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ค ำอธิบำยรำยกำรและกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของฝ่ำยบริหำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 
1. รายงานวเิคราะห์ผลการด าเนินงานตามงบการเงนิรวม 

 

 
 

 
 

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั เอสพีซีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ยตำมงบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิจ ำนวน 3,062.4 ลำ้นบำท (คิดเป็นก ำไรต่อหุน้เท่ำกบั 2.80 บำท) เม่ือเปรียบเทียบ

กบัปี 2562 ซ่ึงมีก ำไรสุทธิจ ำนวน  3,011.3 ลำ้นบำท (คิดเป็นก ำไรต่อหุ้นเท่ำกบั 2.74 บำท) ปรำกฏว่ำก ำไรสุทธิเพ่ิมข้ึน

จ ำนวน 51.1 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 2.0 เน่ืองจำกรำยกำรส ำคญัดงัต่อไปน้ี 
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ค ำอธิบำยรำยกำรและกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของฝ่ำยบริหำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 
1.1 รายได้จากการขายและการให้บริการ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 จ ำนวน 4,920.2 ลำ้นบำท ลดลง

จำกปี 2562 (5,246.5 ลำ้นบำท) จ ำนวน 326.3 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 6 ทั้งน้ีเน่ืองจำก 

- บริษทั โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ จ ำกดั (SPR) ซ่ึงด ำเนินธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยบ์น

หลงัคำ (Solar Roof) ส ำหรับบำ้นพกัอำศยั ส ำนกังำน อำคำร ธุรกิจขนำดเล็ก ธุรกิจขนำดกลำง และธุรกิจขนำดใหญ่  

รวมถึงโรงงำนอุตสำหกรรมและอ่ืนๆ ใน ปี 2563 มีรำยไดจ้ ำนวน 526.5 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2562 (506.7 ลำ้นบำท) 

จ ำนวน 19.8 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 

- ใน ปี 2563 บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยจ์ ำนวน 36 โซล่ำฟำร์ม 

รวมทั้ งส้ิน 4,254.2 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2562  (4,475.7 ลำ้นบำท) จ ำนวน 221.5 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 

เน่ืองจำกรำยไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพ่ิมรำคำรับซ้ือไฟฟ้ำ (Adder) จ ำนวน 8 บำทต่อหน่วย ของบริษทั โซล่ำ เพำเวอร์ 

(โครำช 1) จ ำกดั ไดส้ิ้นสุดลงเม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน 2563 และจ ำนวนกระแสไฟฟ้ำท่ีผลิตและจ ำหน่ำยไดมี้จ ำนวน 385.8 

ลำ้นหน่วย ลดลงจำกปี 2562 (397.4 ลำ้นหน่วย) จ ำนวน 11.6 ลำ้นหน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 3 

- บริษทั สตีลรูฟ จ ำกดั ซ่ึงด ำเนินธุรกิจผลิต จ ำหน่ำย และใหบ้ริกำรติดตั้งหลงัคำเหล็กรีดรอน หรือท่ีเรียก

กนัทัว่ไปวำ่หลงัคำเมทลัชีท (Metal Sheet Roofing) ในปี 2563 มีรำยไดจ้ ำนวน 89.0 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2562  (221.3 

ลำ้นบำท) จ ำนวน 132.3 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 60 

 

1.2 ต้นทุนขายและการให้บริการ และก าไรขั้นต้น 

อตัรำก ำไรขั้นตน้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวนร้อยละ 73 สูงข้ึนจำกปี 2562 ท่ีมีจ ำนวน             

ร้อยละ 69 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกในปี 2563 บริษทัมีนโยบำยในกำรบริหำรจดักำรลดตน้ทุนดำ้นต่ำงๆ ส่งผลให้

ตน้ทุน O&M (Operating & Maintenance) ส ำหรับธุรกิจโซล่ำฟำร์มลดลงถึงปีละ 69 ลำ้นบำท และจะด ำเนินนโยบำย

ในกำรบริหำรจดักำรลดตน้ทุนดำ้นต่ำงๆ ลงอีกในอนำคต 

 

1.3 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 20.2 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2562                  

(17.3 ล้ำนบำท) จ ำนวน 2.9 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 17 ซ่ึงเป็นไปในทิศทำงเดียวกับรำยได้ในธุรกิจติดตั้ งระบบ             

ผลิตไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยบ์นหลงัคำ (Solar Roof) ท่ีเพ่ิมข้ึน 
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1.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 262.0 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2562 

