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หนา้ 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร 

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำส 1 ปี 2564 สิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2564 

  
 

1) ภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำน 

กลุ่มบรษิัทมีรายไดร้วมและก าไรหลกัจากการด าเนินเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยผลการด าเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2564 

โดยสรุปแสดงตามตารางดงัต่อไปนี ้

งบกำรเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ  
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

Q1/63 Q1/64 
เปล่ียน 
แปลง  

รายไดร้วม 457.7 501.0 +9.5% 

EBITDA1 349.2 413.3 +18.4% 

ก าไรสทุธิ (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษิัท) 216.9 183.1 -15.6% 
ก าไรหลกัจากการด าเนินงาน  161.2 178.2 +10.5% 

อตัราก าไร EBITDA (%) 76.3% 82.5%   

อตัราก าไรสทุธิ (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษิัท) (%) 47.4% 36.5%   

อตัราก าไรหลกัจากการด าเนินงาน (%) 35.2% 35.6%   

หมายเหต:ุ 1   ไม่รวมก าไร/ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง  

ผลการด าเนินงานส าหรบังวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีรายไดร้วมเท่ากับ 501.0 ลา้น

บาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 9.5 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีก าไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท) 

เท่ากับ 183.1 ลา้นบาทและ EBITDA เท่ากับ  413.3 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิ และอตัราก าไร EBITDA ต่อรายได้

รวม เท่ากับรอ้ยละ 36.5 และ 82.5 ตามล าดบั ส าหรบัก าไรหลกัจากการด าเนินงาน จ านวน 178.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ย

ละ 10.5 จากงวดเดียวกนัของปีก่อนโดยมีอตัราส่วนก าไรหลกัจากการด าเนินงานรอ้ยละ 35.6 ของรายไดร้วม 
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หนา้ 2 

2) กำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงนิ 

2.1) กำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน 

 (1) รำยได้ 

งบกำรเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ  
Q1/63 Q1/64 

เปล่ียน 
แปลง  โครงสร้ำงรำยได้ (หน่วย: ล้ำนบำท) 

  รวมรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าในประเทศไทย 229.8 230.1   

  รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่ น 82.8 175.2   

  รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าในประเทศเวียดนาม 48.6 44.6   
  รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าในประเทศมองโกเลีย 33.5 29.9   
  รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซีย 0.5 2.2   
รวมรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 395.2 482.0 +21.9% 

 รายไดจ้ากค่าบริการรบัเหมาก่อสรา้งโซลารบ์นหลงัคา - 2.8   

 รายไดอ้ื่น1 62.4 16.2   

รำยได้รวม 457.7 501.0 +9.5% 

หมายเหต:ุ 1 รายไดอ้ื่น เช่น รายไดค่้าบริหาร รายไดค่้าบริการ ค่าภาษีอากรน าเขา้เครื่องจกัร ดอกเบีย้รบั ก าไร/ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน และรายไดจ้าก
กองทนุพฒันาไฟฟ้า เป็นตน้  

รายไดห้ลักของบริษัทมาจากการจ าหน่ายไฟฟ้า โดยในไตรมาส 1 ปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีรายไดร้วมจากการ

จ าหน่ายไฟฟ้าเท่ากับ 482.0 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นรอ้ยละ 21.9 โดยรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ส่วน

ใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ของการจ าหน่ายไฟฟ้าในต่างประเทศ โดยมาจากการรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการยามากะประเทศ

ญ่ีปุ่ นซึ่งเริ่มเปิดด าเนินงานเชิงพาณิชยใ์นเดือนมิถนุายน ปี 2563  

(2) ต้นทุนขำย 

งบกำรเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ  
Q1/63 Q1/64 

เปล่ียน 
แปลง  ต้นทนุขำย (หน่วย: ล้ำนบำท) 

ค่าด าเนินการและบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้า 39.6 43.6   

ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 87.4 126.1   

ค่าตน้ทนุรบัเหมาก่อสรา้งโครงการโซลารบ์นหลงัคา 0.0 2.0  

อื่นๆ1  11.4 13.2   

ต้นทนุขำยรวม 138.4 184.8 +33.5% 

 หมายเหต:ุ 1 อ่ืนๆ เช่น ค่าไฟฟ้า เงินเดือน/โบนสัพนกังาน ค่าเบีย้ประกนั และค่าเช่าที่ดินโครงการญ่ีปุ่ น  
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กลุ่มบริษัทฯ มีตน้ทุนขายที่เพิ่มขึน้ตามการเพิ่มขึน้ของรายได ้โดยตน้ทุนขายที่เพิ่มขึน้ส่วนใหญ่มาจากการ

เพิ่มขึน้ของค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย รวมถึงค่าด าเนินการและบ ารุงรกัษา อนัเป็นผลมาจากการเริ่มด าเนินงานเชิง

พาณิชยข์องโครงการใหม่ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้  

 (3) ก ำไรขั้นต้น 

งบกำรเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ  
Q1/63 Q1/64 เปล่ียน 

แปลง  ก ำไรขั้นตน้ (หน่วย: ล้ำนบำท) 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าและรายไดจ้ากค่าก่อสรา้ง 395.2 484.8   

ตน้ทนุขายรวม 138.4 184.8   

ก ำไรขั้นตน้รวม 256.8 300.0 +16.8% 

อัตรำก ำไรขัน้ต้น (%) 65.0% 61.9%  

 

ในไตรมาส 1 ปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้เท่ากบั 300.0 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัปีก่อนหนา้รอ้ย

ละ 16.8 ตามการเพิ่มขึน้ของการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยข์องโรงไฟฟ้าใหม่ อย่างไรก็ตามอัตราส่วนก าไรขั้นตน้ของ

โครงการใหม่ มีส่วนต่างค่าไฟกบัตน้ทนุขายที่แคบลงจากโครงการแรกที่มีเงินสนบัสนนุจากรฐับาลในรูปแบบ adder ท าให้

อตัราก าไรขัน้ตน้ลดลงจากรอ้ยละ 65.0 ของปีก่อนเป็นรอ้ยละ 61.9 แต่ยงัอยู่ในระดบัท่ีดี 

 (4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

งบกำรเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ  
Q1/63 Q1/64 

เปล่ียน 
แปลง  ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (หน่วย: ล้ำนบำท) 

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิารทั่วไป  39.8 35.9 -9.9%  

ในไตรมาส 1 ปี 2564 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารทั่วไปลดลงจาก 39.8 ลา้นบาท เป็น 35.9 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 

9.9 

     (5) ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิ 

งบกำรเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ  
Q1/63 Q1/64 

เปล่ียน 
แปลง  ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิ (หน่วย: ล้ำนบำท) 

ค่าใชจ้า่ยทางการเงิน 61.7 80.4 +30.3% 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเกิดจากการรับรูค้่าใชจ้่ายดอกเบีย้ของ

โครงการท่ีเริ่มเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยท์ี่เพิ่มขึน้ และการรบัรูค้่าใชจ้่ายดอกเบีย้จากการออกหุน้กู ้
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(6) ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท) และก ำไรหลักจำกกำรด ำเนินงำน 

งบกำรเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ  
Q1/63 Q1/64 

เปล่ียน 
แปลง  ก ำไรหลกัจำกกำรด ำเนินงำน (หน่วย: ล้ำนบำท) 

ก ำไรสุทธิ (ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) 216.9 183.1 -15.6% 

บวกกลบั ผลขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง  (55.7) (4.9)   

ก ำไรหลักจำกกำรด ำเนินกำร (Core Operating Profit) 161.2 178.2 +10.5% 

 
ในไตรมาส 1 ปี 2564 บรษิัทมีก าไรสทุธิ (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษิัท) 183.1 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 15.6 เมื่อ

เทียบกบัชว่งเดยีวกนัของปีก่อนหนา้ มีสาเหตมุาจากการลดลงของก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน  

