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ค ำอธิบำยรำยกำรและกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของฝ่ำยบริหำร 
ส ำหร บปีส้ินสุดว นท่ี 31 ธ นวำคม 2561 

1. รายงานวเิคราะห์ผลการด าเนินงานตามงบการเงนิรวม 
 

 
 

 
 
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษ ท เอสพีซีจี จ ำก ด (มหำชน) และบริษ ทยอ่ยตำมงบกำรเงินรวมส ำหร บปีส้ินสุดว นท่ี 

31 ธ นวำคม 2561 บริษ ทฯ มีก ำไรสุทธิจ ำนวน 2,923.6 ลำ้นบำท (คิดเป็นก ำไรต่อหุน้เท่ำก บ 2.70 บำท) เม่ือเปรียบเทียบ
ก บปี 2560 ซ่ึงมีก ำไรสุทธิจ ำนวน  2,822.1 ลำ้นบำท (คิดเป็นก ำไรต่อหุ้นเท่ำก บ 2.73 บำท) ปรำกฏว่ำก ำไรสุทธิเพ่ิมข้ึน
จ ำนวน 101.5 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 4 เน่ืองจำกรำยกำรส ำค ญด งต่อไปน้ี 
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1.1 รายได้จากการขายและการให้บริการ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำรส ำหร บปีส้ินสุดว นท่ี 31 ธ นวำคม 2561 จ ำนวน 5,928.2 ลำ้นบำท ลดลง
จำกปี 2560 (6,008.4 ลำ้นบำท) จ ำนวน 80.2 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 1 ท ้งน้ีเน่ืองจำก 

- บริษ ท โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ จ ำก ด (SPR) ซ่ึงด ำเนินธุรกิจติดต ้งระบบผลิตไฟฟ้ำพล งงำนแสงอำทิตยบ์น
หล งคำ (Solar Roof) ส ำหร บบำ้นพ กอำศ ย ส ำน กงำน อำคำร ธุรกิจขนำดเล็ก ธุรกิจขนำดกลำง และธุรกิจขนำดใหญ่  
รวมถึงโรงงำนอุตสำหกรรมและอ่ืนๆ ใน ปี 2561 มีรำยไดจ้ ำนวน 1,456.1 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2560 (1,519.3 ลำ้น
บำท) จ ำนวน 63.2 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 

- ใน ปี 2561 บริษ ทฯ มีรำยไดจ้ำกธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำพล งงำนแสงอำทิตยจ์ ำนวน 36 โซล่ำฟำร์ม 
รวมท ้ งส้ิน 4,297.5 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2560  (4,273.0 ลำ้นบำท) จ ำนวน 24.5 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 
เน่ืองจำก (1) จ ำนวนกระแสไฟฟ้ำท่ีผลิตและจ ำหน่ำยได้มีจ ำนวน 384.2 ลำ้นหน่วย ลดลงจำกปี 2560 (384.9 ลำ้น
หน่วย) จ ำนวน 0.7 ลำ้นหน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2 และ (2) รำคำขำยกระแสไฟฟ้ำเฉล่ียในปี 2561 เท่ำก บ 11.2 บำท
ต่อหน่วย เพ่ิมข้ึนจำกปี 2560  (11.1 บำทต่อหน่วย) จ ำนวน 0.1 บำทต่อหน่วย 

- บริษ ท สตีลรูฟ จ ำก ด ซ่ึงด ำเนินธุรกิจผลิต จ ำหน่ำย และใหบ้ริกำรติดต ้งหล งคำเหล็กรีดรอน หรือท่ีเรียก
ก นท ่วไปว่ำหล งคำเมท ลชีท (Metal Sheet Roofing) ในปี 2561 มีรำยได้จ ำนวน 165.8 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2560  
(210.1 ลำ้นบำท) จ ำนวน 44.3 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 21 

1.2 ต้นทุนขายและการให้บริการ และก าไรขั้นต้น 

ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำรส ำหร บปีส้ินสุดว นท่ี 31 ธ นวำคม 2561 และ 2560 มีจ ำนวนเท่ำก บ 2,222.6 ลำ้น
บำท และ 2,303.5 ลำ้นบำท ตำมล ำด บ คิดเป็นอ ตรำก ำไรข ้นตน้ร้อยละ 63 และร้อยละ 62 ตำมล ำด บ โดยตน้ทุนขำย
และกำรใหบ้ริกำรท่ีลดลงน้ีเป็นไปในทิศทำงเดียวก บรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร อย่ำงไรก็ดีอ ตรำก ำไรข ้นตน้
ไม่มีกำรเปล่ียนแปลง 

1.3 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยส ำหร บปีส้ินสุดว นท่ี 31 ธ นวำคม 2561 จ ำนวน 76.8 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2560        

