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ค ำอธิบำยรำยกำรและกำรวเิครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของฝ่ำยบริหำร 
ส ำหรบบงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวบนที ่30 กบนยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

1. รายงานวเิคราะห์ผลการด าเนินงานตามงบการเงนิรวม 
 

 

 

 
 

ผลการด าเนินงานของบริษทั เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยตามงบการเงินรวมส าหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 2,112.8 ลา้นบาท (คิดเป็นก าไรต่อหุน้เท่ากบั 1.96 บาท)   

เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกนัในปี 2560 ซ่ึงมีก าไรสุทธิจ านวน  2,025.5 ลา้นบาท (คิดเป็นก าไรต่อหุ้นเท่ากับ                     

1.95 บาท) ปรากฏวา่ก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจ านวน 87.3 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 4 เน่ืองจากรายการส าคญัดงัต่อไปน้ี 
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ค าอธิบายรายการและการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของฝ่ายบริหาร 
ส าหรบบงวดเก้าเดือนส้ินสุดวบนที ่30 กบนยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 
1.1 รายได้จากการขายและการให้บริการ 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 จ านวน 4,275.0 ลา้น

บาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัในปี 2560 (3,728.7 ลา้นบาท) จ านวน 546.3 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 15 ทั้งน้ีเน่ืองจาก 

- บริษทั โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จ ากดั (SPR) ซ่ึงด าเนินธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์น

หลงัคา (Solar Roof) ส าหรับบา้นพกัอาศยั ส านกังาน อาคาร ธุรกิจขนาดเลก็ ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดใหญ่  

รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมและอ่ืนๆ ใน ปี 2561 มีรายไดจ้ านวน 1,009.0 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 (365.9 ลา้น

บาท) จ านวน 643.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 176 

- ใน ปี 2561 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยจ์ านวน 36 โซล่าฟาร์ม 

รวมทั้งส้ิน 3,144.9 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560  (3,202.1 ลา้นบาท) จ านวน 57.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 

เน่ืองจาก (1) จ านวนกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตและจ าหน่ายไดมี้จ านวน 280.8 ลา้นหน่วย ลดลงจากปี 2560 (288.9 ลา้น

หน่วย) จ านวน 8.1 ลา้นหน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 3 และ (2) ราคาขายกระแสไฟฟ้าเฉล่ียในปี 2561 เท่ากบั 11.2 บาทต่อ

หน่วย เพ่ิมข้ึนจากปี 2560  (11.1 บาทต่อหน่วย) จ านวน 0.1 บาทต่อหน่วย 

- บริษทั สตีลรูฟ จ ากดั ซ่ึงด าเนินธุรกิจผลิต จ าหน่าย และใหบ้ริการติดตั้งหลงัคาเหล็กรีดรอน หรือท่ีเรียก

กนัทัว่ไปว่าหลงัคาเมทลัชีท (Metal Sheet Roofing) ในปี 2561 มีรายไดจ้ านวน 116.6 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560  

(156.7 ลา้นบาท) จ านวน 40.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26 

1.2 ต้นทุนขายและการให้บริการ และก าไรขบ้นต้น 

ตน้ทุนขายและการให้บริการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีจ านวนเท่ากบั 

1,590.3 ลา้นบาท และ 1,103.6 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 63 และร้อยละ 70 ตามล าดบั             

โดยตน้ทุนขายและการให้บริการท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีเป็นไปในทิศทางเดียวกบัรายไดจ้ากการขายและการให้บริการในธุรกิจ

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา (Solar Roof) ท่ีเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากอตัราก าไรขั้นตน้ของธุรกิจ

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา (Solar Roof) ต ่ากว่าอตัราก าไรขั้นตน้จากธุรกิจผลิตและจ าหน่าย

ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์จึงท าใหอ้ตัราก าไรขั้นตน้รวมลดลง 

1.3 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใชจ่้ายในการขายส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 จ านวน 55.1 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวด

เดียวกนัในปี 2560 (28.4 ลา้นบาท) จ านวน 26.7 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 94 โดยมีสาเหตุส าคญัจากค่าคอมมิชชั่น               

ท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัรายไดจ้ากการขายและการให้บริการในธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยบ์นหลงัคา (Solar Roof) ท่ีเพ่ิมข้ึน 
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ค าอธิบายรายการและการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของฝ่ายบริหาร 
ส าหรบบงวดเก้าเดือนส้ินสุดวบนที ่30 กบนยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 
1.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหารส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 จ านวน 187.8 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก

งวดเดียวกนัในปี 2560 (156.7 ลา้นบาท) จ านวน 31.1 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 20 โดยมีสาเหตุส าคญัจากค่าใช้จ่าย

เก่ียวกบัพนกังานและค่าเช่าคลงัสินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการใน

ธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา (Solar Roof) ท่ีเพ่ิมข้ึน 

1.5 ต้นทุนทางการเงนิ 

ตน้ทุนทางการเงินส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 จ านวน 384.7 ลา้นบาท ลดลงจากงวด

เดียวกนัในปี 2560  (468.5 ลา้นบาท) จ านวน 83.8 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 18  อนัเป็นผลจากจ านวนหุน้กูท่ี้ลดลงจาก

การจ่ายช าระคืนหุน้กูต้ามก าหนด โดยในปี 2560 และ 2561 บริษทัฯ มีการจ่ายช าระคืนหุน้กูจ้  านวน 2,715.0 ลา้นบาท 

