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ค ำอธิบำยรำยกำรและกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของฝ่ำยบริหำร 
ส ำหร บปีส้ินสุดว นท่ี 31 ธ นวำคม 2562  

1. รายงานวเิคราะห์ผลการด าเนินงานตามงบการเงนิรวม 
 

 
 

 
 

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษ ท เอสพีซีจี จ ำก ด (มหำชน) และบริษ ทย่อยตำมงบกำรเงินรวมส ำหร บปี ส้ินสุด

ว นท่ี 31 ธ นวำคม 2562 บริษ ทฯ มีก ำไรสุทธิจ ำนวน 3,011.3 ล้ำนบำท (คิดเป็นก ำไรต่อหุ้นเท่ำก บ 2.74 บำท) เม่ือ

เปรียบเทียบก บปี 2561 ซ่ึงมีก ำไรสุทธิจ ำนวน  2,923.6 ลำ้นบำท (คิดเป็นก ำไรต่อหุ้นเท่ำก บ 2.70 บำท) ปรำกฏว่ำก ำไร

สุทธิเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 87.7 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 3.0 เน่ืองจำกรำยกำรส ำค ญด งต่อไปน้ี 
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ค ำอธิบำยรำยกำรและกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของฝ่ำยบริหำร 
ส ำหร บปีส้ินสุดว นท่ี 31 ธ นวำคม 2562  

1.1 รายได้จากการขายและการให้บริการ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำรส ำหร บปีส้ินสุดว นท่ี 31 ธ นวำคม 2562 จ ำนวน 5,246.5 ลำ้นบำท ลดลง

จำกปี 2561 (5,928.2 ลำ้นบำท) จ ำนวน 681.7 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 11 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 2562 มีรำยไดจ้ ำนวน 506.7 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2561 (1,456.1 ลำ้นบำท) 

จ ำนวน 949.4 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 65 สำเหตุหล กเน่ืองจำกควำมไม่แน่นอนในสภำวะเศรษฐกิจโลกส่งผลให้

ลูกคำ้ชะลอกำรลงทุนออกไป และเพ่ือเป็นกำรผล กด นยอดขำย บริษ ทไดมี้กำรปร บเปล่ียนแผนกำรตลำดและกลยุทธ์

กำรขำย เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งข น และทำงเลือกใหก้ บลูกคำ้  

- ใน ปี 2562 บริษ ทฯ มีรำยไดจ้ำกธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำพล งงำนแสงอำทิตยจ์ ำนวน 36 โซล่ำฟำร์ม 

รวมท ้ งส้ิน 4,475.7 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2561  (4,297.5 ลำ้นบำท) จ ำนวน 178.2 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 

เน่ืองจำกจ ำนวนกระแสไฟฟ้ำท่ีผลิตและจ ำหน่ำยไดมี้จ ำนวน 397.4 ลำ้นหน่วย เพ่ิมข้ึนจำกปี 2561 (384.2 ลำ้นหน่วย) 

จ ำนวน 13.2 ลำ้นหน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 3 

- บริษ ท สตีลรูฟ จ ำก ด ซ่ึงด ำเนินธุรกิจผลิต จ ำหน่ำย และใหบ้ริกำรติดต ้งหล งคำเหล็กรีดรอน หรือท่ีเรียก

ก นท ่วไปว่ำหล งคำเมท ลชีท (Metal Sheet Roofing) ในปี 2562 มีรำยไดจ้ ำนวน 221.3 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2561  

(165.8 ลำ้นบำท) จ ำนวน 55.5 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 33 

1.2 ต้นทุนขายและการให้บริการ และก าไรขั้นต้น 

ตน้ทุนขำยและกำรให้บริกำรส ำหร บปีส้ินสุดว นท่ี 31 ธ นวำคม 2562 จ ำนวน 1,620.5 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 

2561 (2,222.6 ลำ้นบำท) จ ำนวน 602.1 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 27 โดยตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำรท่ีลดลงน้ีเป็นไป

ในทิศทำงเดียวก บรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำรในธุรกิจติดต ้งระบบผลิตไฟฟ้ำพล งงำนแสงอำทิตยบ์นหล งคำ 

(Solar Roof) ท่ีลดลง  

อ ตรำก ำไรข ้นตน้ส ำหร บปีส้ินสุดว นท่ี 31 ธ นวำคม 2562 มีจ ำนวนร้อยละ 69 เพ่ิมข้ึนจำกปี 2561ท่ีมีจ ำนวนร้อย

ละ 63 เน่ืองจำกส ดส่วนรำยไดข้องธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำพล งงำนแสงอำทิตยซ่ึ์งมีอ ตรำก ำไรข ้นตน้สูงมีส ดส่วน

ท่ีเพ่ิมข้ึน  

1.3 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยส ำหร บปีส้ินสุดว นท่ี 31 ธ นวำคม 2562 จ ำนวน 17.3 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2561 (76.8 ลำ้น