ส าหรบัก าไรหลกัจากการด าเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2564 เพิม่ขึน้จาก 161.2 ลา้นบาท เป็น 178.2 ลา้นบาท คิด

เป็นรอ้ยละ 10.5 เป็นไปตามการเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการเริ่มด าเนินการเชิงพาณิชยข์องโครงการใหม่  

ก าไรหลกัจากการด าเนินงาน (Core Operating Profit) เป็นดชันีท่ีฝ่ายจดัการและคณะกรรมการใชเ้ป็นดชันีชี ้

วดัผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิัทฯ และใชเ้ป็นปัจจยัในการพิจารณาการจา่ยเงินปันผลควบคู่กบันโยบายการจ่ายเงินปัน

ผลของบรษิัท โดยส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2564 มีรายการปรบัปรุงก าไรสทุธิมาเป็นก าไรหลกัจากการด าเนินงาน โดยหกัก าไร

จากอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไมเ่กดิขึน้จรงิที่เป็นรายการของเงินกูร้ะหว่างภายในกลุ่มบรษิัท (unrealized foreign exchange 

gain from loan from subordinaries) จ านวน 4.9 ลา้นบาท  
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2.2 สถำนะทำงกำรเงนิ 

งบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ  31 ธ.ค. 2563 31 มี.ค. 2564 
เปลี่ยนแปลง  

ฐำนะทำงกำรเงนิของกลุ่มบริษัท (หน่วย: ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) 

สินทรพัย ์ 16,104.0  16,481.5 +2.3% 

หนีสิ้น 11,562.0  11,647.1  +0.7% 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 4,542.0  4,834.4  +6.4% 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ  4,205.1  4,490.0  +6.8% 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุ (งบการเงนิรวม) 2.55 2.41 
  

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุ (งบเฉพาะกิจการ) 0.62 0.59   

 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรพัยร์วมเท่ากบั 16,481.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 377.4 ลา้นบาท จาก 
16,104.0 ลา้นบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คิดเป็นอัตราเพิ่มรอ้ยละ 2.3 โดยสินทรัพยท์ี่เพิ่มขึน้หลักๆ มาจากการ
เพิ่มขึน้ของที่ดิน อาคาร อุปกรณข์องโรงไฟฟ้าประมาณ 272.3 ลา้นบาท สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่นประมาณ 140.5 ลา้น
บาท ทัง้นีสิ้นทรพัยส่์วนใหญ่ของกลุ่มบรษิัทฯ ไดแ้ก่ที่ดิน อาคารและอปุกรณข์องโรงไฟฟ้าคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 
65.9 ของสินทรพัยร์วม  

ดา้นหนีสิ้น กลุ่มบรษิัทฯมีหนีสิ้นรวมเท่ากบั 11,647.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 85.1 ลา้นบาท จาก 11,562.0 ลา้นบาท 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คิดเป็นอตัราเพิ่มรอ้ยละ 0.7 โดยหนีสิ้นท่ีเพิ่มขึน้หลกัๆมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินกูย้ืมระยะยาว
ประมาณ 173.5 ลา้นบาท ในขณะท่ีหนีสิ้นระยะสัน้ลดลง 53.3 ลา้นบาท     

ส าหรบัส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มจาก 4,542.0 ลา้นบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  เป็น 4,834.4 ลา้นบาท ณ สิน้
ไตรมาส 1 ปี 2564 คิดเป็นอัตราการเพิ่มรอ้ยละ 6.4 และส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จาก 4,205.1 ลา้นบาท ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  เป็น 4,490.0 ลา้นบาท ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2564 คิดเป็นอตัราการเพิ่มรอ้ยละ 6.8 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (งบการเงินรวม) ลดลงจาก 2.55 เท่า ณ สิน้ปี 2563 เป็น 2.41 เท่า ส าหรบั
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ลดลงจาก 0.62 เท่า ณ สิน้ปี 2563 เป็น 0.59 เท่า ณ สิน้
ไตรมาส 1 ของปี 2564 

 

 

 

 


