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หนา้ 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

สรุปผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 3 สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 

เหตกุารณท์ี่ส  าคญัที่มีผลกระทบต่องบการเงินของบรษิัทฯ 

เมื่อวนัท่ี 6 กรกฏาคม 2564 บรษิทัฯไดเ้ขา้ซือ้หุน้ในบรษิัท ยนูิ พาวเวอร ์เทค จ ากดั (UPT) จากกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่

ของบรษิัทฯโดยคิดเป็นสดัส่วนการลงทนุในบรษิัทย่อยรอ้ยละ 99 ดว้ยมลูค่าจ่ายซือ้มลูคา่ตามบญัชีของสินทรพัยแ์ละ

หนีสิ้น ณ วนัท่ีซือ้ของบรษิัทย่อย ในการจดัท ารายงานทางการเงิน ฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯและบรษิทัย่อยพิจารณาแลว้เห็น

ว่าการลงทนุขา้งตน้ถือเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั ดงันัน้ เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการเปรียบเทียบ บรษิัทฯได้

จดัท าและน าเสนอขอ้มลูงบการเงินรวมส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เพื่อสะทอ้นฐานะการเงิน ผลการ

ด าเนินงานและกระแสเงินสดตามเนือ้หาทางเศรษฐกจิของกลุ่มบรษิัทภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั โดยถือเสมือนว่าบรษิัท

ในกลุ่มไดด้  าเนินธุรกิจเป็นหนว่ยเศรษฐกิจเดยีวกนัมาตัง้แต่ ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 แมว้่ารูปแบบความสมัพนัธท์าง

กฎหมายของบรษิัทภายในกลุ่มเกิดขึน้ภายหลงัก็ตาม 

ผลของการปรบัปรุงงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยรวมงบการเงิน UPT ยอ้นหลงัในงบการเงินรวมของ

กลุ่ม ท าใหม้ีสินทรพัยร์วมเพิ่มขึน้ 821.4 ลา้นบาท หนีสิ้นรวมเพิม่ขึน้ 558.9 ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทย่อย

ก่อนการรวมธุรกจิฯ 262.4 ลา้นบาท รายไดร้วมไตรมาส 3 ปี 2563 เพิ่มขึน้ 75.6 ลา้นบาท และก าไรเพิ่มขึน้ 12.3 ลา้น

บาท โดยมีรายไดแ้ละก าไรงวด 9 เดือนปี 2563 เพิ่มขึน้เทา่กบั 233.0 และ 50.4 ลา้นบาทตามล าดบั 

1) ภาพรวมของผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2564 กลุ่มบรษิัทยงัคงเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดย

สรุปผลการด าเนินงานในรอบไตรมาส 3 และงวด 9 เดือน สิน้สุด 30 กันยายน 2564 ทางบริษัทฯได้จัดท าตาราง

เปรียบเทียบ “งบการเงินเสมือน” ซึ่งจะแสดงในตารางหวัขอ้ “ปรับปรุงใหม่” โดย แสดงขอ้มลูแบบรวมผลการด าเนินงาน

ของ UPT โดยเป็นไปตามรายงานทางการเงิน และ “งบการเงินก่อนปรบัปรุง” ” ซึ่งแสดงในตารางหวัขอ้ “ตามทีร่ายงานไว้

เดิม” ซึ่งแสดงขอ้มลูแบบไม่รวมผลการด าเนินงานของ UPT ในขณะเวลาที่ทางบริษัทฯยงัไม่ไดเ้ขา้ลงทุน เพื่อสะทอ้นการ

เปล่ียนแปลงที่แทจ้รงิ 

งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ  
(หน่วย: ล้านบาท) 

