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ค ำอธิบำยรำยกำรและกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของฝ่ำยบริหำร 
ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 

 
1. รายงานวเิคราะห์ผลการด าเนินงานตามงบการเงนิรวม 

 

 
 

 
 

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั เอสพีซีจี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ยตำมงบกำรเงินรวมส ำหรับงวดเกำ้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิจ ำนวน 2,082.2 ลำ้นบำท (คิดเป็นก ำไรต่อหุ้นเท่ำกบั 1.81 บำท)               

เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2563 ซ่ึงมีก ำไรสุทธิจ ำนวน  2,351.5 ลำ้นบำท (คิดเป็นก ำไรต่อหุ้นเท่ำกบั 2.15 บำท) ปรำกฏว่ำ

ก ำไรสุทธิลดลงจ ำนวน 269.3 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 11.0 เน่ืองจำกรำยกำรส ำคญัดงัต่อไปน้ี 
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1.1 รายได้จากการขายและการให้บริการ 

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2564 จ ำนวน 3,392.7                

ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2563 (3,813.6 ลำ้นบำท) จ ำนวน 420.9 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 11 ทั้งน้ีเน่ืองจำก 

- ใน ปี 2564 บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยจ์ ำนวน 36 โซล่ำฟำร์ม 

รวมทั้ งส้ิน 3,025.7 ล้ำนบำท  ลดลงจำกปี 2563 (3,256.7 ล้ำนบำท) จ ำนวน 231.0 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 

เน่ืองจำกจ ำนวนกระแสไฟฟ้ำท่ีผลิตและจ ำหน่ำยไดมี้จ ำนวน 287.7 ลำ้นหน่วย ลดลงจำกปี 2563 (292.7 ลำ้นหน่วย) 

จ ำนวน 5.0 ลำ้นหน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 2 และรำยไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพ่ิมรำคำรับซ้ือไฟฟ้ำ (Adder) จ ำนวน 8 บำท

ต่อหน่วย ส ำหรับ 5 โซล่ำฟำร์มไดส้ิ้นสุดลงแลว้ โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี  

ล าดบัที่ บริษทั 
วนัส้ินสุดรายได้เงนิอุดหนุนส่วนเพิม่

ราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) 

1 บริษทั โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 1) จ ำกดั 20 เมษำยน 2563 

2 บริษทั โซล่ำ เพำเวอร์ (สกลนคร 1) จ ำกดั 8 กมุภำพนัธ์ 2564 

3 บริษทั โซล่ำ เพำเวอร์ (นครพนม 1) จ ำกดั 21 เมษำยน 2564 

4 บริษทั โซล่ำ เพำเวอร์ (โครำช 2) จ ำกดั 12 กนัยำยน 2564 

5 บริษทั โซล่ำ เพำเวอร์ (เลย 1) จ ำกดั 14 กนัยำยน 2564 

- บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ จ ำกัด (SPR) ซ่ึงด ำเนินธุรกิจติดตั้ งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย ์               

บนหลงัคำ (Solar Roof) ส ำหรับบำ้นพกัอำศยั ส ำนกังำน อำคำร ธุรกิจขนำดเลก็ ธุรกิจขนำดกลำง และธุรกิจขนำดใหญ่  

รวมถึงโรงงำนอุตสำหกรรมและอ่ืนๆ ใน ปี 2564 มีรำยไดจ้ ำนวน 169.6 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2563 (449.9 ลำ้นบำท) 

จ ำนวน 280.3 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 62 ซ่ึงเป็นไปตำมสภำวะเศษฐกิจในสถำนกำรณ์ COVID-19  

- บริษัท สตีลรูฟ จ ำกัด ซ่ึงด ำเนินธุรกิจผลิต จ ำหน่ำย และให้บริกำรติดตั้ งหลังคำเหล็กรีดรอน หรือ                        

ท่ีเรียกกันทั่วไปว่ำหลงัคำเมทัลชีท (Metal Sheet Roofing) ในปี 2564 มีรำยได้จ ำนวน 162.3 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำก          

ปี 2563 (70.0 ลำ้นบำท) จ ำนวน 92.3 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 132 

 

1.2 ต้นทุนขายและการให้บริการ และก าไรขั้นต้น 

ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำรส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 จ ำนวน 929.0 ลำ้นบำท ลดลง

จำกปี 2563 (1,056.8 ลำ้นบำท) จ ำนวน 127.8 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 12 โดยตน้ทุนขำยและกำรให้บริกำรท่ีลดลงน้ี

เป็นไปในทิศทำงเดียวกบัรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำรในธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์            

บนหลังคำ (Solar Roof) ท่ีลดลง และต้นทุน O&M (Operating & Maintenance) ส ำหรับธุรกิจโซล่ำฟำร์มท่ีลดลง

จ ำนวน 26.1  ลำ้นบำท จำกนโยบำยในกำรบริหำรจดักำรลดตน้ทุนดำ้นต่ำงๆ 
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อตัรำก ำไรขั้นตน้ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 มีจ ำนวนร้อยละ 73 เพ่ิมข้ึนจำกปี 2563              

