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วนัท่ี  13 สิงหาคม 2564 

 

เร่ือง  ค าอธิบายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 2 ปี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 30 

มิถนุายน 2564  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
  
 

สรุปผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 2 ปี 2564 สิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 

1) ภาพรวมของผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2564 กลุ่มบรษิัทยงัคงเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดย

สรุปผลการด าเนินงานในรอบไตรมาส 2 และงวด 6 เดือน สิน้สดุ 30 มิถนุายน 2564 แสดงตามตารางดงัต่อไปนี ้

งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ  
(หน่วย: ล้านบาท) 

Q2/63 Q2/64 
เปล่ียน 
แปลง  6M/63 6M/64 

เปล่ียน 
แปลง  

รายไดร้วม 498.7 568.3 +14.0% 905.3 1,069.3 +18.1% 

EBITDA1 395.8 478.3 +7.1% 749.6 891.7 +19.0% 

ก าไรสทุธิ (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษิัท) 150.1 240.4 +60.2% 367.0 423.5 +15.4% 
ก าไรหลกัจากการด าเนินงาน  207.7 235.2 +13.2% 364.0 413.3 +13.6% 

อตัราก าไร EBITDA (%) 79.4% 84.2%   82.8% 83.4%   

อตัราก าไรสทุธิ (%) 30.1% 42.3%   40.5% 39.6%   

อตัราก าไรหลกัจากการด าเนินงาน (%) 41.6% 41.4%   40.2% 38.7%   

หมายเหต:ุ 1   ไม่รวมก าไร/ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง  

ผลการด าเนินงานส าหรบังวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทมีรายไดร้วมเท่ากับ 568.3 ลา้น

บาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 14.0 โดยมีก าไรสทุธิ (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิัท) เท่ากบั 240.4 ลา้นบาทและ EBITDA เท่ากบั  

478.3 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิ และอตัราก าไร EBITDA ต่อรายไดร้วม เท่ากับรอ้ยละ 42.3 และ 84.2 ตามล าดบั 

ส าหรับก าไรหลักจากการด าเนินงาน จ านวน 235.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 13.2 จากงวดเดียวกันของปีก่อนโดยมี

อตัราส่วนก าไรหลกัจากการด าเนินงานรอ้ยละ 41.4 ของรายไดร้วม 
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ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทมีรายไดร้วมเท่ากับ 

1,069.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 18.1 โดยมีก าไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัท) เท่ากับ 423.5 ลา้นบาทและ 

EBITDA เท่ากับ  891.7 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิ และอตัราก าไร EBITDA ต่อรายไดร้วม เท่ากับรอ้ยละ 39.6 และ 

83.4 ตามล าดบั ส าหรบัก าไรหลกัจากการด าเนินงาน จ านวน 413.3 ลา้นบาทเพิ่มขึน้รอ้ยละ 13.6 จากงวดเดียวกนัของปี

ก่อนโดยมีอตัราส่วนก าไรหลกัจากการด าเนินงานรอ้ยละ 38.7 ของรายไดร้วม 

2) การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

2.1) การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

 (1) รายได้ 

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ  
Q2/63 Q2/64 

เปล่ียน 
แปลง  6M/63 6M/64 

เปล่ียน 
แปลง  โครงสร้างรายได้ (หน่วย: ล้านบาท) 

  รวมรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าในประเทศไทย 246.1 236.9   475.9 467.0   

  รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่ น 146.4 210.2   229.2 385.4   

  รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าในประเทศเวียดนาม 68.8 64.7   117.3 109.3   
  รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าในประเทศมองโกเลีย 31.4 30.7   65.0 60.5  
  รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซีย 0.6 4.4   1.1 6.6   
รวมรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้า 493.3 546.8 +10.8% 888.5 1,028.7 +15.8% 

 รายไดจ้ากค่าบริการรบัเหมาก่อสรา้งโซลารบ์นหลงัคา 0.9 8.1   7.0 10.9  

 รายไดอ้ื่น1 4.5 13.4   2.1 29.6   

รายได้รวม 498.7 568.3 +14.0% 905.3 1,069.3 +18.1% 

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

รายไดห้ลักของบริษัทมาจากการจ าหน่ายไฟฟ้า โดยในไตรมาส 2 ปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีรายไดร้วมจากการ

จ าหน่ายไฟฟ้าเท่ากับ 546.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นรอ้ยละ 10.8 โดยรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ส่วน

ใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ของการจ าหน่ายไฟฟ้าในต่างประเทศ โดยมาจากการรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการยามากะประเทศ

ญ่ีปุ่ นเต็มไตรมาสซึ่งเริ่มเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนมิถุนายน 2563  และโครงการโซลารบ์นหลังคาในประเทศ

อินโดนีเซีย  
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ส่วนรายไดส้ าหรบังวด 6 เดือน กลุ่มบริษัทฯมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึน้เป็น 1,028.7 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็นรอ้ยละ 15.8 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อน โดยรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึน้จากการรบัรูร้ายไดเ้ต็มงวดยา

