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ค ำอธิบำยรำยกำรและกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของฝ่ำยบริหำร 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

1. รำยงำนวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบกำรเงินรวม 
 

 

 
 
ผลการด าเนินงานของบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมส าหรับ               

ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 780.2 ล้านบาท (คิดเป็นก าไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.74 บาท)                    
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ซึ่งมีก าไรสุทธิจ านวน 756.8 ล้านบาท (คิดเป็นก าไรต่อหุ้นเท่ากับ               
0.73 บาท) ปรากฏว่าก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจ านวน 23.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 เนื่องจากรายการส าคัญดังต่อไปนี้ 
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1.1 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 

รายได้จากการขายและการให้บริการไตรมาสที่ 1 ปี 2561 จ านวน 1,516.6 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก             
ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 (1,267.7 ล้านบาท) จ านวน 248.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20  ทั้งนี้เนื่องจาก 

 บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จ ากัด (SPR) ซึ่งด าเนินธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์              
บนหลังคา (Solar Roof) ส าหรับบ้านพักอาศัย ส านักงาน อาคาร ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจ
ขนาดใหญ่ รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมและอ่ืนๆ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีรายได้จ านวน 380.9 ล้านบาท                
เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสที่ 1 ปี 2560 (67.8 ล้านบาท) จ านวน 313.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 462 

 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์     
จ านวน 36 โซล่าฟาร์ม รวมทั้งสิ้น 1,100.4 ล้านบาท ลดลงจากในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 (1,139.7 ล้านบาท) 
จ านวน 39.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 เนื่องจาก (1) จ านวนกระแสไฟฟ้าที่ผลิตและจ าหน่ายได้มีจ านวน 
98.2 ล้านหน่วย ลดลงจากในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 (102.7 ล้านหน่วย) จ านวน 4.5 ล้านหน่วย หรือคิดเป็น             
ร้อยละ 4 และ (2) ราคาขายกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เท่ากับ 11.2 บาทต่อหน่วย เพ่ิมขึ้นจาก
ไตรมาสที่ 1 ปี 2560  (11.1 บาทต่อหน่วย) จ านวน 0.1 บาทต่อหน่วย 

 บริษัท สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จ ากัด ซึ่งด าเนินธุรกิจผลิต จ าหน่าย และให้บริการติดตั้งหลังคาเหล็ก             
รีดลอน หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าหลังคาเมทัลชีท (Metal Sheet Roofing) ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีรายได้จ านวน 
33.5 ล้านบาท ลดลงจากในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 (60.0 ล้านบาท) จ านวน 26.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44 

1.2 ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร และก ำไรขั้นต้น 

ต้นทุนขายและการให้บริการในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 และ 2560 มีจ านวนเท่ากับ 558.2 ล้านบาท             
และ 324.1 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 63 และร้อยละ 74 ตามล าดับ โดยต้นทุนขาย
และการให้บริการที่เพ่ิมขึ้นนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกับรายได้จากการขายและการให้บริการในธุรกิจติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ที่เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากอัตราก าไรขั้นต้นของธุรกิจติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ต่ ากว่าอัตราก าไรขั้นต้นจากธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จึงท าให้อัตราก าไรขั้นต้นรวมลดลง 

 

1.3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 จ านวน 82.7 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ 1              

ปี 2560 (63.2 ล้านบาท) จ านวน 19.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31 โดยมีสาเหตุส าคัญจากค่าคอมมิชชั่น              
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ปี 2560 จ านวน 15.3 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
รายได้จากการขายและการให้บริการในธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) 
ที่เพ่ิมข้ึน 
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1.4 ตน้ทุนทำงกำรเงิน  

ต้นทุนทางการเงินในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 จ านวน 129.7 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ปี 2560  
(157.4 ล้านบาท) จ านวน 27.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18  เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ มีการจ่ายช าระคืน        
หุ้นกู้จ านวน 2,715.0 ล้านบาท ท าให้บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจ่ายลดลง  