ท่ีมีจ ำนวนร้อยละ 72 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกตั้งแต่ไตรมำส 3 ปี 2563 บริษทัมีนโยบำยในกำรบริหำรจดักำรลดตน้ทุน

ด้ำนต่ำงๆ ส่งผลให้ต้นทุน O&M (Operating & Maintenance) ส ำหรับธุรกิจโซล่ำฟำร์มลดลง 26.1  ลำ้นบำท และ               

จะด ำเนินนโยบำยในกำรบริหำรจดักำรลดตน้ทุนดำ้นต่ำงๆ ลงอีกต่อไปในอนำคต 

 

1.3 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 จ ำนวน 7.3 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2563 

(21.5 ลำ้นบำท) จ ำนวน 14.2 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 66 ซ่ึงเป็นไปในทิศทำงเดียวกับรำยได้ในธุรกิจติดตั้ งระบบ           

ผลิตไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยบ์นหลงัคำ (Solar Roof) ท่ีลดลง 

 

1.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2564 จ ำนวน 200.1 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน                  

จำกปี 2563 (195.4 ลำ้นบำท) จ ำนวน 4.7 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 2 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำก  

- ในปี 2564 บริษัทฯ มีค่ำท่ีปรึกษำทำงกำรเงินเก่ียวกับกำรลงทุนในบริษัท เซท เอนเนอยี จ ำกัด                     

จ ำนวน 23.3 ลำ้นบำท  

- ในปี 2564 บริษทัฯ มีค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำนลดลง จ ำนวน 6.3 ลำ้นบำท  

- ในปี 2563 บริษทัฯ มีผลขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน จ ำนวน 15.2 ลำ้นบำท  

 

1.5 ผลก าไร (ขาดทุน) จากอนุพนัธ์ 

ผลก ำไรจำกอนุพนัธ์ของสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 

จ ำนวน 31.4 ลำ้นบำท เน่ืองจำกในปี 2564 อตัรำดอกเบ้ียในตลำดเงินมีแนวโน้มสูงข้ึนจำกตน้ปี ท ำให้บริษทัมีก ำไร              

จำกกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียจ่ำย จ ำนวน 63.6 ลำ้นบำท และขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำ

ยติุธรรมของสญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียรับ จ ำนวน 32.2 ลำ้นบำท 
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1.6 ผลก าไร (ขาดทุน) จากสินทรัพย์ทางการเงนิ 

ผลก ำไรจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 จ ำนวน 10.8 ลำ้นบำท 

เพ่ิมข้ึนจำกปี 2563 (4.7 ล้ำนบำท) จ ำนวน 6.1 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 130 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกผลก ำไร                       

จำกเงินลงทุนในกองทุนรวม และเงินลงทุนในต่ำงประเทศ 

 

1.7 ต้นทุนทางการเงนิ 

ตน้ทุนทำงกำรเงินส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 จ ำนวน 142.8 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2563  

(203.4 ลำ้นบำท) จ ำนวน 60.6 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 30  อนัเป็นผลจำกหน้ีสินหุน้กูท่ี้ลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระคืนหุน้กู้

ตำมก ำหนด โดยในปี 2563 และ 2564 บริษทัฯ มีกำรจ่ำยช ำระคืนหุ้นกูจ้  ำนวน 1,700.0 ลำ้นบำท และ 500.0 ลำ้นบำท 

ตำมล ำดบั 

 

2. รายงานวเิคราะห์ฐานะการเงนิตามงบการเงนิรวม  

2.1 การวเิคราะห์สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 23,804.1 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจำก ณ วนัท่ี                     

31 ธนัวำคม 2563 (21,718.2 ลำ้นบำท) เป็นจ ำนวน 2,085.9 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 10 โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี  

 

- ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2564 จ ำนวน 17,352.0 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำก ณ วนัท่ี 31 
ธันวำคม 2563 (15,263.5 ลำ้นบำท) เป็นจ ำนวน 2,088.5 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 14 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกในปี 2564  
บริษทั เซท เอนเนอยี จ ำกดั มีกำรซ้ือท่ีดินจ ำนวน 2,542.8 ลำ้นบำท และบริษทัฯ มีค่ำเส่ือมรำคำอำคำร และอุปกรณ์
จ ำนวน 487.8 ลำ้นบำท 

- สินทรัพย์อ่ืน ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2564 จ ำนวน 6,452.1 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
(6,454.7 ลำ้นบำท) เป็นจ ำนวน 2.6 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 0.04 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกในปี 2564 

 บริษทัฯ มีเงินลงทุนในกองทุนรวมตรำสำรหน้ีระยะสั้นเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 863.0 ลำ้นบำท 
 บริษทัฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงจ ำนวน 612.4 ลำ้นบำท 
 บริษทัฯ มีลูกหน้ีกำรคำ้ลดลงจ ำนวน 276.7 ลำ้นบำท 
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2.2 การวเิคราะห์หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัทฯ มีหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นรวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 23,804.1 ล้ำนบำท  

