,412)         1,384             (2,719)           
สินคา้คงเหลือ 5,109             126,389         -                -                
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 13,506           3,442             (482)              53                  
คา่รับประกนัเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าจ่ายล่วงหนา้ 12,525           12,978           -                -                
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (6)                  26                  1                    -                
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน (2,669)           (28,184)         692                (1,735)           
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 7,511             1,196             (2,049)           6,147             
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการด าเนินงาน 1,181,186      1,172,867      5,008             6,161             
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (7,312)           (7,033)           (1,343)           (1,478)           
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 1,173,874      1,165,834      3,665             4,683             

บริษทั เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 2,381,916      2,932,992      1,493,419      2,590,292      
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน (2,071,000)    (2,937,188)    (1,162,000)    (1,910,388)    
เงินฝากประจ าท่ีมีขอ้จ ากดัในการใชเ้พ่ิมข้ึน (6,002)           -                -                -                
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,147,398)    (6,865)           (6,315)           (116)              
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 9,397             2,409             -                -                
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (876)              (252)              (876)              (216)              
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                -                (1,433,181)    -                
เงินสดรับช าระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                -                -                16,000           
เงินสดรับช าระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                -                630,614         684,442         
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -                -                (22,250)         -                
เงินปันผลรับ -                -                336,500         -                
ดอกเบ้ียรับ 184                66                  35,344           72,258           
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (833,779)       (8,838)           (128,745)       1,452,272      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                7,000             -                -                
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (3,000)           (30,632)         -                -                
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหุน้กู้ (500,000)       -                (500,000)       -                
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (5,706) (5,379) (1,711)           (1,208)           
เงินปันผลจ่าย (81,983) -                -                -                
ดอกเบ้ียจ่าย (16,844)         (22,986)         (5,575)           (5,545)           
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงนิ (607,533)       (51,997)         (507,286)       (6,753)           

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (267,438)       1,104,999      (632,366)       1,450,202      

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ 1 มกราคม 735,467 460,067 667,364 23,702 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ 31 มนีำคม 468,029         1,565,066      34,998           1,473,904      

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด
เงินปันผลคา้งรับ -                -                19,000           525,000         
เงินปันผลคา้งจ่าย -                771,012         -                701,273         

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

(พันบาท)

บริษทั เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

13 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 

3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

5 สินคา้คงเหลือ 

6 เงินลงทุนในบริษทัย่อย  
7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
8 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
9 ทุนเรือนหุน้ 
10 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
11 รายไดอ่ื้น 
12 ภาษีเงินได ้
13 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
14 เคร่ืองมือทางการเงิน 
15 ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
16 เร่ืองอ่ืน ๆ 
17 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 
 

1 ข้อมูลทั่วไป  
 
บริษทัประกอบธุรกิจดา้นการลงทุนโดยการถือหุน้บริษทัในเครือ โดยกลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจดงัน้ี  

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

 
2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่น้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปี และจดัท าหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34  
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไป
แล้ว ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงเป็นคร้ังแรกซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 และไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่มีผล
บงัคบัใช้มาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ ทั้งน้ี การถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบ
การเงิน   
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(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการและนโยบายการบัญชี 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้
อธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 
3 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
 

ความสัมพันธ์ท่ีมีกับบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 6 ส าหรับความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการ                                       
ท่ีเก่ียวขอ้งกันอ่ืนและนโยบายการก าหนดราคาไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัในระหว่างงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  
 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการใหม่ท่ีมีสาระส าคญัในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  
มีดงัต่อไปน้ี 
 
รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ  
รายไดค้่าท่ีปรึกษา ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
 
รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
รายไดด้อกเบ้ีย -  -  26,725  54,594 
รายไดเ้งินปันผล -  -  355,500  525,000 
รายไดค้่าบริหารจดัการ  -  -  25,847  29,245 
รายไดอ่ื้น -  -  661  661 
รายไดค้่าท่ีปรึกษา -  -  9,900  - 
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รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
กิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
ขายสินคา้ -  276  -  - 
ซ้ือสินคา้ -  15,828  -  - 
ค่าบริการงานปฏิบติัการ และบ ารุงรักษา 22,540  42,005  -  - 
ค่าเช่าอาคารและค่าสาธารณูปโภค 3,044  3,192  2,261  1,369 
ค่าเช่าคลงัสินคา้ 401  -  -  - 
ตน้ทุนจา้งเหมาติดตั้งโซล่ารูฟ 2,529  14,281  -  - 
ค่าท่ีปรึกษา 1,079  3,114  1,079  3,114 
ดอกเบ้ียจ่าย 407  504  129  97 
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 10,931  10,081  8,636  6,658 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 138  247  138  131 
รวม 11,069  10,328  8,774  6,789 