บำท) จ ำนวน 59.5 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 77 ซ่ึงเป็นไปในทิศทำงเดียวก บรำยไดใ้นธุรกิจติดต ้ งระบบผลิตไฟฟ้ำ

พล งงำนแสงอำทิตยบ์นหล งคำ (Solar Roof) ท่ีลดลง 
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ค ำอธิบำยรำยกำรและกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของฝ่ำยบริหำร 
ส ำหร บปีส้ินสุดว นท่ี 31 ธ นวำคม 2562  

1.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรส ำหร บปีส้ินสุดว นท่ี 31 ธ นวำคม 2562 จ ำนวน 276.6 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2561 

(258.9 ลำ้นบำท) จ ำนวน 17.7 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 7 จำกกำรต ้งประมำณกำรหน้ีสงส ยจะสูญของลูกหน้ีกำรคำ้

ธุรกิจติดต ้งระบบผลิตไฟฟ้ำพล งงำนแสงอำทิตยบ์นหล งคำ (Solar Roof )  

1.5 ต้นทุนทางการเงนิ 

ตน้ทุนทำงกำรเงินส ำหร บปีส้ินสุดว นท่ี 31 ธ นวำคม 2562 จ ำนวน 360.2 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2561  (503.3 

ลำ้นบำท) จ ำนวน 143.1 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 28  อ นเป็นผลจำกจ ำนวนหุน้กูท่ี้ลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระคืนหุน้กูต้ำม

ก ำหนด โดยในปี 2561 และ 2562 บริษ ทฯ มีกำรจ่ำยช ำระคืนหุ้นกูจ้  ำนวน 2,950.0 ลำ้นบำท และ 2,375.0 ลำ้นบำท 

ตำมล ำด บ 

 

2. รายงานวเิคราะห์ฐานะการเงนิตามงบการเงนิรวม  

2.1 การวเิคราะห์สินทรัพย์ 

ณ ว นท่ี 31 ธ นวำคม 2562 บริษ ทฯ มีสินทร พยร์วมท ้งส้ิน จ ำนวน 21,903.3 ลำ้นบำท ลดลงจำก ณ ว นท่ี 31 

ธ นวำคม 2561 (22,797.6 ลำ้นบำท) เป็นจ ำนวน 894.3 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 4 โดยมีรำยละเอียดด งน้ี  

 

- ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ณ ว นท่ี 31 ธ นวำคม 2562 จ ำนวน 15,800.3 ลำ้นบำท ลดลงจำก ณ ว นท่ี 31 
ธ นวำคม 2561 (16,458.4 ลำ้นบำท) เป็นจ ำนวน 658.1 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 4 โดยมีสำเหตุหล กมำจำกในปี 2562  
บริษ ทฯ มีค่ำเส่ือมรำคำอำคำร และอุปกรณ์จ ำนวน 668.4 ลำ้นบำท 

- สินทร พยอ่ื์น ณ ว นท่ี 31 ธ นวำคม 2562 จ ำนวน 6,103.0 ลำ้นบำท ลดลงจำก ณ ว นท่ี 31 ธ นวำคม 2561 
(6,339.2 ลำ้นบำท) เป็นจ ำนวน 236.2 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 4 โดยมีสำเหตุหล กมำจำกในปี 2562 

 บริษ ทฯ มีลูกหน้ีกำรคำ้ลดลงจ ำนวน 168.3 ลำ้นบำท 

 บริษ ทฯ มีสินคำ้คงเหลือลดลงจ ำนวน 143.7 ลำ้นบำท 

 บริษ ทฯ มีเงินลงทุนในบริษ ทร่วมเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 40 ลำ้นบำท 
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2.2 การวเิคราะห์หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ ว นท่ี 31 ธ นวำคม 2562 บริษ ทฯ มีหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้รวมท ้งส้ิน จ ำนวน 21,903.3 ลำ้นบำท ลดลง

จำก ณ ว  นท่ี 31 ธ นวำคม 2561 (22,797.6 ลำ้นบำท) เป็นจ ำนวน 894.3 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 4 โดยมีรำยละเอียดด งน้ี 

 
 

- หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียจ่ำย ณ ว นท่ี 31 ธ นวำคม 2562 จ ำนวน 5,823.4 ลำ้นบำท ลดลงจำก ณ ว นท่ี 31 

ธ นวำคม 2561 (8,261.7 ลำ้นบำท) เป็นจ ำนวน 2,438.3 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 30 โดยมีสำเหตุหล กมำจำกในปี 2562 

