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วนัท ี10 สิงหาคม 2561 

 

เรือง  คําอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการสําหรับผลการดาํเนินงานสําหรับงวดไตรมาส 2 สนิสดุวนัที 30 มิถนุายน  

2561 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

 

สรุปฐานะผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

สาํหรับผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดไตรมาส  สนิสุดวันท ี  มิถุนายน   

1) ภาพรวมของผลการดําเนินงาน 

สําหรับงวด  เดือนสินสุดวันที  มิถุนายน  บริษัทมีพัฒนาการทีสําคัญทีจะส่งผลต่อผลการดําเนินงาน

ดงัต่อไปน ี

1) การเริมดําเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการฮิดะกะ และโครงการโซลาร์รูฟท็อป  โครงการ (SNNP1 และ 

SNNP2) ในช่วงเดือนมีนาคม  ทผี่านมา 

2) การปรับโครงสร้างเงินกู้ระหวา่งบริษัทภายในกลุม่ให้เป็นเงินกู้ ระยะยาวมากขนึ เพอืสะท้อนวตัถปุระสงค์ของการ

ใช้เงินกู้ภายในกลุม่บริษัทเป็นสว่นหนึงของเงินทนุในการลงทนุโครงการต่าง ๆ ทําให้การบนัทึกผลกําไร/ขาดทนุจากอตัรา

แลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน ทีเกิดจากเงินกู้ ภายในกลุ่มบริษัทจะไม่บนัทึกผ่านงบกําไรขาดทนุ โดยเริมตงัแต่ไตรมาส  ปี 

 เป็นต้นไป 

3) การคิดคา่เช่าทีดินระหวา่งก่อสร้างเป็นสว่นหนงึของต้นทนุสินทรัพย์ โดยเริมตงัแตไ่ตรมาส  ปี  เป็นต้นไป 

 

สําหรับงวด 6 เดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน 2560 และ 2561 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้จากการจําหน่ายไฟฟา้เทา่กบั 

447.9 ล้านบาท และ 520.4 ล้านบาท ตามลําดบั เพิมขนึ 72.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.2 เมือเทียบกบังวดเดียวกนัในปี

ก่อนหน้า โดยมีสาเหตหุลกัจากการเริมดําเนินงานเชิงพาณิชย์ของโครงการฮิดะกะและโซล่าร์รูฟท็อป 2 โครงการ ได้แก่ 

SNNP1 และ SNNP2 จํานวน  เดือนในปี  ตงัแต่เดือนมีนาคมทีผ่านมา แม้ว่าปริมาณพลงังานไฟฟ้าทีจําหน่ายได้

ของโครงการ SPN จะปรับตวัลดลงก็ตาม 

 

สําหรับงวด 6 เดือนสนิสดุวนัที 0 มิถนุายน 2560 และ 2561 กลุม่บริษัทฯ มีต้นทนุขายเทา่กบั 83.3 ล้านบาท และ 

133.9 ล้านบาท เพมิขนึ 50.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 60.6 เมอืเทียบกบังวดเดยีวกนัในปีกอ่นหน้า โดยมสีาเหตหุลกัจากการ

เริมดําเนินงานเชิงพาณิชย์ ของโครงการฮิดะกะ และโซล่าร์รูฟท็อป 2 โครงการ จํานวน  เดือนในปี  ตงัแต่เดือน

มีนาคมทีผ่านมา ซงึทําให้ค่าเสอืมราคาและต้นทนุขายอนืๆเพมิขนึ 
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สําหรับงวด 6 เดือนสินสดุวนัที 0 มิถุนายน 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกําไรขนัต้นเท่ากบั 364.5 ล้านบาท 

และ 386.5 ล้านบาท ตามลําดบั เพมิขนึ 22 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.0 เมอืเทียบกบังวดเดยีวกนัในปีก่อนหน้า คิดเป็นอตัรา

กําไรขนัต้นร้อยละ 81.4 และร้อยละ 74.3 ตามลําดบั ทงันี กลุม่บริษัทฯ มีกําไรขนัต้นเพิมขนึ โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการ

เพิมขนึของปริมาณพลงังานไฟฟ้าทีจําหน่ายได้ของโครงการฮิดะกะและโซลา่ร์รูฟท็อป 2 โครงการ แม้ว่าจะมีการเพิมขนึ

ของต้นทนุขายก็ตาม 

สําหรับงวด 6 เดือนสินสดุวนัที 0 มิถุนายน 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกําไรสทุธิ (ในสว่นทีเป็นของผู้ถือหุ้น

ของบริษัท) เท่ากบั 212.9 ล้านบาท และ 259.3 ล้านบาท ตามลําดบั เพิมขนึ 46.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.8 เมือเทียบ

กบังวดเดียวกนัในปีก่อนหน้า  

สําหรับงวด 6 เดือนสินสดุวนัที 0 มิถุนายน 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกําไรหลกัจากการดําเนินการ  (Core 

Operating Profit) เท่ากบั 250.5 ล้านบาท และ 265.5 ล้านบาทตามลําดบั เพมิขนึ 15.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 เมอืเทียบ

กบังวดเดียวกนัในปีก่อนหน้า โดยรายการปรับปรุงกําไรสทุธิมาเป็น Core Operating Profit ประกอบด้วย  

i. การรับรู้ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (unrealized foreign exchange loss) ซึงสําหรับ

งวดสินสดุ 0 มิถุนายน 2560 เป็นผลขาดทนุจํานวน 10.8 ล้านบาท (ซึงบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 

และสําหรับงวดสนิสดุ 0 มิถนุายน 2561 เป็นผลขาดทนุจํานวน 6.3 ล้านบาท (ซงึบนัทึกเป็นคา่ใช้จ่ายในการ

บริหาร)  

ii. คา่ใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญีปุ่ นซงึไมไ่ด้คิดเป็นต้นทนุสนิทรัพย์ 

(uncapitalized construction cost) เช่น ค่าเช่าทรีะหวา่งการก่อสร้าง ซงึคิดเป็นมลูคา่รวม (หลงัหกัสว่นของผู้

ถือหุ้นสว่นน้อย) 7.3 ล้านบาทสําหรับงวดสินสดุ 0 มิถนุายน 2560 ในขณะทีสําหรับงวดสินสดุ 0 มิถนุายน 

2561 ได้มีการบนัทกึคา่เช่าทดีินระหวา่งการก่อสร้างเป็นต้นทนุสินทรัพย์แล้ว  

iii. คา่ใช้จ่ายทางการเงินทีเกียวข้องกบัการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญีปุ่ นทีไม่ได้

คิดเป็นต้นทนุสินทรัพย์ (uncapitalized financial cost during construction) ซงึคิดเป็นมลูคา่ 19.5 ล้านบาท 

และ  ล้านบาท สําหรับงวดสนิสดุ 30 มิถนุายน  2560 และ 2561 ตามลําดบั  

iv. รายได้ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี เป็นผลจํานวน 0.07 ล้านบาท และ 0.09 ล้านบาท (ซงึบนัทึกเป็นรายได้และ

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้) สําหรับงวดสนิสดุ 30 มิถนุายน  2560 และ 2561 ตามลําดบั   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ 1 เปลียนแปลงชือเรียกจากกําไรจากการดําเนินการหลังการปรับปรุง (Adjusted Operating Profit) มาเป็น กําไรหลักจากการ

ดําเนินการ (Core Operating Profit) ในปี   
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2) การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

2.1) การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงนิรอบ 6 เดือน 

(1) รายได้ 

โครงสร้างรายได้ (หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงินรวมของกลุม่บริษัทฯ  