 
ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  23,974  2,089 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  548  -  - 
 -  548  23,974  2,089 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น -  -  -  - 
สุทธ ิ -  548  23,974  2,089 
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             งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของลูกหน้ี 
   การคา้ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

 
 อัตรำดอกเบีย้ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม      31 มีนาคม 
เงินให้กู้ยืม 2563 2564 2563  เพิ่มขึ้น  ลดลง  2564 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน          
บริษทัยอ่ย - 3.50 -  1,433,181  -  1,433,181 
รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน   -  1,433,181  -  1,433,181 
          
เงินให้กู้ยืมระยะยาว          
บริษทัยอ่ย THBFIX3M 

+1.55 
THBFIX3M 

+1.55 
 

3,342,638 
  

- 
  
   (416,942) 

  
2,925,696 

 3.50 3.50 854,686  -     (213,672)  641,014 
รวม   4,197,324  -     (630,614)  3,566,710 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   (2,516,244)  -  245,433  (2,270,811) 
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยำว 1,681,080  -  (385,181)  1,295,899 

รวมเงินให้กู้ยืม 4,197,324  1,433,181  (630,614)  4,999,891 

 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของเงินให้กูย้มื 
   ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 
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  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  6  45 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 41,244  93,386  154  116 
รวม 41,244  93,386  160  161 

 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 81,792  86,568  25,216  15,641 
รวม 81,792  86,568  25,216  15,641 

 
สัญญาส าคัญที่ท ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน   

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสัญญาใหม่ท่ีมีสาระส าคญัท่ีท ากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

 
สัญญาให้บริการ 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาให้บริการกับบริษทัย่อยแห่งหน่ึง เพื่อให้บริการเก่ียวกบังานพฒันาธุรกิจส าหรับโครงการผลิต
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ส าหรับใช้ในพื้นท่ีเมืองใหม่ เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกและงานบริการด้านอ่ืน ๆ 
สัญญามีระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา และจะมีผลส้ินสุดในเดือนธันวาคม 2564         
โดยมีอตัราค่าบริการตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 
 
สัญญาเงินให้กู้ยืม 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาเงินให้กูย้ืมระยะสั้นหลายฉบบักับบริษทัย่อยแห่งหน่ึงจ านวน 1,433.18 ลา้นบาท มีก าหนดการ
ช าระเงินเป็นแบบเม่ือทวงถาม โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.50 ต่อปี และไม่มีหลกัประกนั 
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4 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  3 -  548  23,974  2,089 
         
กิจกำรอ่ืนๆ         
ลูกหน้ีการคา้  451,433  561,781  -  - 
รายไดค้า้งรับ  387,505  438,763  -  46 
เงินประกนัผลงาน  3,611  3,067  -  - 
อ่ืน ๆ  81,827  51,649  7,859  7,897 
  924,376  1,055,260  7,859  7,943 
         
รวม  924,376  1,055,808  31,833  10,032 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 
   จะเกิดขึ้น 

 
(26,992) 

  
(27,048) 

  
- 

  
- 

สุทธ ิ  897,384  1,028,760  31,833  10,032 

         
 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
- เพิ่มขึ้น 48  110  -  - 
- กลบัรายการ (104)  -  -  - 

 
  



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ  
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 404,607  452,060  -  - 
เกินก าหนดช าระ :        
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 7,596  74,997  -  - 
3 - 6 เดือน 4,614  3,899  -  - 
6 - 12 เดือน 7,625  5,284  -  - 
มากกวา่ 12 เดือน 26,991  26,089  -  - 

รวม 451,433  562,329  -  - 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 
   จะเกิดขึ้น 

 
(22,675) 

  
(22,731) 

  
- 

  
- 

สุทธ ิ 428,758  539,598  -  - 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 120 วนั 