มากะที่ไดก้ล่าวไปขา้งตน้  

(2) ต้นทุนขาย 

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ  
Q2/63 Q2/64 

เปล่ียน 
แปลง  6M/63 6M/64 

เปล่ียน 
แปลง  ต้นทนุขาย (หน่วย: ล้านบาท) 

ค่าด าเนินการและบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้า 41.1 44.9   80.7 88.5   

ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 93.0 126.2   180.4 252.3   

ค่าตน้ทนุรบัเหมาก่อสรา้งโครงการโซลารบ์นหลงัคา 0.0 5.7  0.0 7.7  

อื่นๆ1  20.6 14.5   32.1 27.6   

ต้นทนุขายรวม 154.7 191.3 +23.7% 293.2 376.1 +28.3% 

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

กลุ่มบริษัทฯ มีตน้ทุนขายที่เพิ่มขึน้ตามการเพิ่มขึน้ของรายได ้โดยตน้ทุนขายที่เพิ่มขึน้ส่วนใหญ่มาจากการ

เพิ่มขึน้ของค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย รวมถึงค่าด าเนินการและบ ารุงรกัษา อนัเป็นผลมาจากการเริ่มด าเนินงานเชิง

พาณิชยข์องโครงการใหม่ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้  

 (3) ก าไรขั้นต้น 

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ  
Q2/63 Q2/64 เปล่ียน 

แปลง  6M/63 6M/64 เปล่ียน 
แปลง  ก าไรขั้นตน้ (หน่วย: ล้านบาท) 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าและรายไดจ้ากค่าก่อสรา้ง 494.1 554.9   895.5 1,039.6   

ตน้ทนุขายรวม 154.7 191.3   293.2 376.1   

ก าไรขั้นตน้รวม 339.4 363.5 +7.1% 602.3 663.5 +10.1% 

อัตราก าไรขัน้ต้น (%) 68.1% 65.5%  67.3% 63.8%  

 

ในไตรมาส 2 ปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรขั้นตน้เท่ากับ 363.5 ลา้นบาท คิดเป็นอัตราก าไรขั้นตน้รอ้ยละ 65.5 

และเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัปีก่อนหนา้รอ้ยละ 7.1 

ส าหรบัก าไรขัน้ตน้งวด 6 เดือน ปี 2564 เท่ากบั 663.5 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัปีก่อน

หนา้รอ้ยละ 10.1 ตามการเพิ่มขึน้ของการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยข์องโรงไฟฟ้าใหม่ อย่างไรก็ตามอตัราส่วนก าไรขัน้ตน้
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ของโครงการใหม่ มีส่วนต่างค่าไฟกับตน้ทุนขายที่แคบลงจากโครงการแรกที่มีเงินสนบัสนุนจากรฐับาลในรูปแบบ adder 

ท าใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ลดลงจากรอ้ยละ 67.3 ของปีก่อนเป็นรอ้ยละ 63.8 แต่ยงัอยู่ในระดบัท่ีดี  

(4) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ  
Q2/63 Q2/64 

เปล่ียน 
แปลง  6M/63 6M/64 

เปล่ียน 
แปลง  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (หน่วย: ล้านบาท) 

ผลขาดทนุ(ก าไร)จากอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิ 58.8 -  7.7 -  

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิารทั่วไป 40.2 40.1 -0.1%  80.0 76.0  -5.0% 

ในไตรมาส 2 ปี 2564 ค่าใชจ้่ายในการบริหารทั่วไปลดลงจาก 40.2 ลา้นบาท เป็น 40.1 ลา้นบาท ในขณะที่งวด 

6 เดือน ปี 2564 ลดลงรอ้ยละ 5.0% 

     (5) ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ  
Q2/63 Q2/64 

เปล่ียน 
แปลง  6M/63 6M/64 

เปล่ียน 
แปลง  ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ (หน่วย: ล้านบาท) 

ค่าใชจ้า่ยทางการเงิน 72.1  67.1 -6.9% 133.9 147.6 +10.2% 

ในไตรมาส 2 ปี 2564 ค่าใชจ้่ายทางการเงินลดลงรอ้ยละ 6.9 เนื่องจากจ านวนเงินตน้ที่ลดลง ในขณะที่งวด 6 

เดือน ปี 2564 เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 10.2 เกิดจากการรบัรูค้่าใชจ้่ายดอกเบีย้ของโครงการท่ี

เริ่มเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยท์ี่เพิ่มขึน้ และการรบัรูค้่าใชจ้่ายดอกเบีย้จากการออกหุน้กู ้

(6) ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท) และก าไรหลักจากการด าเนินงาน 

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ  
Q2/63 Q2/64 

เปล่ียน 
แปลง  6M/63 6M/64 

เปล่ียน 
แปลง  ก าไรหลกัจากการด าเนินงาน (หน่วย: ล้านบาท) 

ก าไรสุทธิ (ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) 150.1 240.4 +60.2% 367.0 423.5 +15.4% 

บวกกลบั ผลขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง  57.7   (5.2)   (3.0) (10.1)   