 บริษ ทฯ มีกำรจ่ำยช ำระหุน้กูจ้  ำนวน 2,375.0 ลำ้นบำท 

 บริษ ทฯ มีกำรจ่ำยช ำระเงินกูย้ืมระยะส ้นจำกสถำบ นกำรเงิน จ ำนวน 122.3 ลำ้นบำท 

 บริษ ทฯ มีกำรกูย้ืมระยะส ้นจำกสถำบ นกำรเงิน จ ำนวน 53.9 ลำ้นบำท 

- หน้ีสินอ่ืน ณ ว นท่ี 31 ธ นวำคม 2562 จ ำนวน 475.7 ลำ้นบำท ลดลงจำก ณ ว นท่ี 31 ธ นวำคม 2561  (655.3 

ลำ้นบำท) เป็นจ ำนวน 179.6 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 27 สำเหตุหล กเน่ืองจำกกำรลดลงของเจำ้หน้ีกำรคำ้ 

- ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ ว นท่ี 31 ธ นวำคม 2562 จ ำนวน 15,604.2 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำก ณ ว นท่ี 31 ธ นวำคม 

2561 (13,880.6 ลำ้นบำท) เป็นจ ำนวน 1,723.6 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 12 โดยมีสำเหตุหล กมำจำกในปี 2562 

 บริษ ทฯ มีก ำไรสุทธิจ ำนวน 3,011.3 ลำ้นบำท 

 บริษ ทฯ มีกำรจ่ำยเงินป นผล จ ำนวน 1,319.5 ลำ้นบำท 

2.3 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 
จำกงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ ว นท่ี 31 ธ นวำคม 2562 อ ตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ำก บ 0.40 เท่ำ 

ลดลงจำก ณ 31 ธ นวำคม 2561 ท่ีมีจ ำนวน 0.64 เท่ำ สำเหตุส ำค ญเน่ืองจำกในปี 2562  
 บริษ ทฯ มีกำรจ่ำยช ำระหุน้กูจ้  ำนวน 2,375.0 ลำ้นบำท 
 บริษ ทฯ มีก ำไรสุทธิจ ำนวน 3,011.3 ลำ้นบำท 
 บริษ ทฯ มีกำรจ่ำยเงินป นผล จ ำนวน 1,319.5 ลำ้นบำท 
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3. รายงานวเิคราะห์กระแสเงนิสดตามงบการเงินรวม 
 

 
 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดคงเหลือ ณ ว นท่ี 31 ธ นวำคม 2562 จ ำนวน 460.1 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำก         
ณ ว นท่ี 31 ธ นวำคม 2561 (129.2 ลำ้นบำท) เป็นจ ำนวน 330.9 ลำ้นบำท ท ้งน้ีเน่ืองจำก 

1) เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 4,210.4 ลำ้นบำท เน่ืองจำก 
 เงินสดไดม้ำจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 4,280.7 ลำ้นบำท  
 เงินสดใชไ้ปเพ่ือกำรจ่ำยภำษีเงินได ้จ ำนวน 70.3 ลำ้นบำท  

 

2) เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมลงทุน จ ำนวน 241.8 ลำ้นบำท เน่ืองจำก 
 เงินสดไดม้ำจำกกำรขำยหล กทร พยเ์ผื่อขำย จ ำนวน 8,642.9 ลำ้นบำท 
 เงินสดไดม้ำจำกเงินฝำกประจ ำท่ีมีขอ้จ ำก ดในกำรใช ้จ ำนวน 340.0 ลำ้นบำท 
 เงินสดไดม้ำจำกเงินฝำกระยะส ้นก บสถำบ นกำรเงิน จ ำนวน 90.0 ลำ้นบำท 
 เงินสดใชไ้ปเพ่ือกำรซ้ือหล กทร พยเ์ผื่อขำย จ ำนวน 8,800.8 ลำ้นบำท 
 เงินสดใชไ้ปเพ่ือกำรลงทุนในบริษ ทร่วม จ ำนวน 40.0 ลำ้นบำท 

 

3) เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจ ดหำเงิน จ ำนวน 4,121.3 ลำ้นบำท เน่ืองจำก 
 เงินสดใชไ้ปเพ่ือกำรจ่ำยช ำระหุน้กู ้จ  ำนวน 2,375.0 ลำ้นบำท 
 เงินสดใชไ้ปเพ่ือกำรจ่ำยดอกเบ้ียหุน้กู ้จ  ำนวน 357.6 ลำ้นบำท 
 เงินสดใชไ้ปเพ่ือกำรจ่ำยเงินป นผล จ ำนวน 1,319.5 ลำ้นบำท 
 เงินสดใชไ้ปเพ่ือกำรจ่ำยช ำระเงินกูย้ืมระยะส ้นจำกสถำบ นกำรเงิน จ ำนวน 122.3 ลำ้นบำท 
 เงินสดไดม้ำจำกกำรกูย้ืมระยะส ้นจำกสถำบ นกำรเงิน จ ำนวน 53.9 ลำ้นบำท 
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 ขอแสดงควำมน บถือ 
 

 
 (ดร.ว  นดี กญุชรยำคง จุลเจริญ) 
 กรรมกำรผูจ้  ดกำรใหญ่ 