ปรับปรุงใหม่ ตามทีร่ายงานไว้เดิม 

Q3/63 Q3/64 
เปล่ียน 
แปลง  Q3/63 Q3/64 

เปล่ียน 
แปลง  

รายไดร้วม1 648.3 764.4 17.9% 572.6 764.4 33.5% 

EBITDA2 488.5 560.4 14.7% 448.8 560.4 24.9% 

ก าไรสทุธิ (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษิัท) 227.5 286.5 25.9% 227.5 286.5 25.9% 
ก าไรหลกัจากการด าเนินงาน  205.2 256.8 25.2% 205.2 256.8 25.2% 
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หนา้ 2 

งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ  
(หน่วย: ล้านบาท) 

ปรับปรุงใหม่ ตามทีร่ายงานไว้เดิม 

Q3/63 Q3/64 
เปล่ียน 
แปลง  Q3/63 Q3/64 

เปล่ียน 
แปลง  

อตัราก าไร EBITDA (%) 75.3% 73.3%   78.4% 73.3%  

อตัราก าไรสทุธิ (%) 35.1% 37.5%   39.7% 37.5%   

อตัราก าไรหลกัจากการด าเนินงาน (%) 31.6% 33.6%   35.8% 33.6%   

หมายเหต:ุ 1   รวมรายไดท้างการเงิน 
2   ไม่รวมก าไร/ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง 

จากขอ้มลูงบการเงินเสมือน ผลการด าเนินงานส าหรบังวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริษัทมี

รายไดร้วมเท่ากับ 764.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 17.9 โดยมีก าไรสทุธิ (ส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัท) เท่ากับ 286.5 

ลา้นบาทและ EBITDA เท่ากบั  560.4 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิ และอตัราก าไร EBITDA ต่อรายไดร้วม เท่ากบัรอ้ย

ละ 37.5 และ 73.3 ตามล าดบั  

ในส่วนทีเ่ป็นผลการด าเนินงานของบริษัท ซ่ึงสะท้อนจากงบการเงินก่อนปรับปรุง กลุ่มบริษัทมีรายได้
รวมเท่ากับ 764.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 572.6 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 33.5 รายได้ทีเ่พิ่มขึน้เป็นผล
มาจากการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยโ์ครงการลีโอ ประเทศญ่ีปุ่ น การรับรู้รายได้จากโครงการ UPT และโซลาร์
รูฟท๊อปในประเทศอินโดนีเซีย โดยมี EBITDA เท่ากับ  560.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 448.8 ล้านบาทจากไตรมาส 
3 ปี 2563 คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 24.9  

 ส าหรบัก าไรหลักจากการด าเนินงาน จ านวน 256.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 25.2 จากงวดเดียวกัน

ของปีก่อนโดยมีอตัราส่วนก าไรหลกัจากการด าเนินงานรอ้ยละ 33.6 ของรายไดร้วม 

งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ  
(หน่วย: ล้านบาท) 

ปรับปรุงใหม่ ตามทีร่ายงานไว้เดิม 

9M/63 9M/64 
เปล่ียน 
แปลง  9M/63 9M/642 

เปล่ียน 
แปลง  

รายไดร้วม 1,703.4 1,981.1 16.3% 1,470.2 1,833.6 24.7% 

EBITDA1 1,296.0 1,490.9 15.0% 1,198.4 1,452.1 21.2% 

ก าไรสทุธิ (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษิัท) 594.5 710.0 19.4% 594.5 710.0 19.4% 
ก าไรหลกัจากการด าเนินงาน  569.1 668.0 17.4% 569.1 668.0 17.4% 

อตัราก าไร EBITDA (%) 76.1% 75.3%   81.5% 79.2%   

อตัราก าไรสทุธิ (%) 34.9% 35.8%   40.4% 38.7%   

อตัราก าไรหลกัจากการด าเนินงาน (%) 33.4% 33.7%   38.7% 36.5%   

หมายเหต:ุ 1   ไม่รวมก าไร/ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง 
2   รวมผลการด าเนินงานของ UPT เฉพาะไตรมาส 3 หลงัการเขา้ลงทนุของบริษัทฯ   
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หนา้ 3 

