
  
 

MD&A Page 1 
 

ค ำอธิบำยรำยกำรและกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของฝ่ำยบริหำร 
ส ำหร บงวดเกำ้เดือนส้ินสุดว นท่ี 30 ก นยำยน 2563 

 
1. รายงานวเิคราะห์ผลการด าเนินงานตามงบการเงนิรวม 

 

 
 

 
 

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

ส้ินสุดว นท่ี 30 ก นยำยน 2563 บริษ ทฯ มีก ำไรสุทธิจ ำนวน 2,351.5 ลำ้นบำท (คิดเป็นก ำไรต่อหุ้นเท่ำก บ 2.15 บำท)           

เม่ือเปรียบเทียบก บปี 2562 ซ่ึงมีก ำไรสุทธิจ ำนวน  2,168.7 ลำ้นบำท (คิดเป็นก ำไรต่อหุ้นเท่ำก บ 1.97 บำท) ปรำกฏว่ำ

ก ำไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 182.8 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 8.0 เน่ืองจำกรำยกำรส ำค ญด งต่อไปน้ี 
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1.1 รายได้จากการขายและการให้บริการ 

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรส ำหร บงวดเก้ำเดือนส้ินสุดว นท่ี 30 ก นยำยน 2563 จ ำนวน 3,813.6              

ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2562 (3,794.6 ลำ้นบำท) จ ำนวน 19.0 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 1 ท ้งน้ีเน่ืองจำก 

- บริษ ท โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ จ ำก ด (SPR) ซ่ึงด ำเนินธุรกิจติดต ้ งระบบผลิตไฟฟ้ำพล งงำนแสงอำทิตย ์                

บนหล งคำ (Solar Roof) ส ำหร บบำ้นพ กอำศ ย ส ำน กงำน อำคำร ธุรกิจขนำดเลก็ ธุรกิจขนำดกลำง และธุรกิจขนำดใหญ่  

รวมถึงโรงงำนอุตสำหกรรมและอ่ืนๆ ใน ปี 2563 มีรำยไดจ้ ำนวน 449.9 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2562 (391.5 ลำ้นบำท) 

จ ำนวน 58.4 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 15  

- ใน ปี 2563 บริษ ทฯ มีรำยไดจ้ำกธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำพล งงำนแสงอำทิตยจ์ ำนวน 36 โซล่ำฟำร์ม 

รวมท ้งส้ิน 3,256.7 ลำ้นบำท โดยเป็นรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์จ ำนวน 7.3 ลำ้นบำท และเป็นรำยได้จำกกำร

จ ำหน่ำยไฟฟ้ำพล งงำนแสงอำทิตยจ์ ำนวน 3,249.4 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2562  (3,254.6 ลำ้นบำท) จ ำนวน 5.2 ลำ้นบำท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2 เน่ืองจำกรำยได้เงินอุดหนุนส่วนเพ่ิมรำคำร บซ้ือไฟฟ้ำ (Adder) จ ำนวน 8 บำทต่อหน่วย                

ของบริษ ท โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 1) จ ำก ด ไดส้ิ้นสุดลงเม่ือว นท่ี 20 เมษำยน 2563 แมว้่ำจ ำนวนกระแสไฟฟ้ำท่ีผลิต

และจ ำหน่ำยไดมี้จ ำนวน 292.7 ลำ้นหน่วย เพ่ิมข้ึนจำกปี 2562 (289.4 ลำ้นหน่วย) จ ำนวน 3.3 ลำ้นหน่วย หรือคิดเป็น

ร้อยละ 1 

- บริษ ท สตีลรูฟ จ ำก ด ซ่ึงด ำเนินธุรกิจผลิต จ ำหน่ำย และให้บริกำรติดต ้ งหล งคำเหล็กรีดรอน หรือ                   

ท่ีเรียกก นท ว่ไปว่ำหล งคำเมท ลชีท (Metal Sheet Roofing) ในปี 2563 มีรำยไดจ้ ำนวน 70.0 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2562  

(117.1 ลำ้นบำท) จ ำนวน 47.1 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 

1.2 ต้นทุนขายและการให้บริการ และก าไรขั้นต้น 

อ ตรำก ำไรข ้นตน้ส ำหร บงวดเกำ้เดือนส้ินสุดว นท่ี 30 ก นยำยน 2563 มีจ ำนวนร้อยละ 72 สูงข้ึนจำกปี 2562              