 
5 สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 8,275  14,915  -  - 
วตัถุดิบ 527,065  526,002  -  - 
สินคา้ระหวา่งทาง 468  -  -  - 
รวม 535,808  540,917  -  - 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (2,729)  (3,517)  -  - 
สุทธ ิ 533,079  537,400  -  - 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัยอ่ยทั้งหมดจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 

6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

 

 

สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 

  

 

ทุนช าระแลว้ 

  

 

ราคาทุน 

  

 

การดอ้ยค่า 

  

 

ราคาทุน - สุทธิ 

 เงินปันผลรับ 

ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 

 
31 

มีนาคม 
 31 

ธนัวาคม 
 31 

มีนาคม 
 31 

ธนัวาคม 
 31 

มีนาคม 
 31 

ธนัวาคม 
 31 

มีนาคม 
 31 

ธนัวาคม 
 31 

มีนาคม 
 31  

ธนัวาคม 
 31 

มีนาคม 
 31  

มีนาคม 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางตรง                        
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จ ากดั 100  100  1,500,000  1,500,000  2,301,000  2,301,000  -  -  2,301,000  2,301,000  355,500  525,000 
บริษทั สตีลรูฟ จ ากดั 100  100  57,373  57,373  57,373  57,373  -  -  57,373  57,373  -  - 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ เอน็จีเนียร่ิง จ ากดั 100  100  10,000  10,000  10,000  10,000  -  -  10,000  10,000  -  - 
บริษทั โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จ ากดั 100  100  400,000  400,000  408,640  408,640  -  -  408,640  408,640  -  - 
บริษทั โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จ ากดั 100  100  240,000  240,000  312,300  312,300  -  -  312,300  312,300  -  - 
บริษทั เซท เอนเนอยี จ ากดั 80  40  100,000  100,000  1,862,850  40,000  -  -  1,862,850  40,000  -  - 

         4,952,163  3,129,313  -  -  4,952,163  3,129,313  355,500  525,000 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564 กลุ่มบริษทัรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษทั มิตซู เพาเวอร์ 
กรุ๊ป จ ากดั ซ่ึงถือหุ้นในบริษทั เซท เอนเนอยี จ ากดัซ่ึงเป็นบริษทัย่อย จ านวน 400,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 40 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแลว้ทั้งหมด ท าให้สัดส่วนความเป็นเจา้ของเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 40 
เป็นร้อยละ 80 ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายช าระส่ิงตอบแทนเป็นจ านวน 1,799.60 ลา้นบาท โดยการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 
81,800,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในราคา
หุ้นละ 22.00 บาท เพื่อช าระมูลค่ากิจการทั้งหมด ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัมีตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจ านวน 23.25 ลา้น
บาทซ่ึงรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบการเงินรวม 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลงเป็นจ านวน 40.72 ลา้นบาท และรับรู้ส่วนต่างระหว่างมูลค่า
ตามบญัชีของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีลดลงกับมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นภายใต้  
ส่วนต ่าจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัย่อย จ านวน 1,758.88 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ส่วนของเจา้ของในบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

 

7 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 
มีนาคม 2564 มีดงัน้ี  

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
 
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก - ราคา
ตามบญัชีสุทธิ 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก - ราคา 
ตามบญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 

ท่ีดิน 1,044,691  -  -  - 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 
 

       
    และโครงสร้างพื้นฐาน 5,201  (5,545)  14,821  - 
แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์เคร่ืองแปลง        
   กระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ และเคร่ืองจกัร 22,466  (704)  -  - 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 2,343  (1,715)  2,341  (147) 
ยานพาหนะ -  (496)  -  - 
งานระหวา่งก่อสร้าง 73,357  (46)  525  - 
รวม 1,148,058  (8,506)  17,687  (147) 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 3 41,244  93,386  160  161 
         

กิจกำรอ่ืนๆ         
เจา้หน้ีการคา้  38,500  38,731  -  - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  42,638  35,070  14,727  8,783 
รายไดรั้บล่วงหนา้  36,185   11,333   -  - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  39,327   11,695   39,104  11,167 
อ่ืน ๆ  30,032  12,714  2,100  6,350 
  186,682  109,543  55,931  26,300 
         