ส าหรบัขอ้มลูงบการเงินเสมือน ผลการด าเนินงานส าหรบังวด 9 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 กลุ่มบรษิัท

มีรายไดร้วมเท่ากบั 1,981.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 16.3 โดยมีก าไรสทุธิ (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อ

หุน้ของบริษัท) เท่ากับ 710.0 ลา้นบาทและ EBITDA เท่ากับ 1,490.9 ลา้นบาท คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิ และอัตราก าไร 

EBITDA ต่อรายไดร้วมเท่ากบัรอ้ยละ 35.8 และ 75.3 ตามล าดบั  

โดยหากดูผลการด าเนินงาน ของงบการเงินก่อนปรับปรุงพบว่า ส าหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 1,833.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,470.2 ล้านบาท คิดเป็นการ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 24.7 รายได้ทีเ่พิ่มขึน้มาจากโครงการทีก่ล่าวไปข้างต้น และการรับรู้รายได้จากโครงการยามากะ 
ประเทศญ่ีปุ่ นแบบเต็มงวด โดยมี EBITDA เท่ากับ  1,452.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 1,198.4 ล้านบาท คิดเป็นการ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 21.2 ซ่ึงสะท้อนถึงผลการด าเนินงานทีแ่ท้จริงของบริษัทฯ 

ส าหรบัก าไรหลกัจากการด าเนินงาน จ านวน 668.0 ลา้นบาทเพิ่มขึน้รอ้ยละ 17.4 จากงวดเดียวกนัของปีก่อนโดย

มีอตัราส่วนก าไรหลกัจากการด าเนินงานรอ้ยละ 36.5 ของรายไดร้วม 

2) การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

2.1) การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

 (1) รายได้ 

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ  
โครงสร้างรายได้ (หน่วย: ล้านบาท) 

ปรับปรุงใหม่ ตามทีร่ายงานไว้เดิม 

Q3/63 Q3/64 
เปล่ียน 
แปลง  Q3/63 Q3/64 

เปล่ียน 
แปลง  

  รวมรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าในประเทศไทย 303.7 296.6   228.1 296.6   

  รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่ น 216.1 290.0   216.1 290.0   

  รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าในประเทศเวียดนาม 61.9 58.7   61.9 58.7   
  รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าในประเทศมองโกเลีย 23.2 27.4   23.2 27.4   
  รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซีย 0.7 8.4   0.7 8.4   
รวมรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้า 605.7 681.2 +12.5% 530.0 681.2 +28.5% 

 รายไดจ้ากค่าบริการรบัเหมาก่อสรา้งโซลารบ์นหลงัคา 11.5 0.5   11.5 0.5   

 รายไดอ้ื่น1 31.2 82.6   31.2 82.6   

รายได้รวม 648.3 764.4 17.9% 572.6 764.4 33.5% 

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

ส าหรบัขอ้มลูงบการเงินเสมือน รายไดห้ลกัของบริษัทมาจากการจ าหน่ายไฟฟ้า โดยในไตรมาส 3 ปี 2564 กลุ่ม

บรษิัทฯ มีรายไดร้วมจากการจ าหน่ายไฟฟ้าเท่ากบั 681.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อนคิดเป็นรอ้ยละ 12.5 
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โดยรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ของการจ าหน่ายไฟฟ้าในต่างประเทศ โดยมาจากการรบัรูร้ายไดจ้าก

โครงการลีโอ1 ประเทศญ่ีปุ่ นซึ่งเริ่มเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นปลายเดือนกรกฎาคม 2564  

โดยหากดูผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 3 ปี 2564 ของงบการเงนิก่อนปรับปรุงพบว่า กลุ่มบริษัทฯ 
มีรายได้รวมจากการจ าหน่ายไฟฟ้า เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 28.5 โดยรายได้ทีเ่พิ่มขึน้
ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้จากโครงการทีไ่ด้กล่าวไปข้างต้น นอกจากนี ้ยังมีการรับรู้รายได้จากโครงการ UPT 
ทีบ่ริษัทเข้าไปลงทุนในเดือนกรกฎาคม 2564 