(276.6 ลำ้นบำท) จ ำนวน 14.6 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 5 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกในปี 2563 บริษทัฯ มีค่ำท่ีปรึกษำ           

กำรลงทุนต่ำงประเทศลดลง 8.5 ลำ้นบำท และค่ำเช่ำคลงัสินคำ้ลดลง 6.0 ลำ้นบำท 

 

1.5 ผลก าไรจากอนุพนัธ์ 

ผลก ำไรจำกอนุพนัธ์ของสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 จ ำนวน 58.4 

ลำ้นบำท เน่ืองจำกตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 บริษทัถือปฏิบติัตำม TFRS 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน เป็นคร้ังแรก 

 

1.6 ผลก าไรจากสินทรัพย์ทางการเงนิ 

ผลก ำไรจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 จ ำนวน 13.3 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย

ผลก ำไรในเงินลงทุนโครงกำร Tottori จ ำนวน 16.4 ลำ้นบำท และผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในกองทุนรวมตรำสำรหน้ี

ระยะสั้นจ ำนวน 3.1 ลำ้นบำท จำกสภำวะตลำดตรำสำรหน้ีในช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19 ท่ีมีควำมผนัผวนสูง  

 

1.7 ต้นทุนทางการเงนิ 

ต้นทุนทำงกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 266.2 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2562                   

(360.2 ลำ้นบำท) จ ำนวน 94.0 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 26  อนัเป็นผลจำกจ ำนวนหุน้กูท่ี้ลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระคืนหุน้กู้

ตำมก ำหนด โดยในปี 2562 และ 2563 บริษทัฯ มีกำรจ่ำยช ำระคืนหุน้กูจ้  ำนวน 2,375.0 ลำ้นบำท และ 1,700.0 ลำ้นบำท 

ตำมล ำดบั 
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2. รายงานวเิคราะห์ฐานะการเงนิตามงบการเงนิรวม  

2.1 การวเิคราะห์สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 21,718.2 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 (21,903.3 ลำ้นบำท) เป็นจ ำนวน 185.1 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 1 โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี  

 

- ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 15,263.5 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ วนัท่ี 31 
ธันวำคม 2562 (15,800.3 ลำ้นบำท) เป็นจ ำนวน 536.8 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 3 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกในปี 2563  
บริษัทฯ มีค่ำเส่ือมรำคำอำคำร และอุปกรณ์จ ำนวน 662.1 ลำ้นบำท และมีสิทธิในกำรใช้สินทรัพย์เพ่ิมข้ึน 107.6           
ลำ้นบำท เน่ืองจำกตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 บริษทัถือปฏิบติัตำม TFRS 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ เป็นคร้ังแรกกบัสัญญำ            
ท่ีเคยระบุวำ่เป็นสญัญำเช่ำตำมมำตรฐำนบญัชีฉบบัท่ี 17 

- สินทรัพย์อ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 6,454.7 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำก ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 
(6,103.0 ลำ้นบำท) เป็นจ ำนวน 351.7 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 6 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกในปี 2563 

 บริษทัฯ มีเงินลงทุนในโครงกำร Ukujima เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 1,265.3 ลำ้นบำท 

 บริษทัฯ มีเงินลงทุนในกองทุนรวมตรำสำรหน้ีระยะสั้นลดลงจ ำนวน 866.5 ลำ้นบำท 
 

2.2 การวเิคราะห์หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯ มีหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 21,718.2 ลำ้นบำท ลดลง

จำก ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (21,903.3 ลำ้นบำท) เป็นจ ำนวน 185.1 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 1 โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 
- หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียจ่ำย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 4,188.9 ลำ้นบำท ลดลงจำก ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 (5,823.4 ลำ้นบำท) เป็นจ ำนวน 1,634.5 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 28 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกในปี 2563 
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 บริษทัฯ มีกำรจ่ำยช ำระหุน้กูจ้  ำนวน 1,700 ลำ้นบำท 

 บริษทัฯ มีหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 89.1 ลำ้นบำท เน่ืองจำกตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

บริษทัถือปฏิบติัตำม TFRS 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ เป็นคร้ังแรกกบัสัญญำท่ีเคยระบุว่ำเป็นสัญญำเช่ำ            

ตำมมำตรฐำนบญัชีฉบบัท่ี 17 

- หน้ีสินอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 373.6 ลำ้นบำท ลดลงจำก ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562  (475.7 