ท่ีมีจ ำนวนร้อยละ 69 โดยมีสำเหตุหล กมำจำกในปี 2563 บริษ ทมีนโยบำยในกำรบริหำรจ ดกำรลดตน้ทุนดำ้นต่ำงๆ 

ส่งผลใหต้น้ทุน O&M (Operating & Maintenance) ส ำหร บธุรกิจโซล่ำฟำร์ม ท ้งในป จจุบ นและอนำคตลดลงถึงปีละ 82 

ลำ้นบำท อีกท ้ งในปีน้ีภำคร ฐมีนโยบำยลดอ ตรำภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงลง 90% ท ำให้บริษ ทฯ มีภำษีท่ีดินและ              

ส่ิงปลูกสร้ำง ลดลงจ ำนวน 54.0 ลำ้นบำท 

1.3 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยส ำหร บงวดเก้ำเดือนส้ินสุดว นท่ี 30 ก นยำยน 2563 จ ำนวน 21.5 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำก             

ปี 2562 (20.0 ลำ้นบำท) จ ำนวน 1.5 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 8 ซ่ึงเป็นไปในทิศทำงเดียวก บรำยได้ในธุรกิจติดต ้ ง            

ระบบผลิตไฟฟ้ำพล งงำนแสงอำทิตยบ์นหล งคำ (Solar Roof) ท่ีเพ่ิมข้ึน 
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1.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรส ำหร บงวดเกำ้เดือนส้ินสุดว นท่ี 30 ก นยำยน 2563 จ ำนวน 195.4 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำก 

ปี 2562 (175.6 ล้ำนบำท) จ ำนวน 19.8 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 11 โดยมีสำเหตุหล กมำจำกในปี 2563 บริษ ทฯ                      

มีขำดทุนจำกอ ตรำแลกเปล่ียนเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 14.1 ลำ้นบำท 

1.5 ผลก าไรจากอนุพนัธ์ 

ผลก ำไรจำกอนุพ นธ์ของส ญญำแลกเปล่ียนอ ตรำดอกเบ้ีย ส ำหร บงวดเกำ้เดือนส้ินสุดว นท่ี 30 ก นยำยน 2563 

จ ำนวน 46.2 ลำ้นบำท เน่ืองจำกต ้งแต่ว  นท่ี 1 มกรำคม 2563 บริษ ทถือปฏิบ ติตำม TFRS 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เป็นคร ้ งแรก 

1.6 ผลก าไรจากสินทรัพย์ทางการเงนิ 

ผลก ำไรจำกสินทร พยท์ำงกำรเงิน ส ำหร บงวดเกำ้เดือนส้ินสุดว นท่ี 30 ก นยำยน 2563 จ ำนวน 4.7 ลำ้นบำท 

ประกอบดว้ยผลก ำไรในเงินลงทุนโครงกำร Tottori จ ำนวน 17.0 ลำ้นบำท และผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในกองทุนรวม

ตรำสำรหน้ีระยะส ้ นจ ำนวน 12.3 ล้ำนบำท จำกสภำวะตลำดตรำสำรหน้ีในช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19 ท่ีมีควำม                     

ผ  นผวนสูง  

1.7 ต้นทุนทางการเงนิ 

ตน้ทุนทำงกำรเงินส ำหร บงวดเกำ้เดือนส้ินสุดว นท่ี 30 ก นยำยน 2563 จ ำนวน 203.4 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2562  

(277.6 ลำ้นบำท) จ ำนวน 74.2 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 27  อ นเป็นผลจำกจ ำนวนหุน้กูท่ี้ลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระคืนหุน้กู้

ตำมก ำหนด โดยในปี 2562 บริษ ทฯ มีกำรจ่ำยช ำระคืนหุน้กูจ้  ำนวน 2,375.0 ลำ้นบำท  
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2. รายงานวเิคราะห์ฐานะการเงนิตามงบการเงนิรวม  

2.1 การวเิคราะห์สินทรัพย์ 

ณ ว นท่ี 30 ก นยำยน 2563 บริษ ทฯ มีสินทร พย์รวมท ้ งส้ิน จ ำนวน 22,800.1 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจำก ณ ว นท่ี                      

31 ธ นวำคม 2562 (21,903.3 ลำ้นบำท) เป็นจ ำนวน 896.8 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 4 โดยมีรำยละเอียดด งน้ี  

 

