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วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 

 

เร่ือง  ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับงวดไตรมาส 2 สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน  

2562 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

 
สรุปฐานะผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562 

1) ภาพรวมของผลการด าเนินงาน 

ส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 บริษัทมีพฒันาการส าคญัที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน คือ 
การเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการ Binh Nguyen Solar ประเทศเวียดนามและ โครงการโซลาร์รูฟท็อป SNNP3 

ในช่วงไตรมาส2 ที่ผ่านมา 

ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าเท่ากบั 
520.4 ล้านบาท และ 699.8 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 179.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.5 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัในปี
ก่อนหน้า โดยรายได้ที่เพิ่มขึน้มีสาเหตุหลักจากการด าเนินงานเต็มไตรมาสของโครงการฮิดะกะ และการด าเนินงานเชิง
พาณิชย์ของโครงการใหม่ ได้แก่  โครงการโซเอ็น โครงการโซลาร์ อผศ. (WVO) โครงการ Binh Nguyen Solar ประเทศ
เวียดนาม และโครงการโซล่าร์รูฟท็อป DoHome รวมถึงการเพิ่มขึน้ของปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จ าหน่ายและอัตราค่า
ไฟฟ้าเฉล่ียของโครงการ SPN เมื่อเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า  อีกทัง้กลุ่มบริษัทฯมีรายได้จากค่าบริการรับเหมา
ก่อสร้างโซลาร์บนหลังคา (EPC Construction) เท่ากับ 11.9 ล้านบาท (ไม่มีการบันทึกรายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง
โซลาร์บนหลงัคาในงวด 6 เดือน ปี 2561) 

ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนขายเท่ากับ 133.9 ล้านบาท 
และ 205.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 71.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 53.7 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลกั
จากการเร่ิมด าเนินงานเชิงพาณิชย์ของโครงการใหม่ดงักล่าวข้างต้น และมีต้นทนุค่าบริการรับเหมาก่อสร้างโครงการโซลาร์
บนหลังคา จ านวน 10.1 ล้านบาท (ไม่มีการบันทึกต้นทุนค่าบริการรับเหมาก่อสร้างโซลาร์บนหลังคาในงวด 6 เดือน ปี 
2561) 

ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นเท่ากับ 386.5 ล้านบาท 
และ 506.3 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 119.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.0 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อนหน้า คิดเป็น
อตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 74.3 และร้อยละ 71.1 ตามล าดบั ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ อนัเป็นผลมาจากการ
เร่ิมด าเนินงานเชิงพาณิชย์ของโครงการดงักล่าวข้างต้น แม้ว่าจะมีการเพิ่มขึน้ของต้นทนุขายก็ตาม  
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ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 และ 2562 กลุม่บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ (ในส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น

ของบริษัท) เท่ากบั 259.3 ล้านบาท และ 284.5 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 25.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกบั

งวดเดียวกนัในปีก่อนหน้า  

ส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรหลกัจากการด าเนินการ1 (Core 
Operating Profit) เท่ากับ 265.5 ล้านบาท และ 323.1 ล้านบาทตามล าดบั เพิ่มขึน้ 57.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.7 เมื่อ
เทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อนหน้า โดยรายการปรับปรุงก าไรสทุธิมาเป็น Core Operating Profit ประกอบด้วย  

i. การรับรู้ผลขาดทุน (ก าไร)จากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่ เกิดขึ น้จริง (unrealized foreign exchange 
(gain)/loss) ซึ่งส าหรับงวดสิน้สุด 30 มิถุนายน 2561 และ 2562 เป็นผลขาดทุนจ านวน 6.3 ล้านบาท และ 
38.7 ล้านบาท ตามล าดบั (ซึง่บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร)  

ii. ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ีส าหรับงวดสิน้สดุ 30 มิถนุายน 2561 และ 2562 เป็นรายได้ภาษี
เงินได้จ านวน 0.09 และ 0.12 ล้านบาท ตามล าดบั (ซึง่บนัทึกเป็นรายได้ภาษีเงินได้) 

 

หมายเหตุ: 1 เปลี่ยนแปลงชื่อเรียกจากก าไรจากการด าเนินการหลังการปรับปรุง (Adjusted Operating Profit) มาเป็น ก าไรหลักจากการ

ด าเนินการ (Core Operating Profit) ในปี 2561 เป็นต้นมา 
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2) การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