ลำ้นบำท) เป็นจ ำนวน 102.1 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 21 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกในปี 2563 

 บริษทัฯ มีเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนลดลงจ ำนวน 165.1 ลำ้นบำท  

 บริษทัฯ มีหน้ีสินอนุพนัธ์ของสญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 54.5 ลำ้นบำท เน่ืองจำก

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 บริษทัถือปฏิบติัตำม TFRS 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน เป็นคร้ังแรก 

- ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 17,155.7 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำก ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 

2562 (15,604.2 ลำ้นบำท) เป็นจ ำนวน 1,551.5 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 10 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกในปี 2563 

 บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิ จ ำนวน 3,062.4 ลำ้นบำท 

 บริษทัฯ มีเงินปันผลจ่ำย จ ำนวน 1,477.4 ลำ้นบำท 

 บริษัทฯ มีก ำไรสะสมยกมำลดลง จ ำนวน 90.3 ล้ำนบำท อันเป็นผลจำกผลกระทบจำกกำร

เปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบัญชีตำม TFRS 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  ซ่ึงเร่ิมใช้ตั้ งแต่วนัท่ี                                

1 มกรำคม 2563 เป็นคร้ังแรก 

 บริษทัฯ มีกำรไดม้ำซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมโดยอ ำนำจควบคุมเปล่ียนแปลงในบริษทั   

เซท เอนเนอยี จ ำกดั จ ำนวน 57.0 ลำ้นบำท 

 

2.3 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 
จำกงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ำกบั 0.27 เท่ำ 

ลดลงจำก ณ 31 ธนัวำคม 2562 ท่ีมีจ ำนวน 0.40 เท่ำ สำเหตุส ำคญัเน่ืองจำกในปี 2563  
 บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิ จ ำนวน 3,062.4 ลำ้นบำท 

 บริษทัฯ มีเงินปันผลจ่ำย จ ำนวน 1,477.4 ลำ้นบำท 

 บริษทัฯ มีกำรจ่ำยช ำระหุน้กูจ้  ำนวน 1,700 ลำ้นบำท 

 บริษทัฯ มีหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 89.1 ลำ้นบำท 
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ค ำอธิบำยรำยกำรและกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของฝ่ำยบริหำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 
3. รายงานวเิคราะห์กระแสเงนิสดตามงบการเงินรวม 
 

 
 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 735.4 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำก              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (460.1 ลำ้นบำท) เป็นจ ำนวน 275.3 ลำ้นบำท ทั้งน้ีเน่ืองจำก 

1) เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 4,102.1 ลำ้นบำท เน่ืองจำกรำยกำรส ำคญัดงัน้ี 
 เงินสดไดม้ำจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 4,160.1 ลำ้นบำท  
 เงินสดใชไ้ปเพ่ือกำรจ่ำยภำษีเงินได ้จ ำนวน 58.0 ลำ้นบำท  

 

2) เงินสดสุทธิใชไ้ปจำกกิจกรรมลงทุน จ ำนวน 338.4 ลำ้นบำท เน่ืองจำกรำยกำรส ำคญัดงัน้ี 
 เงินสดไดม้ำจำกกำรขำยกองทุนรวมตรำสำรหน้ีระยะสั้น จ ำนวน 9,320.0 ลำ้นบำท 
 เงินสดใชไ้ปเพ่ือกำรซ้ือกองทุนรวมตรำสำรหน้ีระยะสั้น จ ำนวน 8,378.1 ลำ้นบำท 
 เงินสดใชไ้ปเพ่ือลงทุนในโครงกำร Ukujima จ ำนวน 1,265.3 ลำ้นบำท 

 

3) เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงิน จ ำนวน 3,488.4 ลำ้นบำท เน่ืองจำกรำยกำรส ำคญัดงัน้ี 
 เงินสดใชไ้ปเพ่ือกำรจ่ำยช ำระหุน้กู ้จ  ำนวน 1,700.0 ลำ้นบำท 
 เงินสดใชไ้ปเพ่ือกำรจ่ำยเงินปันผล จ ำนวน 1,477.4 ลำ้นบำท 
 เงินสดใชไ้ปเพ่ือกำรจ่ำยดอกเบ้ีย จ ำนวน 263.0 ลำ้นบำท 
 
จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 ขอแสดงควำมนบัถือ 
 

 
 
 (ดร.วนัดี กญุชรยำคง จุลเจริญ) 
 กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 