และ 575.0 ลา้นบาท ตามล าดบั 

  
2. รายงานวเิคราะห์ฐานะการเงนิตามงบการเงนิรวม  

2.1 การวเิคราะห์สินทรบพย์ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน จ านวน 24,643.7 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 (23,026.6 ลา้นบาท) เป็นจ านวน 1,617.1 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

  

- ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 จ านวน 16,660.9 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 (17,149.9 ลา้นบาท) เป็นจ านวน 489.0 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3 สาเหตุหลกัเน่ืองจากในปี 2561 ท่ีดิน 

อาคาร และอุปกรณ์ มีค่าเส่ือมราคาจ านวน 486.4 ลา้นบาท และบริษทัฯ มีการซ้ือและขายอุปกรณ์จ านวน 10.7 และ 

22.3 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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ค าอธิบายรายการและการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของฝ่ายบริหาร 
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- สินทรัพยอ่ื์น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 จ านวน 7,982.8 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

(5,876.7 ลา้นบาท) เป็นจ านวน 2,106.1 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 36 สาเหตุหลกัเน่ืองจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย

เพ่ิมข้ึนจ านวน 1,169.8 ลา้นบาท เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึนจ านวน 1,038.1 ลา้นบาท และสินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึนจ านวน 

412.3 จากการขยายตวัของธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา (Solar Roof)   

2.2 การวเิคราะห์หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯ มีหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้รวมทั้งส้ิน จ านวน 24,643.7 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน

จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (23,026.6 ลา้นบาท) เป็นจ านวน 1,617.1 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7 โดยมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

 
 

- หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่าย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 จ านวน 10,685.1 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 (10,615.8 ลา้นบาท) เป็นจ านวน 69.3 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากในปี 2561  

 บริษทัฯ มีการออกหุน้กูจ้  านวน 500.0 ลา้นบาท 

 บริษทัฯ มีการกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน จ านวน 138.6 ลา้นบาท 

 บริษทัฯ มีการจ่ายช าระหุน้กูจ้  านวน 575.0 ลา้นบาท 

- หน้ีสินอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 จ านวน 849.7 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  (1,202.6 

ลา้นบาท) เป็นจ านวน 352.9 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 29 สาเหตุหลกัเน่ืองจากการลดลงของเจา้หน้ีการคา้ 

- ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 จ านวน 13,108.9 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 (11,208.2 ลา้นบาท) เป็นจ านวน 1,900.7 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 17 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากในปี 2561 

 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 2,112.8 ลา้นบาท 

 บริษทัฯ มีการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวน 1,085.0 ลา้นบาท 

 บริษทัฯ การจ่ายเงินปันผล จ านวน 1,280.3 ลา้นบาท 
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2.3 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

จากงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.88 
เท่า (31 ธนัวาคม 2560 : 1.05 เท่า)  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง สาเหตุส าคญัเน่ืองจากในปี 2561 
บริษทัฯ มีการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวน 1,085.0 ลา้นบาท 

 
3. รำยงำนวเิครำะห์กระแสเงนิสดตำมงบกำรเงินรวม 

 

 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 จ านวน 136.1 ลา้นบาท ลดลงจาก                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (345.9 ลา้นบาท) เป็นจ านวน 209.8 ลา้นบาท ทั้งน้ีเน่ืองจาก 

1) เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 2,410.2 ลา้นบาท เน่ืองจาก 
 เงินสดไดม้าจากก าไรจากการด าเนินงาน จ านวน 2,490.0 ลา้นบาท  
 เงินสดใชไ้ปเพ่ือการจ่ายภาษีเงินได ้จ านวน 79.8 ลา้นบาท  

 
2) เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน จ านวน 2,183.4 ลา้นบาท เน่ืองจาก 
 เงินสดไดม้าจากการขายหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย จ านวน 7,345.0 ลา้นบาท 
 เงินสดใชไ้ปเพ่ือการซ้ือหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย จ านวน 9,644.7 ลา้นบาท 
 เงินสดไดม้าจากเงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน จ านวน 81.0 ลา้นบาท 
 เงินสดไดม้าจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จ านวน 22.3 ลา้นบาท 
 เงินสดใชไ้ปเพ่ือการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จ านวน 13.4 ลา้นบาท 
 เงินสดไดม้าจากดอกเบ้ียรับ จ านวน 24.4 ลา้นบาท 
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ส าหรบบงวดเก้าเดือนส้ินสุดวบนที ่30 กบนยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 3) เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 436.6 ลา้นบาท เน่ืองจาก 
 เงินสดไดม้าจากการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวน 1,085.0 ลา้นบาท 
 เงินสดไดม้าจากการออกหุน้กู ้จ  านวน 499.4 ลา้นบาท 
 เงินสดไดม้าจากการกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน จ านวน 138.6 ลา้นบาท 
 เงินสดใชไ้ปเพ่ือการจ่ายเงินปันผล จ านวน 1,280.3 ลา้นบาท 
 เงินสดใชไ้ปเพ่ือการจ่ายช าระหุน้กู ้จ  านวน 575.0 ลา้นบาท 
 เงินสดใชไ้ปเพ่ือการจ่ายดอกเบ้ียหุน้กู ้จ  านวน 303.0 ลา้นบาท 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 (ดร.วนัดี กุญชรยาคง จุลเจริญ) 
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 