6 เดือนสินสดุ 6 เดือนสินสดุ 

30 มิ.ย. 60 30 ม.ิย. 61 

รายได้ตามอตัราคา่ไฟฟา้ 144.3 235.4 

รายได้เงินอดุหนนุสว่นเพมิราคารับซือไฟฟา้ (Adder) 303.5 285.0 

รายได้จากการจําหน่ายไฟฟา้ 447.9 520.4 

รายได้อนื1 1.6 3.5 

รายได้รวม 449.5 523,8 

หมายเหต:ุ 1 รายได้อนื เชน่ ค่าภาษีอากรนําเข้าเครืองจกัร ดอกเบียรับ และ รายได้จากกองทนุพฒันาไฟฟา้ เป็นต้น 

สําหรับงวด 6 เดือน สินสุดวันที 0 มิถุนายน 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้า

เท่ากับ 447.9 ล้านบาท และ 520.4 ล้านบาท ตามลําดับ เพิมขึน 72.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.2 เมือเทียบกับงวด

เดียวกันในปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลกัจากการเริมดําเนินงานเชิงพาณิชย์ของโครงการฮิดะกะและโซล่าร์รูฟท็อป 2 

โครงการ ได้แก่ SNNP1 และ SNNP2 จํานวน  เดือนในปี  ตงัแตเ่ดือนมีนาคมทผี่านมา และการเพมิขนึของอตัราคา่

ไฟฟา้เฉลยีของโครงการ SPN ประมาณเฉลยีร้อยละ 1.3 แม้วา่ปริมาณพลงังานไฟฟา้ทจีําหนา่ยได้สทุธิของโครงการ SPN 

จะปรับตวัลดลงประมาณร้อยละ .  ก็ตาม 

(2) ต้นทุนขาย 

สําหรับงวด 6 เดือน สินสดุวนัที 0 มิถุนายน 2560 และ 2561 กลุม่บริษัทฯ มีต้นทนุขายเท่ากบั 83.3 ล้านบาท 

และ 133.9 ล้านบาทตามลําดบั เพิมขึน 50.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 60.6 เมือเทียบกบังวดเดียวกันในปีก่อนหน้า โดยมี

สาเหตหุลกัจากการเพิมขึนของค่าเสือมราคา และค่าตดัจําหน่ายอนัเป็นผลมาจากการเริมดําเนินงานเชิงพาณิชย์ของ

โครงการฮิดะกะ และโซลา่ร์รูฟท็อป  โครงการ ตงัแตเ่ดือนมีนาคมทผี่านมา 

ต้นทุนขายของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายหลกั คือ (1) ค่าเสือมราคาและค่าตดัจําหน่าย (2) ค่า

ดําเนินการและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ และ (3) ค่าใช้จ่ายอืนๆ (เช่น ค่าไฟฟ้า เงินเดือน/โบนสัพนกังาน  

คา่เบียประกนั และคา่เช่าทีดิน)  

ต้นทนุขาย งบการเงนิรวม 

(หน่วย: ล้านบาท) 6 เดือนสินสดุ 6 เดือนสินสดุ 

  30 มิ.ย. 60 30 มิ.ย. 61 

คา่ดาํเนินการและบํารุงรักษาโรงไฟฟา้พลงังาน

แสงอาทิตย์ 

18.9 26.5 
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ต้นทนุขาย งบการเงนิรวม 

(หน่วย: ล้านบาท) 6 เดือนสินสดุ 6 เดือนสินสดุ 

  30 มิ.ย. 60 30 มิ.ย. 61 

คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย 59.3 91.7 

อนืๆ1 5.1 15.7 

ต้นทนุขาย 83.3 133.9 

หมายเหต:ุ  อนืๆ เชน่ คา่ไฟฟา้ เงินเดือน/โบนสัพนกังาน คา่เบียประกนั และคา่เชา่ทีดิน 

(3) กาํไรขนัต้น 

 สําหรับงวด 6 เดือน สนิสดุวนัที 0 มิถนุายน 2560 และ 2561 กลุม่บริษัทฯ มีกําไรขนัต้นเทา่กบั 364.5 ล้านบาท 

และ 386.5 ล้านบาท ตามลําดบั เพิมขนึ 22.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.0 เมือเทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อนหน้า คิดเป็น