 
2. รำยงำนวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินตำมงบกำรเงินรวม  

2.1 กำรวิเครำะห์สินทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น จ านวน 25,583.6 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560 (23,026.6 ล้านบาท) เป็นจ านวน 2,557.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

  

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จ านวน 17,018.8 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560 (17,175.8 ล้านบาท) เป็นจ านวน 157.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 สาเหตุหลักเนื่องจาก                  
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีค่าเสื่อมราคาจ านวน 160.4 ล้านบาท และบริษัทฯ มีการ           
ซื้ออุปกรณ์จ านวน 3.2 ล้านบาท 

 สินทรัพย์อ่ืน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จ านวน 8,564.8 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 (5,850.8 ล้านบาท) เป็นจ านวน 2,714.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46 สาเหตุหลักเนื่องจากเงินลงทุน              
ในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้นจ านวน 2,355.4 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือเพ่ิมขึ้นจ านวน 434.9 จากการขยายตัว
ของธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof)   

2.2 กำรวิเครำะห์หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น จ านวน 25,583.7 ล้านบาท 
ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (23,026.6 ล้านบาท) เป็นจ านวน 2,557.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 



  
 

MD&A Page 4 
 

ค ำอธิบำยรำยกำรและกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของฝ่ำยบริหำร 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

  หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จ านวน 11,115.7 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก             
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (10,615.8 ล้านบาท) เป็นจ านวน 499.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้จ านวน 500 ล้านบาท 

  หนี้สินอ่ืน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จ านวน 1,390.8 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 (1,202.6 ล้านบาท) เป็นจ านวน 188.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16 สาเหตุหลักเนื่องจากเจ้าหนี้การค้า        
ที่เพ่ิมข้ึนจากการขยายตัวของธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จ านวน 13,077.2 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 (11,208.2 ล้านบาท) เป็นจ านวน 1,869.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 โดยมีสาเหตุหลักดังนี้ 

- ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 780.2 ล้านบาท 
- ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัทฯ มีการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จ านวน 1,085.0 ล้านบาท 

2.3 ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงินทุน 
จากงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 

0.96 เท่า (31 ธันวาคม 2560 : 1.05 เท่า)  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 
ปี 2561 บริษัทฯ มีการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จ านวน 1,085.0 ล้านบาท 

 
3. รำยงำนวิเครำะห์กระแสเงินสดตำมงบกำรเงินรวม 

 

 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จ านวน 81.4 ล้านบาท ลดลงจาก 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (345.9 ล้านบาท) เป็นจ านวน 264.5 ล้านบาท ทั้งนีเ้นื่องจาก 
1) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 553.2 ล้านบาท เนื่องจาก 

 เงินสดได้มาจากก าไรจากการด าเนินงาน จ านวน 560.9 ล้านบาท  
 เงินสดใช้ไปเพ่ือการจ่ายภาษีเงินได้ จ านวน 7.7 ล้านบาท  
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2) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ านวน 2,346.6 ล้านบาท เนื่องจาก 
 เงนิสดได้มาจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย จ านวน 2,764.5 ล้านบาท 
 เงินสดใช้ไปเพื่อการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย จ านวน 5,116.1 ล้านบาท 
 เงินสดได้มาจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ านวน 2.3 ล้านบาท 
 เงินสดใช้ไปเพื่อการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ านวน 3.3 ล้านบาท 
 เงินสดใช้ได้มาจากดอกเบี้ยรับ จ านวน 6.0 ล้านบาท 
 

3) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 1,528.9 ล้านบาท เนื่องจาก 
 เงินสดได้มาจากการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จ านวน 1,085.0 ล้านบาท 
 เงินสดได้มาจากการออกหุ้นกู้ จ านวน 499.4 ล้านบาท 
 เงินสดใช้ไปเพื่อการจ่ายต้นทุนทางการเงิน จ านวน 53.4 ล้านบาท 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 (ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ) 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 
 