(73.2 ลำ้นบำท) จ ำนวน 3.6 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 5 โดยมีสำเหตุส ำค ญจำกค่ำใชจ่้ำยในกำรโฆษณำประชำส มพ นธ์           
ท่ีเพ่ิมข้ึน 

1.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรส ำหร บปีส้ินสุดว นท่ี 31 ธ นวำคม 2561 จ ำนวน 258.9 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2560 
(240.5 ลำ้นบำท) จ ำนวน 18.4 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 8 โดยมีสำเหตุส ำค ญจำกค่ำใช้จ่ำยเก่ียวก บพน กงำน และ              
ค่ำท่ีปรึกษำกำรลงทุนต่ำงประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน  

1.5 ต้นทุนทางการเงนิ 

ตน้ทุนทำงกำรเงินส ำหร บปีส้ินสุดว นท่ี 31 ธ นวำคม 2561 จ ำนวน 503.3 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2560  (618.2 
ลำ้นบำท) จ ำนวน 114.9 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 19  อ นเป็นผลจำกจ ำนวนหุน้กูท่ี้ลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระคืนหุน้กูต้ำม
ก ำหนด โดยในปี 2561 และ 2560 บริษ ทฯ มีกำรจ่ำยช ำระคืนหุ้นกูจ้  ำนวน 2,950.0 ลำ้นบำท และ 2,715.0 ลำ้นบำท 
ตำมล ำด บ  
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2. รายงานวเิคราะห์ฐานะการเงนิตามงบการเงนิรวม  

2.1 การวเิคราะห์สินทรัพย์ 

ณ ว นท่ี 31 ธ นวำคม 2561 บริษ ทฯ มีสินทร พยร์วมท ้งส้ิน จ ำนวน 22,797.6 ลำ้นบำท ลดลงจำก ณ ว นท่ี 31 
ธ นวำคม 2560 (23,026.6 ลำ้นบำท) เป็นจ ำนวน 229.0 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 1 โดยมีรำยละเอียดด งน้ี  

  
- ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ณ ว นท่ี 31 ธ นวำคม 2561 จ ำนวน 16,458.4 ลำ้นบำท ลดลงจำก ณ ว นท่ี 31 

ธ นวำคม 2560 (17,150.0 ลำ้นบำท) เป็นจ ำนวน 691.6 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 4 สำเหตุหล กเน่ืองจำกในปี 2561 ท่ีดิน 
อำคำร และอุปกรณ์ มีค่ำเส่ือมรำคำจ ำนวน 689.4 ลำ้นบำท และบริษ ทฯ มีกำรซ้ือและขำยอุปกรณ์จ ำนวน 13.9 และ 
27.3 ลำ้นบำท ตำมล ำด บ 

- สินทร พยอ่ื์น ณ ว นท่ี 31 ธ นวำคม 2561 จ ำนวน 6,339.2 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำก ณ ว นท่ี 31 ธ นวำคม 2560 
(5,876.6 ลำ้นบำท) เป็นจ ำนวน 462.6 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 8 สำเหตุหล กเน่ืองจำกเงินลงทุนในหล กทร พยเ์ผื่อขำย
เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 846.3 ลำ้นบำท สินคำ้คงเหลือเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 197.2 ลำ้นบำท ลูกหน้ีกำรคำ้ลดลงจ ำนวน 289.9 ลำ้นบำท 
และเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงจ ำนวน 216.7 ลำ้นบำท    

2.2 การวเิคราะห์หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ ว นท่ี 31 ธ นวำคม 2561 บริษ ทฯ มีหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้รวมท ้งส้ิน จ ำนวน 22,797.6 ลำ้นบำท ลดลง
จำก ณ ว  นท่ี 31 ธ นวำคม 2560 (23,026.6 ลำ้นบำท) เป็นจ ำนวน 229.0 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 1 โดยมีรำยละเอียดด งน้ี 

 
 
- หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียจ่ำย ณ ว นท่ี 31 ธ นวำคม 2561 จ ำนวน 8,261.7 ลำ้นบำท ลดลงจำก ณ ว นท่ี 31 

ธ นวำคม 2560 (10,615.8 ลำ้นบำท) เป็นจ ำนวน 2,354.1 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 22 โดยมีสำเหตุหล กมำจำกในปี 2561  
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 บริษ ทฯ มีกำรออกหุน้กูจ้  ำนวน 500.0 ลำ้นบำท 
 บริษ ทฯ มีกำรกูย้ืมระยะส ้นจำกสถำบ นกำรเงิน จ ำนวน 88.0 ลำ้นบำท 
 บริษ ทฯ มีกำรจ่ำยช ำระหุน้กูจ้  ำนวน 2,950.0 ลำ้นบำท 