2.1) การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิรอบ 6 เดือน 

 (1) รายได้ 

โครงสร้างรายได้ (หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ  

6 เดือนสิน้สุด 
30 มิ.ย. 61 

6 เดือนสิน้สุด 
30 มิ.ย. 62  

รายได้ตามอตัราคา่ไฟฟ้า (คา่ไฟฐาน บวก ค่า ft) 140.8 153.5 

รายได้เงินอดุหนนุส่วนเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) 285.0 302.2 

รายได้ตามอตัราคา่ไฟฟ้าคงที่ (FiT) จากโครงการโซลาร์ อผศ. - 15.8 

รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟา้จากโครงการโซลาร์รูฟท็อป 1.6 8.9 

รวมรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟา้ในประเทศไทย 427.5 480.4 

รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟา้ในประเทศญ่ีปุ่ น 92.9 194.3 

รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟา้ในประเทศเวียดนาม - 25.1 

รวมรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟา้ 520.4 699.8 

รายได้จากคา่บริการรับเหมาก่อสร้างโซลาร์บนหลงัคา (EPC 
revenue) และคา่บริการ (Service income) 

- 12.3 

รายได้อื่น1 3.5 4.8 

รายได้รวม 523.8 716.9 
หมายเหต:ุ 1 รายได้อ่ืน เช่น ค่าภาษีอากรน าเข้าเคร่ืองจกัร ดอกเบีย้รับ และ รายได้จากกองทนุพฒันาไฟฟ้า เป็นต้น  

ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมจากการจ าหน่ายไฟฟ้า
เท่ากับ 520.4 ล้านบาท และ 699.8 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึน้ 179.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.5 เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันในปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากการด าเนินงานเต็มไตรมาสของโครงการฮิดะกะและการเร่ิมด าเนินงานเชิง
พาณิชย์ของโครงการใหม่ ได้แก่ โครงการโซเอ็น โครงการรูฟท็อป DoHome (ตัง้แต่ไตรมาส 3 ปี 2561)  โครงการโซลาร์ 
อผศ.(Solar WVO) (ตัง้แต่ไตรมาส 4 ปี 2561) และโครงการ Binh Nguyen Solar ประเทศเวียดนาม (ตัง้แต่ไตรมาส 2 ปี 
2561) รวมถึงการเพิ่มขึน้ของปริมาณพลงังานไฟฟ้าที่จ าหน่ายได้สทุธิและอตัราค่าไฟฟ้าเฉล่ียของโครงการ SPN ปรับตวั
เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 6.0 และ 0.9 ตามล าดบั เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อนหน้า และบริษัทฯมีรายได้จากคา่บริการ
รับเหมาก่อสร้างโซลาร์บนหลงัคา (EPC Construction) และค่าบริการ (Service income) จ านวน 12.3 ล้านบาท  
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(2) ต้นทุนขาย 

ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนขายเท่ากบั 133.9 ล้านบาท 

และ 205.8 ล้านบาทตามล าดบั เพิ่มขึน้ 71.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 53.7 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปีก่อนหน้า โดยมี

สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึน้ของค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย อันเป็นผลมาจากการเร่ิมด าเนินงานเชิงพาณิชย์ของ

โครงการดงักล่าวข้างต้น  

ต้นทุนขายของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายหลัก คือ (1) ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (2) ค่า

ด าเนินการและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ และ (3) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เช่น ค่าไฟฟ้า เงินเดือน/โบนสัพนกังาน  

ค่าเบีย้ประกัน ค่าเช่าที่ดินของโครงการญ่ีปุ่ น และต้นทุนค่าบริการรับเหมาก่อสร้างโครงการโซลาร์บนหลังคา (EPC 

Construction))  

ต้นทนุขาย (หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ 

6 เดือนสิน้สุด 
30 มิ.ย. 61 

6 เดือนสิน้สุด 
30 มิ.ย. 62 

ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 26.5 33.3 

ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 91.7 131.1 

ค่าต้นทนุรับเหมาก่อสร้างโครงการโซลาร์บนหลงัคา - 10.1 

อื่นๆ1  15.7 31.3 

ต้นทนุขายรวม 133.9 205.8 

หมายเหต:ุ 1 อ่ืนๆ เชน่ ค่าไฟฟ้า เงินเดือน/โบนสัพนกังาน ค่าเบีย้ประกนั และค่าเช่าที่ดินโครงการญ่ีปุ่ น  

(3) ก าไรขัน้ต้น 

 ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นเท่ากบั 386.5 ล้านบาท 

และ 506.3 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 119.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.0 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อนหน้า คิดเป็น

อตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 74.3 และร้อยละ 71.1 ตามล าดบั ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จ าหน่ายได้ของโครงการฮิดะกะเต็มไตรมาส และโครงการใหม่ที่ได้เร่ิมด าเนินงานเชิงพาณิชย์

ในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงการเพิ่มขึน้ของปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จ าหน่ายได้และอัตราค่าไฟฟ้าเฉล่ียของโครงการ SPN 

แม้ว่าต้นทนุขายจะเพิ่มขึน้ก็ตาม  
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ก าไรขัน้ต้น (หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ 

6 เดือนสิน้สุด 
30 มิ.ย. 61 

6 เดือนสิน้สุด 
30 มิ.ย. 62 

รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟา้และค่าก่อสร้าง 520.4 712.1 

ต้นทนุขาย 133.9 205.8 

ก าไรขัน้ต้น 386.5 506.3 

(4) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากบั 66.6 

ล้านบาท และ 117.7 ล้านบาทตามล าดบั เพิ่มขึน้ 51.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 76.7 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อนหน้า 

โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึน้ของการรับรู้ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึน้ (unrealized foreign exchange 

loss) จ านวน 32.5 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารทัว่ไปเพิ่มขึน้ 18.6 ล้านบาท เนื่องจากมีการเร่ิมด าเนินงานเชิง

พาณิชย์ของโครงการใหม่และการพฒันาโครงการเพิ่มเติมในช่วงที่ผ่านมา     

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ 

6 เดือนสิน้สุด 
30 มิ.ย. 61 

6 เดือนสิน้สุด 
30 มิ.ย. 62 

ผลขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึน้ 6.3 38.7 

ค่าใช้จา่ยในการบริหารทัว่ไป 60.3 79.0 

ค่าใช้จา่ยในการบริหาร 66.6 117.7 

     (5) ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 และ 2562 กลุม่บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยทางการเงินเท่ากบั 62.3 

ล้านบาท และ 94.8 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 32.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 52.1 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อนหน้า โดยสาเหตุ

การเพิม่ขึน้มาจากการเบิกเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศไทยเพื่อลงทนุในโครงการ รวมถงึการเร่ิม

ด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการในประเทศญ่ีปุ่ น (ฮดิะกะและโซเอ็น) ท าให้หยดุบนัทึกคา่ใช้จา่ยทางการเงินเป็นต้นทนุ

สินทรัพย์  

(6) ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท) 

ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรสทุธิ (ในส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น

ของบริษัท) เท่ากบั 259.3 ล้านบาท และ 284.5 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 25.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกบั

งวดเดียวกนัในปีก่อนหน้า โดยการเพิ่มขึน้ของก าไรสทุธิมีสาเหตุหลกัจากการเพิ่มขึน้ของปริมาณพลงังานไฟฟ้าที่จ าหน่าย
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ได้ของโครงการ SPN การรับรู้รายได้จากโครงการฮิดะกะเต็มไตรมาสและโครงการใหม่ที่เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ไป

ในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีการเพิ่มขึน้ของต้นทนุขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงินก็ตาม 

(7) ก าไรหลักจากการด าเนินการ (Core Operating Profit) 

ก าไรหลักจากการด าเนินการ (Core Operating Profit) เป็นดัชนีที่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการใช้เป็นดชันีชี ้

วดัผลการด าเนินการของกลุ่มบริษทัฯ และใช้เป็นปัจจยัในการพิจารณาการจา่ยเงินปันผลควบคู่กบันโยบายการจ่ายเงนิปัน

ผลของบริษัท 

โดยในการพิจารณา Core Operating Profit นัน้ ได้ค านวณจากการปรับปรุงก าไรสทุธิ (ในส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น

ของบริษัท) ดงัต่อไปนี ้

Core Operating Profit (หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ 

6 เดือนสิน้สุด 
30 มิ.ย. 61 

6 เดือนสิน้สุด 
30 มิ.ย. 62 

ก าไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษทั) 259.3 284.5 

บวกกลบั ผลขาดทนุ (หกัผลก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึน้  6.3 38.7 

บวกกลบั ค่าใช้จ่าย (หกัรายได้) ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (0.09) (0.12) 

ก าไรหลกัจากการด าเนินงาน 265.5 323.1 

 ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯ มี Core Operating Profit เท่ากับ 

265.5 ล้านบาท และ 323.1 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 57.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.7 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปี

ก่อนหน้า  
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2.2) การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิรอบไตรมาสที่ 2 
(1) รายได้ 

โครงสร้างรายได้ (หน่วย: ล้านบาท) 
งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ  