อตัรากําไรขนัต้นร้อยละ 81.4 และร้อยละ 74.3 ตามลําดบั ทงันี กลุม่บริษัทฯ มีกําไรขนัต้นเพิมขนึเล็กน้อย โดยมีสาเหตุ

หลกัมาจากเพมิขนึของปริมาณขายไฟฟา้ของโครงการฮิดะกะ และโซลา่ร์รูฟท็อป 2 โครงการ ทเีริมดําเนินงานเชิงพาณิชย์ 

ตงัแตเ่ดือนมีนาคมทผี่านมา แม้วา่ต้นทนุขายจะเพมิขนึก็ตาม 

รายการ งบการเงนิรวม 

(หน่วย: ล้านบาท) 6 เดือนสินสดุ 6 เดือนสินสดุ 

  30 มิ.ย. 60 30 มิ.ย. 61 

รายได้จากการจําหน่ายไฟฟา้ 447.9 520.4 

ต้นทนุขาย 83.3 133.9 

กําไรขนัต้น 364.5 386.5 

(4) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

สําหรับงวด 6 เดือน สินสดุวนัที 0 มิถุนายน 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากบั 

77.5 ล้านบาท และ 66.6 ล้านบาทตามลําดบั ลดลง 10.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.1 เมือเทียบกบังวดเดียวกันในปีก่อน

หน้า มีการปรับตัวลดลงอย่างไม่มีนัยสําคัญ โดยมีสาเหตุจากการบันทึกค่าเช่าทีดินระหว่างการก่อสร้างเป็นต้นทุน

สินทรัพย์แล้ว สําหรับงวด 6 เดือน สินสดุ  มิถนุายน  โดยมีการเริมบนัทึกค่าเช่าทีดินระหว่างก่อสร้างเป็นต้นทุน

สินทรัพย์ตงัแต่ปี 2018 เป็นต้นไป และการลดลงของการรับรู้ผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลยีนทียงัไม่เกิดขึน (unrealized 

foreign exchange loss) จํานวน 4.5 ล้านบาท แม้วา่คา่ใช้จ่ายในการบริหารทวัไปจะเพมิขนึ เทา่กบั 2.1 ล้านบาทก็ตาม    
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คา่ใช้จา่ยในการบริหาร งบการเงินรวม 

(หนว่ย: ล้านบาท) 6 เดือนสินสดุ 6 เดือนสินสดุ 

  30 มิ.ย. 60 30 มิ.ย. 61 

ผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลียนทยีงัไมเ่กิดขึน 10.8 6.3 

คา่เช่าทดีินระหวา่งก่อสร้างโครงการ 8.4 0.0 

คา่ใช้จา่ยในการบริหารทวัไป 58.3 60.3 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 77.5 66.6 

       (5) ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

สําหรับงวด 6 เดือน สนิสดุวนัที 0 มิถนุายน 2560 และ 2561 กลุม่บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยทางการเงินเทา่กบั 77.4 

ล้านบาท และ 62.3 ล้านบาท ลดลง 15.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.4 เมอืเทียบกบังวดเดยีวกนัในปีก่อนหน้า โดยสาเหตุ

การลดลงมาจากการนําเงินทีได้จากการเสนอขาย IPO ชาํระคืนเงนิกู้ ระยะยาวของบริษัท (ประมาณ 715 ล้านบาท) 

ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2560 

(6) กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนทีเป็นของผู้ถอืหุ้นของบริษัท) 

สําหรับงวด 6 เดือน สินสดุวนัที 0 มิถุนายน 2560 และ 2561 กลุม่บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ (ในสว่นทีเป็นของผู้ถือ

หุ้นของบริษัท) เท่ากับ 212.9 ล้านบาท และ 259.3 ล้านบาท ตามลําดับ เพิมขึน 46.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.8 เมือ

เทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อนหน้า โดยการเพมิขนึของกําไรสทุธิมีสาเหตุหลกัจากการ การรับรู้รายได้จากโครงการฮิดะกะ 