- หน้ีสินอ่ืน ณ ว นท่ี 31 ธ นวำคม 2561 จ ำนวน 655.3 ลำ้นบำท ลดลงจำก ณ ว  นท่ี 31 ธ นวำคม 2560  (1,202.6 
ลำ้นบำท) เป็นจ ำนวน 547.3 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 46 สำเหตุหล กเน่ืองจำกกำรลดลงของเจำ้หน้ีกำรคำ้ 

- ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ ว นท่ี 31 ธ นวำคม 2561 จ ำนวน 13,880.6 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำก ณ ว นท่ี 31 ธ นวำคม 
2560 (11,208.2 ลำ้นบำท) เป็นจ ำนวน 2,672.4 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 24 โดยมีสำเหตุหล กมำจำกในปี 2561 

 บริษ ทฯ มีก ำไรสุทธิจ ำนวน 2,923.6 ลำ้นบำท 
 บริษ ทฯ มีกำรออกหุน้สำม ญเพ่ิมทุน จ ำนวน 1,085.0 ลำ้นบำท 
 บริษ ทฯ กำรจ่ำยเงินป นผล จ ำนวน 1,327.2 ลำ้นบำท 
 

2.3 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 
จำกงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ ว นท่ี 31 ธ นวำคม 2561 อ ตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ำก บ 0.64 

เท่ำ (31 ธ นวำคม 2560 : 1.05 เท่ำ)  อ ตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง สำเหตุส ำค ญเน่ืองจำกในปี 2561 
บริษ ทฯ มีกำรจ่ำยช ำระหุน้กูจ้  ำนวน 2,950.0 ลำ้นบำท และมีกำรออกหุน้สำม ญเพ่ิมทุน จ ำนวน 1,085.0 ลำ้นบำท 

 
3. รายงานวเิคราะห์กระแสเงนิสดตามงบการเงินรวม 
 

 
 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดคงเหลือ ณ ว นท่ี 31 ธ นวำคม 2561 จ ำนวน 129.2 ลำ้นบำท ลดลงจำก ณ 
ว นท่ี 31 ธ นวำคม 2560 (345.9 ลำ้นบำท) เป็นจ ำนวน 216.8 ลำ้นบำท ท ้งน้ีเน่ืองจำก 

1) เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 3,684.0 ลำ้นบำท เน่ืองจำก 
 เงินสดไดม้ำจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 3,772.4 ลำ้นบำท  
 เงินสดใชไ้ปเพ่ือกำรจ่ำยภำษีเงินได ้จ ำนวน 88.4 ลำ้นบำท  
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2) เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน จ ำนวน 802.5 ลำ้นบำท เน่ืองจำก 
 เงินสดไดม้ำจำกกำรขำยหล กทร พยเ์ผื่อขำย จ ำนวน 11,582.2 ลำ้นบำท 
 เงินสดใชไ้ปเพ่ือกำรซ้ือหล กทร พยเ์ผื่อขำย จ ำนวน 12,513.9 ลำ้นบำท 
 เงินสดไดม้ำจำกเงินฝำกระยะส ้นก บสถำบ นกำรเงิน จ ำนวน 81.0 ลำ้นบำท 
 เงินสดไดม้ำจำกกำรขำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทร พยไ์ม่มีต วตน จ ำนวน 27.3 ลำ้นบำท 
 เงินสดใชไ้ปเพ่ือกำรซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทร พยไ์ม่มีต วตน จ ำนวน 17.3 ลำ้นบำท 
 เงินสดไดม้ำจำกดอกเบ้ียร บ จ ำนวน 36.2 ลำ้นบำท 

 
3) เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจ ดหำเงิน จ ำนวน 3,098.2 ลำ้นบำท เน่ืองจำก 
 เงินสดไดม้ำจำกกำรออกหุน้สำม ญเพ่ิมทุน จ ำนวน 1,085.0 ลำ้นบำท 
 เงินสดไดม้ำจำกกำรออกหุน้กู ้จ  ำนวน 499.4 ลำ้นบำท 
 เงินสดไดม้ำจำกกำรกูย้ืมระยะส ้นจำกสถำบ นกำรเงิน จ ำนวน 88.1 ลำ้นบำท 
 เงินสดใชไ้ปเพ่ือกำรจ่ำยเงินป นผล จ ำนวน 1,327.2 ลำ้นบำท 
 เงินสดใชไ้ปเพ่ือกำรจ่ำยช ำระหุน้กู ้จ  ำนวน 2,950.0 ลำ้นบำท 
 เงินสดใชไ้ปเพ่ือกำรจ่ำยดอกเบ้ียหุน้กู ้จ  ำนวน 491.9 ลำ้นบำท 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 (ดร.วนัดี กุญชรยาคง จุลเจริญ) 

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 