- ท่ี ดิน อำคำร และอุปกรณ์  ณ ว นท่ี  30 ก นยำยน 2563 จ ำนวน 15,409.0 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ ว นท่ี                            
31 ธ นวำคม 2562 (15,800.3 ลำ้นบำท) เป็นจ ำนวน 391.3 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 2 โดยมีสำเหตุหล กมำจำกในปี 2563  
บริษ ทฯ มีค่ำเส่ือมรำคำอำคำร และอุปกรณ์จ ำนวน 499.4 ลำ้นบำท และมีสิทธิในกำรใช้สินทร พย์เพ่ิมข้ึน 108.3                
ลำ้นบำท เน่ืองจำกต ้งแต่ว  นท่ี 1 มกรำคม 2563 บริษ ทถือปฏิบ ติตำม TFRS 16 เร่ือง ส ญญำเช่ำ เป็นคร ้ งแรกก บส ญญำ             
ท่ีเคยระบุวำ่เป็นส ญญำเช่ำตำมมำตรฐำนบ ญชีฉบ บท่ี 17 

- สินทร พย์อ่ืน ณ ว นท่ี 30 ก นยำยน 2563 จ ำนวน 7,391.1 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำก ณ ว นท่ี 31 ธ นวำคม 2562 
(6,103.0 ลำ้นบำท) เป็นจ ำนวน 1,288.1 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 21 โดยมีสำเหตุหล กมำจำกในปี 2563 

 บริษ ทฯ มีเงินลงทุนในโครงกำร Ukujima เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 1,265.3 ลำ้นบำท 

 บริษ ทฯ มีเงินลงทุนในกองทุนรวมตรำสำรหน้ีระยะส ้นเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 726.6 ลำ้นบำท 
 บริษ ทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงจ ำนวน 331.4 ลำ้นบำท 

 บริษ ทฯ มีสินคำ้คงเหลือลดลงจ ำนวน 208.1 ลำ้นบำท 

 บริษ ทฯ มีลูกหน้ีกำรคำ้ลดลงจ ำนวน 150.0 ลำ้นบำท 

2.2 การวเิคราะห์หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ ว นท่ี 30 ก นยำยน 2563 บริษ ทฯ มีหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้รวมท ้งส้ิน จ ำนวน 22,800.1 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน

จำก ณ ว  นท่ี 31 ธ นวำคม 2562 (21,903.3 ลำ้นบำท) เป็นจ ำนวน 896.8 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 4 โดยมีรำยละเอียดด งน้ี 
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- หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียจ่ำย ณ ว นท่ี 30 ก นยำยน 2563 จ ำนวน 5,897.4 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำก ณ ว นท่ี 31 

ธ นวำคม 2562 (5,823.4 ลำ้นบำท) เป็นจ ำนวน 74.0 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 1 สำเหตุหล กเน่ืองจำกในปี 2563 บริษ ทฯ 

มีหน้ีสินตำมส ญญำเช่ำเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 94.6 ลำ้นบำท เน่ืองจำกต ้งแต่ว  นท่ี 1 มกรำคม 2563 บริษ ทถือปฏิบ ติตำม TFRS 

16 เร่ือง ส ญญำเช่ำ เป็นคร ้ งแรกก บส ญญำท่ีเคยระบุว่ำเป็นส ญญำเช่ำตำมมำตรฐำนบ ญชีฉบ บท่ี 17 และบริษ ทฯ             

มีเงินกูย้ืมระยะส ้นจำกสถำบ นกำรเงินลดลง 23.6 ลำ้นบำท 

- หน้ีสินอ่ืน  ณ ว นท่ี  30 ก นยำยน 2563 จ ำนวน 466.9 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ ว นท่ี  31 ธ นวำคม 2562                  

(475.7 ลำ้นบำท) เป็นจ ำนวน 8.8 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 2 โดยมีสำเหตุหล กมำจำกในปี 2563 

 บริษ ทฯ มีหน้ีสินอนุพ นธ์ของส ญญำแลกเปล่ียนอ ตรำดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 66.7 ลำ้นบำท เน่ืองจำก

ต ้งแต่ว  นท่ี 1 มกรำคม 2563 บริษ ทถือปฏิบ ติตำม TFRS 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน เป็นคร ้ งแรก 

 บริษ ทฯ มีเจำ้หน้ีกำรคำ้ลดลงจ ำนวน 45.6 ลำ้นบำท  

 บริษ ทฯ มีประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหร บผลประโยชนพ์น กงำนลดลงจ ำนวน 13.7 ลำ้นบำท 

- ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ ว นท่ี 30 ก นยำยน 2563 จ ำนวน 16,435.8 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำก ณ ว นท่ี 31 ธ นวำคม 

2562 (15,604.2 ลำ้นบำท) เป็นจ ำนวน 831.6 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 5 โดยมีสำเหตุหล กมำจำกในปี 2563 

 บริษ ทฯ มีก ำไรสุทธิ จ ำนวน 2,351.5 ลำ้นบำท 

 บริษ ทฯ มีเงินป นผลจ่ำย จ ำนวน 1,429.6 ลำ้นบำท 

 บริษ ทฯ มีก ำไรสะสมยกมำลดลง จ ำนวน 90.3 ล้ำนบำท อ นเป็นผลจำกผลกระทบจำกกำร

เปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบ ญชีตำม TFRS 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  ซ่ึงเร่ิมใช้ต ้ งแต่ว  นท่ี                         

1 มกรำคม 2563 เป็นคร ้ งแรก 

2.3 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 
จำกงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ ว นท่ี 30 ก นยำยน 2563 อ ตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ำก บ 0.39 เท่ำ 

ลดลงจำก ณ 31 ธ นวำคม 2562 ท่ีมีจ ำนวน 0.40 เท่ำ สำเหตุส ำค ญเน่ืองจำกในปี 2563  
 บริษ ทฯ มีก ำไรสุทธิ จ ำนวน 2,351.5 ลำ้นบำท 

 บริษ ทฯ มีเงินป นผลจ่ำย จ ำนวน 1,429.6 ลำ้นบำท 

 บริษ ทฯ มีหน้ีสินตำมส ญญำเช่ำเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 94.6 ลำ้นบำท 
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ค ำอธิบำยรำยกำรและกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของฝ่ำยบริหำร 
ส ำหร บงวดเกำ้เดือนส้ินสุดว นท่ี 30 ก นยำยน 2563 

 
3. รายงานวเิคราะห์กระแสเงนิสดตามงบการเงินรวม 
 

 
 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดคงเหลือ ณ ว นท่ี 30 ก นยำยน 2563 จ ำนวน 128.7 ลำ้นบำท ลดลงจำก                  
ณ ว นท่ี 31 ธ นวำคม 2562 (460.1 ลำ้นบำท) เป็นจ ำนวน 331.4 ลำ้นบำท ท ้งน้ีเน่ืองจำก 

1) เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 3,294.3 ลำ้นบำท เน่ืองจำก 
 เงินสดไดม้ำจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 3,347.4 ลำ้นบำท  
 เงินสดใชไ้ปเพ่ือกำรจ่ำยภำษีเงินได ้จ ำนวน 53.1 ลำ้นบำท  

 

2) เงินสดสุทธิใชไ้ปจำกกิจกรรมลงทุน จ ำนวน 2,003.1 ลำ้นบำท เน่ืองจำก 
 เงินสดไดม้ำจำกกำรขำยกองทุนรวมตรำสำรหน้ีระยะส ้น จ ำนวน 6,609.8 ลำ้นบำท 
 เงินสดใชไ้ปเพ่ือกำรซ้ือกองทุนรวมตรำสำรหน้ีระยะส ้น จ ำนวน 7,348.7 ลำ้นบำท 
 เงินสดใชไ้ปเพ่ือลงทุนในโครงกำร Ukujima จ ำนวน 1,265.3 ลำ้นบำท 

 

3) เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจ ดหำเงิน จ ำนวน 1,622.6 ลำ้นบำท เน่ืองจำก 
 เงินสดใชไ้ปเพ่ือกำรจ่ำยเงินป นผล จ ำนวน 1,429.6 ลำ้นบำท 
 เงินสดใชไ้ปเพ่ือกำรจ่ำยดอกเบ้ีย จ ำนวน 154.4 ลำ้นบำท 
 เงินสดใชไ้ปเพ่ือกำรจ่ำยช ำระเงินกูย้ืมระยะส ้นจำกสถำบ นกำรเงิน จ ำนวน 30.6 ลำ้นบำท 
 

 
จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 ขอแสดงควำมน บถือ 
 

 
 
 (ดร.ว  นดี กญุชรยำคง จุลเจริญ) 
 กรรมกำรผูจ้  ดกำรใหญ่ 