ไตรมาส 2 ปี 2561 ไตรมาส 2 ปี 2562 

รายได้ตามอตัราคา่ไฟฟ้า (คา่ไฟฐาน บวก ค่า ft) 73.2 81.5 

รายได้เงินอดุหนนุส่วนเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) 150.1 160.8 

รายได้ตามอตัราคา่ไฟฟ้าคงที่ (FiT) จากโครงการโซลาร์ อผศ. - 7.9 

รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟา้จากโครงการโซลาร์รูฟท็อป 1.3 4.8 

รวมรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟา้ในประเทศไทย 224.5 255.0 

รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟา้ในประเทศญ่ีปุ่ น 74.3 118.7 

รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟา้ในประเทศเวียดนาม - 25.1 

รวมรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟา้ 298.8 398.8 

รายได้จากคา่บริการรับเหมาก่อสร้างโซลาร์บนหลงัคา (EPC 
Construction) และคา่บริการ (Service income) 

- 0.5 

รายได้อื่น1 2.6 3.7 

รายได้รวม 301.4 403.0 
หมายเหต:ุ 1 รายได้อ่ืน เช่น ค่าภาษีอากรน าเข้าเคร่ืองจกัร ดอกเบีย้รับ และ รายได้จากกองทนุพฒันาไฟฟ้า เป็นต้น 

ส าหรับงวดไตรมาสที่ 2 ปี 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าเท่ากบั 298.8 ล้านบาท 

และ 398.8 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 100.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.5 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อนหน้า โดยมี

สาเหตุหลกัจากการเร่ิมด าเนินงานเชิงพาณิชย์ของโครงการใหม่ ได้แก่ โครงการโซเอ็น โครงการโซลาร์ อผศ.(Solar WVO) 

และโครงการ Binh Nguyen Solar ประเทศเวียดนาม รวมถึงการเพิ่มขึน้ของปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จ าหน่ายได้ของ

โครงการ SPN และ Hidaka ที่ปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.1 และ 22.7 ตามล าดบั เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อนหน้า 

(2) ต้นทนุขาย 

ต้นทนุขาย (หน่วย: ล้านบาท) 
งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ 

ไตรมาส 2 ปี 2561 ไตรมาส 2 ปี 2562 

ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 16.7 17.0 

ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 54.3 68.9 

ต้นทนุก่อสร้าง (EPC Construction) - 0.2 

อื่นๆ1  10.2 15.5 

ต้นทนุขาย 81.3 101.7 
 หมายเหต:ุ 1 อ่ืนๆ เช่น ค่าไฟฟ้า เงินเดือน/โบนสัพนกังาน ค่าเบีย้ประกนั และค่าเช่าที่ดินโครงการญ่ีปุ่ น  
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ส าหรับไตรมาส ที่ 2 ปี 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนขายเท่ากับ 81.3 ล้านบาท และ 101.7 ล้านบาท
ตามล าดับ เพิ่มขึน้ 20.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 71.9 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากการ
เพิ่มขึน้ของค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่ายอนัเป็นผลมาจากการเร่ิมด าเนินงานเชงิพาณิชย์ของโครงการใหม่ที่เร่ิมด าเนนิ
ระหว่างปีของโครงการดงักล่าวข้างต้น  

(3) ก าไรขัน้ต้น 

รายการ (หน่วย: ล้านบาท) 
งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ 

ไตรมาส 2 ปี 2561 ไตรมาส 2 ปี 2562 

รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟา้ 298.8 399.3 

ต้นทนุขาย 81.3 101.7 

ก าไรขัน้ต้น 217.6 297.6 

ส าหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นเท่ากับ 217.6 ล้านบาท และ 297.6 ล้านบาท 

ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 80.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.8 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปีก่อนหน้า คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อย

ละ 72.8 และร้อยละ 74.5 ตามล าดบั ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ โดยมีสาเหตุหลกัมาจากเร่ิมด าเนินงานของ

โครงการใหม่ดงักล่าวข้างต้น และการเพิ่มขึน้ของปริมาณขายไฟฟ้าของโครงการ SPN และฮิดะกะ รวมถึงอตัราค่าไฟฟ้า

เฉล่ียของโครงการ SPN แม้ว่าต้นทนุขายจะเพิ่มขึน้ก็ตาม  

(4) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (หน่วย: ล้านบาท) 
งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ 

ไตรมาส 2 ปี 2561 ไตรมาส 2 ปี 2562 

ผลขาดทนุ(ก าไร)จากอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึน้ (1.6) 33.0 