รวม  227,926  202,929  56,091  26,461 

 
9 ทุนเรือนหุ้น 

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

 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 1  1,016,389  1,016,389  1,016,389  1,016,389 
ลดหุน้ 1  (42,399)  (42,399)  -  - 
ออกหุ้นใหม่ 1  179,199  179,199  -  - 
ณ วันที่ 31 มีนำคม          
- หุ้นสำมัญ 1  1,153,189  1,153,189  1,016,389  1,016,389 

          

          



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 มูลค่าหุน้  2564  2563 
 ต่อหุน้  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 
หุ้นที่ออกและช าระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 1  973,990  973,990  973,990  973,990 
ออกหุ้นใหม่ 1  81,800  81,800  -  - 
ณ วันที่ 31 มีนำคม          
- หุ้นสำมัญ 1  1,055,790  1,055,790  973,990  973,990 

 
เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัเก่ียวกบัการลดทุนจดทะเบียนและการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั โดยมีรายละเอียดส าคญัดงัน้ี 
 
- การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยตดัหุ้นสามญัท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่ายจ านวน 42,399,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 1.00 บาท และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั 
- การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 179,199,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
1.00 บาท และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั 
- การจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 81,800,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั โดยจดัสรรใหบ้ริษทั มิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั ในราคาหุน้ละ 22.00 บาท เพื่อช าระมูลค่ากิจการทั้งหมดของ
บริษทั มิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั  
 
ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

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



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

 งบกำรเงนิรวม 
 ธุรกิจผลิต จ าหน่าย  

และให้บริการติดตั้งหลงัคา
เหลก็และหลงัคาพลงังาน

แสงอาทิตย ์  

ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์  ธุรกิจอื่นๆ  รวม 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ข้อมูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำน                
รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 27,416  292,100  1,131,568  1,152,695  13,718  9,937  1,172,702  1,454,732 
รวมรำยได้ 27,416  292,100  1,131,568  1,152,695  13,718  9,937  1,172,702  1,454,732 

                

ประเภทของสินค้ำและบริกำรหลัก                
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า -  -  328,878  338,019  -  -  328,878  338,019 
รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า -  -  802,690  814,623  -  -  802,690  814,623 
รายไดจ้ากการขายและให้บริการติดตั้งหลงัคาเหลก็และ 
   หลงัคาพลงังานแสงอาทิตย ์

 
17,132 

  
272,512 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
17,132 

  
272,512 

รายไดจ้ากการขายสินคา้และให้บริการอื่น 10,284  19,588  -  53  13,718  9,937  24,002  29,578 
รวมรำยได้ 27,416  292,100  1,131,568  1,152,695  13,718  9,937  1,172,702  1,454,732 

                

                



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงนิรวม 
 ธุรกิจผลิต จ าหน่าย  

และให้บริการติดตั้งหลงัคา
เหลก็และหลงัคาพลงังาน

แสงอาทิตย ์  

ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์  ธุรกิจอื่นๆ  รวม 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 10,284  244,001  -  53  1,049  663  11,333  244,717 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 17,132  48,099  1,131,568  1,152,642  12,669  9,274  1,161,369  1,210,015 

รวมรำยได้ 27,416  292,100  1,131,568  1,152,695  13,718  9,937  1,172,702  1,454,732 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงนิรวม 

 

ธุรกิจผลิต จ าหน่าย  
และให้บริการติดตั้ง 

หลงัคาเหลก็และหลงัคา
พลงังานแสงอาทิตย ์

  
ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์

  
 
 

ธุรกิจอื่นๆ 

  
 
 

ตดัรายการระหว่างกนั 

  
 
 

รวม 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน (10,969)  44,440  925,312  883,247  (18,288)  (8,566)  (31,742)  158  864,313  919,279 

                    

รายไดด้อกเบ้ีย -           -  -  -  39,529  62,837  (39,529)  (62,799)  -  38 
ตน้ทุนทางการเงิน (283)  (403)  (45,843)  (79,806)  (38,834)  (51,713)  39,388  62,799  (45,572)  (69,123) 
ตน้ทุนสุทธิทางการเงิน (283)  (403)  (45,843)  (79,806)  695  11,124  (141)  -  (45,572)     (69,085) 

                    

ส่วนแบ่งก าไรของบริษทัร่วมท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย -  -  -  -  -  176  -  -  -  176 

                    