ก าไรหลักจากการด าเนินการ (Core Operating Profit) 207.7 235.2 13.7% 364.0 413.3 +13.6% 

 
ในไตรมาส 2 ปี 2564 บรษิัทมีก าไรสทุธิ (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษิัท) เพิม่ขึน้จาก 150.1 ลา้นบาท เป็น 240.4 

ลา้นบาท สาเหตหุลกัมากจากขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ีนนที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิ ในขณะท่ีงวด 6 เดอืน ปี 2564 เพิม่ขึน้จาก 
367.0 ลา้นบาท เป็น 423.5 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 15.4 มีสาเหตมุาจากการรบัรูก้  าไรจากการเริม่ด  าเนินการเชงิพาณิชย์
ของโครงการใหม่แบบเตม็งวด  
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ส าหรบัก าไรหลกัจากการด าเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2564 เพิม่ขึน้จาก 207.7 ลา้นบาท เป็น 235.2 ลา้นบาท คิด

เป็นรอ้ยละ 13.7 และส าหรบังวด 6 เดือน ปี 2564 มีก าไรหลกัจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้ จาก 364.0 ลา้นบาท เป็น 413.3 

ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 13.6 จากงวดเดยีวกนัปีก่อนหนา้ เป็นไปตามการเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการเริม่ด  าเนินการเชิง

พาณิชยข์องโครงการใหม ่

ก าไรหลักจากการด าเนินงาน (Core Operating Profit) เป็นดัชนีที่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการใชเ้ป็นดชันีชี ้

วดัผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ และใชเ้ป็นปัจจยัในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลควบคู่กับนโยบายการจ่ายเงิน

ปันผลของบริษัท โดยส าหรบัไตรมาส 2 และงวด 6 เดือน ปี 2564 มีรายการปรบัปรุงก าไรสทุธิมาเป็นก าไรหลกัจากการ

ด าเนินงาน โดยหักก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึน้จริงที่เป็นรายการของเงินกู้ระหว่างภายในกลุ่มบริษัท 

(unrealized foreign exchange gain from loan from subordinaries) จ านวน 5.2 ลา้นบาท และ จ านวน 10.1 ลา้นบาท 

ตามล าดบั 
 

2.2 สถานะทางการเงนิ 

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ  31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 
เปลี่ยนแปลง  

ฐานะทางการเงนิของกลุ่มบริษัท (หน่วย: ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

สินทรพัย ์ 16,104.0 18,459.1  14.6% 

หนีสิ้น 11,562.0 13,211.1  14.3% 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 4,542.0 5,248.0  15.5% 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ  4,205.1 4,787.7  13.9% 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุ (งบการเงนิรวม) 2.55 2.52   
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุ (งบเฉพาะกิจการ) 0.62 0.52   

 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรพัยร์วมเท่ากับ 18,459.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 2,355.1 ลา้นบาท 
จาก 16,104.0 ลา้นบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คิดเป็นอัตราเพิ่มรอ้ยละ 14.6 โดยสินทรพัยท์ี่เพิ่มขึน้หลกัๆ มาจาก
การเพิ่มขึน้ของที่ดิน อาคาร อุปกรณข์องโรงไฟฟ้าประมาณ 2,188.0 ลา้นบาท ทั้งนีสิ้นทรพัยส่์วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ 
ไดแ้ก่ที่ดิน อาคารและอปุกรณข์องโรงไฟฟ้าคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 69.2 ของสินทรพัยร์วม  

ดา้นหนีสิ้น กลุ่มบริษัทฯมีหนีสิ้นรวมเท่ากับ 13,211.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1,649.1 ลา้นบาท จาก 11,562.0 ลา้น
บาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 คิดเป็นอตัราเพิ่มรอ้ยละ 14.3 โดยหนีสิ้นที่เพิ่มขึน้หลกัๆมาจาก การเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นไม่
หมนุเวียนอื่นเพื่อลงทนุในโครงการต่างๆ ประมาณ 1,757.6 ลา้นบาท  



    
 

บริษัท เสริมสรา้ง พาวเวอร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
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ส าหรบัส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มจาก 4,542.0 ลา้นบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  เป็น 5,248.0 ลา้นบาท ณ สิน้
ไตรมาส 2 ปี 2564 คิดเป็นอตัราการเพิ่มรอ้ยละ 15.5 และส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จาก 4,205.1 ลา้นบาท ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  เป็น 4,787.7 ลา้นบาท ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2564 คิดเป็นอตัราการเพิ่มรอ้ยละ 13.9 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (งบการเงินรวม) ลดลงจาก 2.55 เท่า ณ สิน้ปี 2563 เป็น 2.52 เท่า ส าหรบั
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ลดลงจาก 0.62 เท่า ณ สิน้ปี 2563 เป็น 0.52 เท่า ณ สิน้
ไตรมาส 2 ของปี 2564 

 

 

 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

                                                                                                          ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                                                                                                      (นางสาวสกุญัญา โภคะกลุ) 

                                                                                                  ประธานเจา้หนา้ที่บญัชีและการเงิน 