เพ่ิมข้ึนจำก ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 (21,718.2 ลำ้นบำท) เป็นจ ำนวน 2,085.9 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 10 โดยมี

รำยละเอียดดงัน้ี 

 
- หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียจ่ำย ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2564 จ ำนวน 4,681.1 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจำก ณ วนัท่ี                  

31 ธนัวำคม 2563 (4,188.9 ลำ้นบำท) เป็นจ ำนวน 492.2 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 12 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกในปี 2564 

 บริษทัฯ มีเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 1,005.7 ลำ้นบำท 

 บริษทัฯ มีกำรจ่ำยช ำระหุน้กูจ้  ำนวน 500 ลำ้นบำท 

- หน้ีสินอ่ืน  ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 จ ำนวน 387.3 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจำก ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563              

(373.6 ลำ้นบำท) เป็นจ ำนวน 13.7 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 4 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกในปี 2564 

 บริษทัฯ มีเจำ้หน้ีกำรคำ้เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 70.9 ลำ้นบำท  

 บริษทัฯ มีหน้ีสินอนุพนัธ์ของสญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียลดลงจ ำนวน 29.4 ลำ้นบำท  

 บริษทัฯ มีภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคำ้งจ่ำยลดลงจ ำนวน 20.8 ลำ้นบำท 

- ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 จ ำนวน 18,735.7 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำก ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 

2563 (17,155.7 ลำ้นบำท) เป็นจ ำนวน 1,580.0 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 9 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกในปี 2564 

 บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิ จ ำนวน 2,082.2 ลำ้นบำท 

 บริษทัฯ มีเงินปันผลจ่ำย จ ำนวน 1,128.3 ลำ้นบำท 

 บริษทัฯ มีกำรเรียกช ำระค่ำหุน้ของบริษทัยอ่ย จ ำนวน 626.0 ลำ้นบำท 

 บริษทัฯ มีหุน้สำมญัท่ีออกและช ำระแลว้เพ่ิมข้ึน จ ำนวน 81.8 ลำ้นบำท 

 

2.3 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 
จำกงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ำกบั 0.27 เท่ำ 

ไม่เปล่ียนแปลงจำก ณ 31 ธนัวำคม 2563 
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ค ำอธิบำยรำยกำรและกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของฝ่ำยบริหำร 
ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 

 
3. รายงานวเิคราะห์กระแสเงนิสดตามงบการเงินรวม 
 

 
 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2564 จ ำนวน 123.1 ลำ้นบำท ลดลงจำก          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (735.4 ลำ้นบำท) เป็นจ ำนวน 612.4 ลำ้นบำท ทั้งน้ีเน่ืองจำก 

1) เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 3,031.0 ลำ้นบำท เน่ืองจำกรำยกำรส ำคญัดงัน้ี 
 เงินสดไดม้ำจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 3,162.8 ลำ้นบำท  
 เงินสดใชไ้ปเพ่ือกำรจ่ำยภำษีเงินได ้จ ำนวน 131.8 ลำ้นบำท  

 

2) เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน จ ำนวน 3,518.7 ลำ้นบำท เน่ืองจำกรำยกำรส ำคญัดงัน้ี 
 เงินสดไดม้ำจำกกำรขำยกองทุนรวมตรำสำรหน้ีระยะสั้น จ ำนวน 6,306.1 ลำ้นบำท 
 เงินสดใชไ้ปเพ่ือกำรซ้ือกองทุนรวมตรำสำรหน้ีระยะสั้น จ ำนวน 7,261.2 ลำ้นบำท 
 เงินสดใชไ้ปเพ่ือซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ จ ำนวน 2,588.5 ลำ้นบำท 

 

3) เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงิน จ ำนวน 124.7 ลำ้นบำท เน่ืองจำกรำยกำรส ำคญัดงัน้ี 
 เงินสดไดม้ำจำกเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน จ ำนวน 1,008.7 ลำ้นบำท 
 เงินสดไดม้ำจำกกำรเรียกช ำระค่ำหุน้ของบริษทัยอ่ย จ ำนวน 626.0 ลำ้นบำท 
 เงินสดใชไ้ปเพ่ือกำรจ่ำยเงินปันผล จ ำนวน 1,128.3 ลำ้นบำท 
 เงินสดใชไ้ปเพ่ือกำรจ่ำยช ำระหุน้กู ้จ  ำนวน 500.0 ลำ้นบำท 
 เงินสดใชไ้ปเพ่ือกำรจ่ำยดอกเบ้ีย จ ำนวน 111.5 ลำ้นบำท 

 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 ขอแสดงควำมนบัถือ 
 

 
  
 (ดร.วนัดี กญุชรยำคง จุลเจริญ) 
 กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 