และโซลา่ร์รูฟท็อป 2 โครงการ รวมไปถึงการลดลงของคา่ใช้จ่ายในการบริหารและคา่ใช้จ่ายทางการเงิน 

(7) กาํไรหลักจากการดําเนินการ (Core Operating Profit) 

กําไรหลกัจากการดําเนินการ (Core Operating Profit) (เดิมเรียกว่ากําไรจากการดําเนินการหลงัการปรับปรุง 

(Adjusted Operating Profit)) เป็นดชันีทฝ่ีายจดัการและคณะกรรมการใช้เป็นดชันีชีวดัผลการดําเนินการของกลุม่บริษัทฯ 

และใช้เป็นปัจจยัในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลควบคูก่บันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
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โดยในการพิจารณา Core Operating Profit นนั ได้คํานวณจากการปรับปรุงกําไรสทุธิ (ในสว่นทีเป็นของผู้ถือหุ้น

ของบริษัท) ดงัตอ่ไปนี 

Core Operating Profit งบการเงนิรวม 

(หน่วย: ล้านบาท) 6 เดือนสินสดุ 6 เดือนสินสดุ 

  30 มิ.ย. 60 30 มิ.ย. 61 

กําไรสทุธิ (สว่นทีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัท) 212.9 259.3 

บวกกลบั ผลขาดทนุ (หกัผลกําไร) จากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไมเ่กิดขนึ  10.8 6.3 

บวกกลบั คา่ใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงการทไีมไ่ด้คดิเป็นต้นทนุสนิทรัพย์ 

(หลงัหกัสว่นของผู้ถือหุ้นสว่นน้อย) 

7.3 0.0 

บวกกลบั ต้นทนุทางการเงินทเีกียวข้องกบัการก่อสร้างโครงการทไีมไ่ด้คิด

เป็นต้นทนุสินทรัพย์ 

19.5 0.0 

บวกกลบั ค่าใช้จ่าย (หกัรายได้) ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี (0.07) (0.09) 

กาํไรหลกัจากการดาํเนินงาน 250.5 265.5 

 สําหรับงวด 6 เดือน สินสดุวนัที 0 มิถุนายน 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มี Core Operating Profit เท่ากบั 

250.5 ล้านบาท และ 265.5 ล้านบาท ตามลําดบั เพิมขึน 15.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.0 เมือเทียบกับงวดเดียวกนัในปี

ก่อนหน้า  

2.2) การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิรอบไตรมาสที 2 

(1) รายได้ 

โครงสร้างรายได้ (หน่วย: ล้านบาท) 
งบการเงินรวมของกลุม่บริษัทฯ  

ไตรมาส 2 ปี 2560 ไตรมาส 2 ปี 2561 
  

รายได้ตามอตัราคา่ไฟฟา้ 73.6 148.8 

รายได้เงินอดุหนนุสว่นเพมิราคารับซือไฟฟา้ (Adder) 156.1 150.1 

รายได้จากการจําหน่ายไฟฟา้ 229.8 298.8 

รายได้อนื1 1.3 2.6 

รายได้รวม 231.1 301.4 

หมายเหต:ุ 1 รายได้อนื เชน่ ค่าภาษีอากรนําเข้าเครืองจกัร ดอกเบียรับ และ รายได้จากกองทนุพฒันาไฟฟา้ เป็นต้น 
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สําหรับงวดไตรมาสที 2 ปี 2560 และ 2561 กลุม่บริษัทฯ มรีายได้จากการจําหนา่ยไฟฟา้เทา่กบั 229.8 ล้านบาท 

และ 298.8 ล้านบาท ตามลาํดบั เพมิขนึ 69.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.1 เมอืเทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อนหน้า โดยมี

สาเหตหุลกัจากการเริมดําเนินงานเชิงพาณิชย์ของโครงการฮิดะกะและโซลา่ร์รูฟท็อป 2 โครงการเต็มไตรมาส แม้วา่

