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ค ำอธิบำยรำยกำรและกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของฝ่ำยบริหำร 
ส ำหรบบงวดหกเดือนสิ้นสุดวบนที่ 30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

1. รำยงำนวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบกำรเงินรวม 
 

 

 
 

ผลการด าเนินงานของบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมส าหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 1,517.1 ล้านบาท (คิดเป็นก าไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.42 บาท) เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันในปี 2560 ซึ่งมีก าไรสุทธิจ านวน  1,415.2 ล้านบาท (คิดเป็นก าไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.36 บาท) 
ปรากฏว่าก าไรสุทธิเพิ่มข้ึนจ านวน 101.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 เนื่องจากรายการส าคัญดังต่อไปนี้ 

1.1 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 

รายได้จากการขายและการให้บริการส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 จ านวน 3,056.9 ล้าน
บาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันในปี 2560 (2,516.7 ล้านบาท) จ านวน 540.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21 ทั้งนี้เนื่องจาก 

- บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จ ากัด (SPR) ซึ่งด าเนินธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 
(Solar Roof) ส าหรับบ้านพักอาศัย ส านักงาน อาคาร ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดใหญ่  รวมถึง
โรงงานอุตสาหกรรมและอื่นๆ ใน ปี 2561 มีรายได้จ านวน 797.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 (207.0 ล้านบาท) 
จ านวน 590.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 285 



  
 

MD&A Page 2 
 

ค ำอธิบำยรำยกำรและกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของฝ่ำยบริหำร 
ส ำหรบบงวดหกเดือนสิ้นสุดวบนที่ 30 มิถุนำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

- ใน ปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จ านวน 36 โซล่าฟาร์ม 
รวมทั้งสิ้น 2,178.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560  (2,200.2 ล้านบาท) จ านวน 22.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 
เนื่องจาก (1) จ านวนกระแสไฟฟ้าที่ผลิตและจ าหน่ายได้มีจ านวน 194.7 ล้านหน่วย ลดลงจากปี 2560 (199.1 ล้าน
หน่วย) จ านวน 4.4 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 2 และ (2) ราคาขายกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยในปี 2561 เท่ากับ 11.2 บาท
ต่อหน่วย เพิ่มขึ้นจากปี 2560  (11.1 บาทต่อหน่วย) จ านวน 0.1 บาทต่อหน่วย 

- บริษัท สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จ ากัด ซึ่งด าเนินธุรกิจผลิต จ าหน่าย และให้บริการติดตั้งหลังคาเหล็กรีดรอน 
หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าหลังคาเมทัลชีท (Metal Sheet Roofing) ในปี 2561 มีรายได้จ านวน 77.8 ล้านบาท ลดลงจากปี 
2560  (107.6 ล้านบาท) จ านวน 29.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28 

1.2 ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร และก ำไรขบ้นต้น 

ต้นทุนขายและการให้บริการส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีจ านวนเท่ากับ 
1,130.5 ล้านบาท และ 696.7 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 63 และร้อยละ 72 ตามล าดับ โดย
ต้นทุนขายและการให้บริการที่เพิ่มข้ึนนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกับรายได้จากการขายและการให้บริการในธุรกิจติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากอัตราก าไรขั้นต้นของธุรกิจติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ต่ ากว่าอัตราก าไรข้ันต้นจากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ จึงท าให้อัตราก าไรข้ันต้นรวมลดลง 

1.3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 
ค่าใช้จ่ายในการขายส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 จ านวน 41.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวด

เดียวกันในปี 2560 (7.6 ล้านบาท) จ านวน 33.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 446 โดยมีสาเหตุส าคัญจากค่าคอมมิชชั่นที่
เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับรายได้จากการขายและการให้บริการในธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ที่เพิ่มขึ้น 

  
1.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 จ านวน 146.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
งวดเดียวกันในปี 2560 (129.6 ล้านบาท) จ านวน 16.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 โดยมีสาเหตุส าคัญจากค่าใช้จ่ายใน
การต่อการรับประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในโซล่าฟาร์ม และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับรายได้จากการขายและการให้บริการในธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar 
Roof) ที่เพิ่มขึ้น 

1.5 ต้นทุนทำงกำรเงิน 

ต้นทุนทางการเงินส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 จ านวน 260.4 ล้านบาท ลดลงจากงวด
เดียวกันในปี 2560  (315.3 ล้านบาท) จ านวน 54.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17  อันเป็นผลจากจ านวนหุ้นกู้ที่ลดลงจาก
การจ่ายช าระคืนหุ้นกู้ตามก าหนด โดยในปี 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายช าระคืนหุ้นกู้จ านวน 2,715.0 ล้านบาท 
และ 575 ล้านบาท ตามล าดับ 
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2. รำยงำนวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินตำมงบกำรเงินรวม  

2.1 กำรวิเครำะห์สินทรบพย ์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น จ านวน 24,972.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 (23,026.6 ล้านบาท) เป็นจ านวน 1,946.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

  

- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จ านวน 16,855.0 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 (17,175.8 ล้านบาท) เป็นจ านวน 320.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 สาเหตุหลักเนื่องจากในปี 2561 ที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ มีคา่เสื่อมราคาจ านวน 318.4 ล้านบาท และบริษทัฯ มีการซื้อและขายอุปกรณ์จ านวน 7.6 และ 
10.0ล้านบาท ตามล าดบั 

- สินทรัพย์อื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จ านวน 8,117.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
(5,850.8 ล้านบาท) เป็นจ านวน 2,266.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39 สาเหตุหลักเนื่องจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เพิ่มข้ึนจ านวน 1,978.1 ล้านบาท และสินคา้คงเหลือเพิ่มข้ึนจ านวน 377.2 จากการขยายตัวของธุรกิจติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยบ์นหลังคา (Solar Roof)   

2.2 กำรวิเครำะห์หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น จ านวน 24,972.7 ล้านบาท ลดลง
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (23,026.6 ล้านบาท) เป็นจ านวน 1,946.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

 
 
- หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จ านวน 11,007.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560 (10,615.8 ล้านบาท) เป็นจ านวน 392.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 โดยมีสาเหตุหลักมาจากในปี 2561  
 บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้จ านวน 500 ล้านบาท 
 บริษัทฯ มีการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จ านวน 463.2 ล้านบาท 
 บริษัทฯ มีการจ่ายช าระหุ้นกู้จ านวน 575 ล้านบาท 
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- หนี้สินอื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จ านวน 875.5 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
(1,202.6 ล้านบาท) เป็นจ านวน 327.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27 สาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้า 

- ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จ านวน 13,089.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 (11,208.2 ล้านบาท) เป็นจ านวน 1,881.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 โดยมีสาเหตุหลักมาจากในปี 2561 

 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 1,517.1 ล้านบาท 
 บริษัทฯ มีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 1,085.0 ล้านบาท 
 บริษัทฯ การจ่ายเงินปันผล จ านวน 710.6 ล้านบาท 
 

2.3 ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงินทุน 
จากงบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.91 

เท่า (31 ธันวาคม 2560 : 1.05 เท่า)  อัตราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง สาเหตุส าคัญเนื่องจากในปี 2561 
บริษัทฯ มีการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุน จ านวน 1,085.0 ล้านบาท 

 
3. รำยงำนวิเครำะห์กระแสเงินสดตำมงบกำรเงินรวม 

 

 
 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จ านวน 160.6 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (345.9 ล้านบาท) เป็นจ านวน 185.3 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจาก 
1) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 1,270.2 ล้านบาท เนื่องจาก 
 เงินสดได้มาจากก าไรจากการด าเนินงาน จ านวน 1,318.6 ล้านบาท  
 เงินสดใชไ้ปเพื่อการจ่ายภาษีเงนิได้ จ านวน 48.4 ล้านบาท  

 
2) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ จ านวน 1,964.2 ล้านบาท เนื่องจาก 
 เงินสดได้มาจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย จ านวน 5,937.6 ลา้นบาท 
 เงินสดใชไ้ปเพื่อการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย จ านวน 7,921.5 ลา้นบาท 
 เงินสดได้มาจากการขายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ านวน 10.3 ล้านบาท 
 เงินสดใชไ้ปเพื่อการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรัพยไ์ม่มีตัวตน จ านวน 8.4 ล้านบาท 
 เงินสดได้มาจากดอกเบี้ยรับ จ านวน 15.9 ล้านบาท 
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3) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 508.7 ล้านบาท เนื่องจาก 
 เงินสดได้มาจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 1,085.0 ล้านบาท 
 เงินสดได้มาจากการออกหุ้นกู ้จ านวน 499.4 ล้านบาท 
 เงินสดได้มาจากการกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน จ านวน 463.2 ล้านบาท 
 เงินสดใชไ้ปเพื่อการจ่ายเงนิปนัผล จ านวน 710.6 ล้านบาท 
 เงินสดใชไ้ปเพื่อการจ่ายช าระหุน้กู้ จ านวน 575.0 ล้านบาท 
 เงินสดใชไ้ปเพื่อการจ่ายดอกเบีย้หุ้นกู้ จ านวน 252.4 ล้านบาท 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 (ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ) 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 