ก ำไร (ขำดทนุ) ตำมส่วนงำนก่อนหักภำษีเงินได้    (11,252)    44,037  879,469    803,441  337,907  527,734  (387,383)  (524,842)  818,741  850,370 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ -   (5,458)  (34,268)   (12,705)  3,417   5,039   (5,589)  521  (36,440)  (12,603) 
ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรับงวด (11,252)  38,579  845,201    790,736  341,324  532,773  (392,972)  (524,321)  782,301  837,767 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงนิรวม 

 

ธุรกิจผลิต จ าหน่าย 
และให้บริการติดตั้ง 

หลงัคาเหลก็และหลงัคา
พลงังานแสงอาทิตย ์  

ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์  

 
 

ธุรกิจอื่นๆ  

 
 

ตดัรายการระหว่างกนั  

 
 

รวม 
 31  31  31  31  31  31  31  31  31  31 

 มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ตำมส่วนงำนที่รำยงำน                     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 88,970  94,700  14,980,887  15,127,027  1,178,795  39,747  (6,599)  2,036  16,242,053  15,263,510 
สินทรัพยท์างการเงินอื่น 243,099  187,034  176,203  169,034  2,474,657  2,847,844  -  -  2,893,959  3,203,912 
สินทรัพยท่ี์ยงัไมไ่ดปั้นส่วน                 2,822,790  3,250,773 
รวมสินทรัพย์                 21,958,802  21,718,195 

                    
หนีสิ้นตำมส่วนงำนที่รำยงำน                     
เงินกูย้ืม -  3,000  3,566,710   4,197,324   1,433,181  -  (4,999,891)  (4,197,324)  -  3,000 
หุ้นกู ้ -  -  -  -  3,596,099  4,095,437  -  -  3,596,099  4,095,437 
หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน                 506,644  464,017 
รวมหนีสิ้น                 4,102,743  4,562,454 
 
 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 รำยได้อ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
รายไดเ้งินปันผล -  -  355,500  525,000 
รายไดด้อกเบ้ีย -  38  39,529  62,837 
รายไดค้่าบริหารจดัการ -  -  35,747  29,245 
อ่ืน ๆ 6,148  6,917  2,223  3,397 
รวม 6,148  6,955  432,999  620,479 

 
12 ภำษีเงินได้ 

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

  



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ค านวณจากก าไรส าหรับงวดท่ี
เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดยแสดงการค านวณ
ดงัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั 700,061  748,985  352,115  531,714 
        
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 973,990  973,990  973,990  973,990 
ผลกระทบจากการออกหุน้ 34,538  -  34,538  - 
จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ีย        
    ถ่วงน ้าหนกั (ขั้นพื้นฐาน) 1,008,528  973,990  1,008,528  973,990 
        
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 0.69  0.77  0.35  0.55 

 
14 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม  
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่า
ยุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชี
ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ี 

วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทนุ 

 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดั

จ าหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 มนีาคม 2564              

สินทรัพย์ทางการเงิน              
สินทรัพยท์างการเงินอื่น              
ตราสารทุน 2,893,959  -  2,893,959  -  1,506,548  1,387,411  2,893,959 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 2,893,959  -  2,893,959         

              

หนี้สินทางการเงิน              
หุ้นกู ้ -  3,596,099  3,596,099  -  3,696,194  -  3,696,194 
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน              
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 43,365  -  43,365  -  43,365  -  43,365 

รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน 43,365  3,596,099  3,639,464         

 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ี 

วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทนุ 

 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดั

จ าหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563              

สินทรัพย์ทางการเงิน              
สินทรัพยท์างการเงินอื่น              
ตราสารทุน  3,203,912   -   3,203,912   -  1,813,348  1,390,564  3,203,912 

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

              

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

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

 
 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ี 

วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทนุ 

 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดั

จ าหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 มนีาคม 2564              

สินทรัพย์ทางการเงิน              
สินทรัพยท์างการเงินอื่น              
ตราสารทุน 2,460,865  -  2,460,865  -  1,195,548  1,265,317  2,460,865 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 42,334  -  42,334  -  42,334  -  42,334 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 2,503,199  -  2,503,199         

              

หนี้สินทางการเงิน              
หุ้นกู ้ -  3,596,099  3,596,099  -  3,696,194  -  3,696,194 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน -  3,596,099  3,596,099         

 
  