ปริมาณพลงังานไฟฟา้ทจีาํหนา่ยได้สทุธิของโครงการ SPN จะปรับตวัลดลงประมาณร้อยละ 3.9 ก็ตาม 

(2) ต้นทุนขาย 

ต้นทนุขาย งบการเงินรวม 

(หน่วย: ล้านบาท) ไตรมาส 2 ปี 2560 ไตรมาส 2 ปี 2561 

  
  

คา่ดาํเนินการและบํารุงรักษาโรงไฟฟา้พลงังาน

แสงอาทิตย์ 

9.5 16.7 

คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย 29.7 54.3 

อนืๆ1 2.7 10.2 

ต้นทนุขาย 41.9 81.3 

สําหรับไตรมาส ที  ปี 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนขายเท่ากับ 41.9 ล้านบาท และ 81.3 ล้านบาท

ตามลําดบั เพิมขึน 39.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 94.0 เมือเทียบกับงวดเดียวกันในปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลกัจากการ

เพิมขนึของคา่เสือมราคา และค่าตดัจําหน่ายอนัเป็นผลมาจากการเริมดําเนินงานเชิงพาณิชย์ของโครงการฮิดะกะ และโซ

ลา่ร์รูฟท็อป 2 โครงการ  

(3) กาํไรขนัต้น 

รายการ งบการเงินรวม 

(หน่วย: ล้านบาท) ไตรมาส 2 ปี 2560 ไตรมาส 2 ปี 2561 

  
  

รายได้จากการจําหน่ายไฟฟา้ 229.8 298.8 

ต้นทนุขาย 41.9 81.3 

กําไรขนัต้น 187.9 217.6 

สําหรับไตรมาสที  ปี 2560 และ 2561 กลุม่บริษัทฯ มีกําไรขนัต้นเท่ากบั 187.9 ล้านบาท และ 217.6 ล้านบาท 

ตามลําดบั เพิมขนึ 29.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.8 เมือเทียบกบังวดเดียวกันในปีก่อนหน้า คิดเป็นอตัรากําไรขนัต้นร้อย

ละ 81.8 และร้อยละ 72.8 ตามลําดบั ทงันี กลุม่บริษัทฯ มีกําไรขนัต้นเพิมขนึ โดยมีสาเหตหุลกัมาจากเพมิขนึของปริมาณ

ขายไฟฟา้ของโครงการฮิดะกะ และโซลา่ร์รูฟท็อป 2 โครงการเต็มไตรมาส แม้วา่ต้นทนุขายจะเพมิขนึก็ตาม 

 



   บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 

    

หน้า 8 

(4) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร งบการเงินรวม 

(หนว่ย: ล้านบาท) ไตรมาส 2 ปี 2560 ไตรมาส 2 ปี 2561 

  
  

ผลขาดทนุ(กําไร)จากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไมเ่กิดขึน 7.9 (1.6) 

คา่เช่าทดีินระหวา่งก่อสร้างโครงการ 4.2 0.0 

คา่ใช้จา่ยในการบริหารทวัไป 28.2 30.9 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 40.3 29.3 

สําหรับไตรมาสที  ปี 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากบั 40.3 ล้านบาท และ 29.3 

ล้านบาทตามลําดบั ลดลง 11.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.3 เมือเทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อนหน้า มีการปรับตวัลดลง

อย่างไม่มีนัยสําคัญ โดยมีสาเหตุหลักจากการบันทึกค่าเช่าทีดินระหว่างการก่อสร้างเป็นต้นทุนสินทรัพย์แล้ว แม้ว่า

คา่ใช้จ่ายในการบริหารทวัไปจะเพมิขนึเลก็น้อย เทา่กบั 2.7 ล้านบาทก็ตาม 

(5) ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

สําหรับไตรมาสที 2 ปี 2560 และ 2561 กลุม่บริษัทฯ มคีา่ใช้จ่ายทางการเงินเทา่กบั 39.2 ล้านบาท และ 35.9 