ค่าใช้จา่ยในการบริหารทัว่ไป 30.9 43.6 

รวมคา่ใช้จา่ยในการบริหาร 29.3 76.6 

ส าหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 29.3 ล้านบาท และ 76.6 

ล้านบาทตามล าดบั เพิ่มขึน้ 47.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 161.1 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปีก่อนหน้า โดยการเพิ่มขึน้มี

สาเหตหุลกัจากการได้บนัทึกการรับรู้ผลขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึน้ (unrealized foreign exchange loss) 

จ านวน 33.0 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทัว่ไปเพิ่มขึน้ เท่ากบั 12.6 ล้านบาท เนื่องจากมีการเร่ิมด าเนินงานเชงิ

พาณิชย์ของโครงการใหม่และการพฒันาโครงการเพิ่มเติมในช่วงที่ผ่านมา     
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(5) ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ส าหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 35.8 ล้านบาท และ 48.7 

ล้านบาท เพิ่มขึน้ 12.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.0 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปีก่อนหน้า เนื่องจากมีการเบิกเงินกู้ยืม

ระยะยาวจากสถาบันการเงินทัง้ในประเทศไทยและในประเทศญ่ีปุ่ นเพื่อลงทุนในโครงการ  และการเร่ิมด าเนินการเชิง

พาณิชย์ของโครงการ Zouen ในประเทศญ่ีปุ่ นในไตรมาส 3 ปี 2018 ที่ผ่านมา ท าให้หยุดบนัทึกค่าใช้จ่ายทางการเงินเป็น

ต้นทนุสินทรัพย์ 

(6) ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท) 

ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรสุทธิ (ในส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท) เท่ากับ  

152.8 ล้านบาท และ 160.5 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 7.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัในปีกอ่น

หน้า โดยการเพิ่มขึน้ของก าไรสทุธิมีสาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของปริมาณพลงังานไฟฟ้าที่จ าหน่ายได้ของโครงการ SPN 

และโครงการฮิดะกะ รวมถึงการเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการใหม่ แม้ว่าจะมีการเพิ่มขึน้ของต้นทุนขาย  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายทางการเงินก็ตาม  

(7) ก าไรหลักจากการด าเนินการ (Core Operating Profit) 

Core Operating Profit (หน่วย: ล้านบาท) 
งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ 

ไตรมาส 2 ปี 2561 ไตรมาส 2 ปี 2562 

ก าไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษทั) 152.8 160.5 

บวกกลบั ผลขาดทนุ (หกัผลก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึน้  (1.6) 33.0 

บวกกลบั ค่าใช้จ่าย (หกัรายได้) ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (0.05) (0.06) 

ก าไรหลกัจากการด าเนินงาน 151.1 193.4 

ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯ มี Core Operating Profit เท่ากับ 151.1 ล้านบาท และ 193.4 

ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 42.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.0 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อนหน้า 
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3) สถานะทางการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 30 มิถนุายน 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากบั 11,892.7  ล้านบาท และ 
12,696.2 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 803.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.8 ซึ่งการเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์สะท้อนการลงทุนใน
โครงการต่าง ๆ ทัง้โครงการที่เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและอยู่ระหว่างการพฒันา
ข้างต้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีสิ้นรวมเท่ากับ 8,034.6  ล้านบาท และ 

8,824.3 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 789.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.8 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาว

จากสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและในประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อลงทนุในโครงการ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาว

เพิ่มขึน้  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีสิ้นรวมเท่ากับ 8,034.6 ล้านบาท และ 
8,824.3 ล้านบาท ตามล าดบั ขณะที่ส่วนของผู้ ถือหุ้นมีเท่ากับ 3,858.1 ล้านบาท และ 3,871.9 ล้านบาท ตามล าดบั หรือ
คิดเป็นอัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในระดับ 2.08 เท่า และ 2.28 เท่า
ตามล าดับ และมีอัตราหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของงบการเงินเฉพาะกิจการ อยู่ในระดับ 0.33 เท่า และ 0.47 เท่า 
ตามล าดบั 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 30 มิถนุายน 2562 กลุ่มบริษัทฯ สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงินได้ตาม
เงื่อนไขสญัญาเงินกู้  โดยสญัญาเงินกู้ของบริษัทพิจารณาอตัราส่วนทางการเงินจากงบการเงินเฉพาะกิจการ เช่น การคง
อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นในระดบัไม่เกิน 2.0 เท่า  ซึ่งบริษัทสามารถด ารงสัดส่วนทางการเงินได้ตามเงื่อนไข
สญัญา  

   

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

                                                                                                          ขอแสดงความนบัถือ 
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                                                                                     ประธานเจ้าหน้าที่บญัชีและการเงิน (รักษาการ) 