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ี 

วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทนุ 

 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดั

จ าหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563              

สินทรัพย์ทางการเงิน              
สินทรัพยท์างการเงินอื่น              
ตราสารทุน 2,788,450  -  2,788,450  -  1,523,133  1,265,317  2,788,450 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 58,864  -  58,864  -  58,864  -  58,864 

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

              

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

 
 



บริษัท เอสพซีีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความ
ตอ้งการของตลาดท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 

หุน้กู ้  ราคาเสนอซ้ือจากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีรายงาน  
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  มูลค่ายติุธรรมอา้งอิงราคาจากนายหนา้ 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่น 
   ความตอ้งการของตลาด 

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีรายงานล่าสุด รวมถึงพิจารณาความน่าเช่ือถือและ 
   ความเหมาะสมของปัจจยัต่างๆ ในการประเมิน หรือ 
ใชร้าคาทุนซ่ึงถือเป็นมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ ยกเวน้มีการ 
   เปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัในการด าเนินงานของกิจการท่ีไปลงทุน 

 

รายการเคลื่อนไหวของตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด 
 

  งบกำรเงินรวม  

ตราสารทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  
ปรับปรุง

มูลค่ายติุธรรม  
ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม  
 (พันบาท) 
2564            

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน          
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย                
- มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 1,777,855  2,071,000  (2,381,916)  478  1,467,417 
          

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน          
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย                
- มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 35,493  -  -  3,638  39,131 
          

2563          

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน          
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย                
- มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 2,644,396  2,253,800  (2,932,992)   (19,681)  1,945,523 
          

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน          
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย                
- มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 29,794  -  -  (7,313)  22,481 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ตราสารทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  
ปรับปรุง

มูลค่ายติุธรรม  
ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 
  (พันบาท) 
2564          

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน          
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย                
- มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 1,487,640  1,162,000  (1,493,419)  196  1,156,417 

          
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน          
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย                
- มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 35,493  -  -  3,638  39,131 

          
2563          

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน          
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย                
- มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 2,600,694  1,227,000  (2,590,292)  (20,711)  1,216,691 
          

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน          
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย                
- มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 29,794  -  -  (7,313)  22,481 
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15 ภำระผูกพนักับกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  

2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
ท่ีดิน 897,312  595,066  -  - 
        
จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน 
   ภายใต้สัญญาบริการ 

       

ภายใน 1 ปี 107,491  40,234  780  - 
รวม 107,491  40,234  780  - 

        

ภาระผูกพนัอื่น ๆ        
ค าสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้ตกลงแลว้ 1,125  1,690  -  - 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 4,225  28,470  -  - 
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับซ้ือสินคา้ 77,288  8,805  -  - 
รวม 82,638  38,965  -  - 

 
 

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

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 

- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เซท เอนเนอยี จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย จากทุนจดทะเบียนจ านวน              
100 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็นทุนจดทะเบียน 3,230 ล้านบาท (แบ่งเป็น 
32,300,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นใหม่จ านวน 3,130 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 31,300,000 หุน้ มูลค่า
หุ้นละ 100 บาท) ทั้ งน้ีบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เม่ือวันท่ี                          
20 เมษายน 2564 
- อนุมติัการออกหุ้นกูใ้นวงเงินไม่เกิน 5,500 ลา้นบาท เพื่อน าเงินท่ีไดจ้ากการระดมทุนจากการออกหุ้นกูไ้ปใชล้งทุน
ในโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ส าหรับใชใ้นพื้นท่ีเมืองใหม่ เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกก าลงัการผลิต
ติดตั้งรวมไม่นอ้ยกวา่ 500 เมกะวตัต ์ผา่นบริษทั เซท เอนเนอย ีจ ากดัซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย  

 
17 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2564 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 
-  อนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 1.20 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,221.95 
ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ ในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท เป็นจ านวนเงิน 535.69 
ล้านบาทในเดือนกันยายน 2563 คงเหลือเป็นเงินปันผลท่ีจะจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท เป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน 
686.26 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวมีก าหนดจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2564 
-  อนุมติัการจดัสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 13.68 ลา้นบาท ซ่ึงจะท าให้เงินทุนส ารองตามกฎหมายมี
จ านวนทั้งส้ิน 115.32 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัครบตามจ านวนท่ีต้อง         
ตั้งส ารองไวต้ามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั 

 
 
 
 
 
 

 