ล้านบาท ลดลง 3.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.6 เมอืเทียบกบังวดเดยีวกนัในปีก่อนหน้า  

(6) กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนทีเป็นของผู้ถอืหุ้นของบริษัท) 

สําหรับไตรมาส 2 ปี 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกําไรสทุธิ (ในส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท) เท่ากับ 

110.5 ล้านบาท และ 152.8 ล้านบาท ตามลําดบั เพิมขนึ 42.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.2 เมือเทียบกบังวดเดียวกนัในปี

ก่อนหน้า โดยการเพิมขึนของกําไรสุทธิมีสาเหตหุลกัจากการ การรับรู้รายได้จากโครงการฮิดะกะ และโซล่าร์รูฟท็อป 2 

โครงการเต็มไตรมาส และการลดลงของคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 
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(7) กาํไรหลักจากการดําเนินการ (Core Operating Profit) 

Core Operating Profit งบการเงนิรวม 

(หน่วย: ล้านบาท) ไตรมาส 2 ปี 2560 ไตรมาส 2 ปี 2561 

  
  

กําไรสทุธิ (สว่นทเีป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัท) 110.5 152.8 

บวกกลบั ผลขาดทนุ (หกัผลกําไร) จากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไมเ่กิดขนึ  7.9 (1.6) 

บวกกลบั คา่ใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงการทไีมไ่ด้คดิเป็นต้นทนุสนิทรัพย์ 

(หลงัหกัสว่นของผู้ถือหุ้นสว่นน้อย) 

3.7 0.0 

บวกกลบั ต้นทนุทางการเงินทเีกียวข้องกบัการก่อสร้างโครงการทไีมไ่ด้คิด

เป็นต้นทนุสินทรัพย์ 

11.6 0.0 

บวกกลบั ค่าใช้จ่าย (หกัรายได้) ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี (0.03) (0.05) 

กาํไรหลกัจากการดาํเนินงาน 133.7 151.1 

สําหรับไตรมาส 2 ปี 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มี Core Operating Profit เท่ากับ 133.7 ล้านบาท และ 151.1 

ล้านบาท ตามลําดบั เพมิขนึ 17.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.0 เมอืเทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อนหน้า 
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3) สถานะทางการเงนิ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 และ 0 มิถุนายน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากบั 8,269.8 ล้านบาท และ 

9,786.8 ล้านบาท ตามลําดบั เพมิขนึ 1,517.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.3 ซงึการเพิมขนึของสินทรัพย์สะท้อนการลงทนุใน

โครงการทีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและโครงการทีอยูร่ะหวา่งการพฒันาข้างต้น 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 และ 0 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีสินรวมเท่ากับ 4,848.2 ล้านบาท และ 

6,215.5 ล้านบาท ตามลําดบั เพิมขนึ 1,367.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.2 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะ

ยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศญีปุ่ น เพือลงทนุในโครงการ สง่ผลให้กลุม่บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวเพมิขนึ  

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 และ 0 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีสินรวมเท่ากับ 4,848.2 ล้านบาท และ 

6,215.5 ล้านบาท ตามลําดบั ขณะทีสว่นของผู้ ถือหุ้นมีเท่ากบั 3,421.7 ล้านบาท และ 3,571.3 ล้านบาท ตามลําดบั หรือ

คิดเป็นอตัราสว่นหนีสินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นอยูใ่นระดบั 1.4 เท่า และ 1.7 เทา่ ตามลําดบั 

โดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 และ และ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ สามารถดํารงอตัราสว่นทางการเงิน

และสามารถปฎิบตัิได้ตามเงือนไขในสญัญาเงินกู้กบัสถาบนัการเงินแตล่ะราย   

              

 

 

 จึงเรียนมาเพือทราบ 

                                                                                                     ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                                                                                                 นายณฐัพรรษ ตนับญุเอก 

                                                                                     ประธานเจ้าหน้าทีสายงานบญัชีและการเงิน 