 

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ  
โครงสร้างรายได้ (หน่วย: ล้านบาท) 

ปรับปรุงใหม่ ตามทีร่ายงานไว้เดิม 

9M/63 9M/64 
เปล่ียน 
แปลง  9M/63 9M/642 

เปล่ียน 
แปลง  

  รวมรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าในประเทศไทย 927.0 910.9   693.9 763.6   

  รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่ น 445.4 676.5   445.4 676.5   

  รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าในประเทศเวียดนาม 179.2 168.0   179.2 168.0   
  รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าในประเทศมองโกเลีย 88.1 88.0   88.1 88.0  
  รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซีย 1.9 13.9   1.9 13.9   
รวมรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้า 1,641.6 1,857.3 +13.1% 1,408.5 1,709.9 +21.4% 

 รายไดจ้ากค่าบริการรบัเหมาก่อสรา้งโซลารบ์นหลงัคา 11.5 0.5   21.5 11.4  

 รายไดอ้ื่น1 31.2 82.6   40.3 112.4   

รายได้รวม 1,703.4 1,981.1 16.3% 1,470.2 1,833.6 24.7% 

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

2   รวมผลการด าเนินงานของ UPT เฉพาะไตรมาส 3 หลงัการเขา้ลงทนุของบริษัทฯ   

ส าหรบัขอ้มูลงบการเงินเสมือน รายไดห้ลักของบริษัทมาจากการจ าหน่ายไฟฟ้า โดยงวด 9 เดือน 2564 กลุ่ม

บริษัทฯ มีรายไดร้วมจากการจ าหน่ายไฟฟ้าเท่ากับ 1,857.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นรอ้ยละ 

13.1  

ในส่วนทีเ่ป็นผลการด าเนินงานของบริษัท ซ่ึงสะท้อนจากงบการเงนิก่อนปรับปรุง รายได้ส าหรับงวด 9 
เดือน กลุ่มบริษัทฯมีรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึน้เป็น 1,709.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.4 เม่ือ
เทียบกับงวดเดียวกันในปีก่อน โดยรายได้จากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึน้จากการรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าทีไ่ด้กล่าว
ไปข้างต้น รวมถึงการรับรู้รายได้จากโครงการยามากะที่ได้เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชในเดือนมิถุนายน 2563 
แบบเต็มงวด นอกจากนี ้ยังมีการรับรู้รายได้จากโครงการ UPT ทีบ่ริษัทเข้าไปลงทุนในเดือนกรกฎาคม 2564 
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(2) ต้นทุนขาย 

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ  
ต้นทนุขาย (หน่วย: ล้านบาท) 

ปรับปรุงใหม่ ตามทีร่ายงานไว้เดิม 

Q3/63 Q3/64 
เปล่ียน 
แปลง  Q3/63 Q3/64 

เปล่ียน 
แปลง  

ค่าด าเนินการและบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้า 90.5 100.7   46.3 100.7   

ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 137.7 167.0   128.7 167.0   

ค่าตน้ทนุรบัเหมาก่อสรา้งโครงการโซลารบ์นหลงัคา 0.0 0.5   0.0 0.5   

อื่นๆ1  26.1 9.8   22.9 9.8   

ต้นทนุขายรวม 254.4 278.0 9.3% 197.9 278.0 40.5% 

 

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ  
ต้นทนุขาย (หน่วย: ล้านบาท) 

ปรับปรุงใหม่ ตามทีร่ายงานไว้เดิม 

9M/63 9M/64 
เปล่ียน 
แปลง  9M/63 9M/642 

เปล่ียน 
แปลง  

ค่าด าเนินการและบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้า 249.8 287.4   127.0 189.2   

ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 335.9 437.1   309.1 419.3   

ค่าตน้ทนุรบัเหมาก่อสรา้งโครงการโซลารบ์นหลงัคา 0.0 8.2   0.0 8.2   

อื่นๆ1  65.5 26.1   55.0 37.4   

ต้นทนุขายรวม 651.2 758.8 16.5% 491.1 654.1 33.2% 

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

2   รวมผลการด าเนินงานของ UPT เฉพาะไตรมาส 3 หลงัการเขา้ลงทนุของบริษัทฯ  

กลุ่มบริษัทฯ มีตน้ทุนขายที่เพิ่มขึน้ตามการเพิ่มขึน้ของรายได ้โดยตน้ทุนขายที่เพิ่มขึน้ส่วนใหญ่มาจากการ

เพิ่มขึน้ของค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย รวมถึงค่าด าเนินการและบ ารุงรกัษา อนัเป็นผลมาจากการเริ่มด าเนินงานเชิง

พาณิชยข์องโครงการใหม่ที่พึ่งเปิดด าเนินการ  
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 (3) ก าไรขั้นต้น 

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ  
ก าไรขั้นตน้ (หน่วย: ล้านบาท) 

ปรับปรุงใหม่ ตามทีร่ายงานไว้เดิม 

Q3/63 Q3/64 เปล่ียน 
แปลง  Q3/63 Q3/64 เปล่ียน 

แปลง  

รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าและรายไดจ้ากค่าก่อสรา้ง 617.2 681.8   541.5 681.8   

ตน้ทนุขายรวม 254.4 278.0   197.9 278.0   

ก าไรขั้นตน้รวม 362.8 403.7 11.3% 343.6 403.7 17.5% 

อัตราก าไรขัน้ต้น (%) 58.8% 59.2%  63.5% 59.2%  

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ  
ก าไรขั้นตน้ (หน่วย: ล้านบาท) 

ปรับปรุงใหม่ ตามทีร่ายงานไว้เดิม 

9M/63 9M/64 เปล่ียน 
แปลง  9M/63 9M/641 เปล่ียน 

แปลง  

รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าและรายไดจ้ากค่าก่อสรา้ง 1,663.1 1,868.7   1,430.0 1,721.4   

ตน้ทนุขายรวม 651.2 758.8   491.1 654.1   

ก าไรขั้นตน้รวม 1,011.8 1,109.8 9.7% 939.0 1,067.2 13.7% 

อัตราก าไรขัน้ต้น (%) 60.8% 59.4%  65.7% 62.0%  

1   รวมผลการด าเนินงานของ UPT เฉพาะไตรมาส 3 หลงัการเขา้ลงทนุของบริษัทฯ   

ส าหรบัขอ้มลูงบการเงินเสมือน ในไตรมาส 3 ปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้เท่ากบั 403.7 ลา้นบาท คิดเป็น

อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 59.2 และเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัปีก่อนหนา้รอ้ยละ 11.3  

ในไตรมาส 3 ปี 2564 (งบการเงนิก่อนปรับปรุง) กลุ่มบริษัทมีก าไรขั้นต้น 403.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 
343.6 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 17.5  

ส าหรบัก าไรขัน้ตน้งวด 9 เดือน ปี 2564 เท่ากับ 1,109.8 ลา้นบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันปี

ก่อนหนา้รอ้ยละ 9.7  

ส าหรับก าไรขั้นต้นงวด 9 เดือน ปี 2564 (งบการเงินก่อนปรับปรุง) เท่ากับ 1,067.2 คิดเป็นอัตราการ
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปีก่อนหน้าร้อยละ 13.7 ตามการเพิ่มขึ้นของการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยข์อง
โรงไฟฟ้าใหม่ และการรับรู้รายได้จาก UPT อย่างไรก็ตามอัตราส่วนก าไรขั้นต้นของโครงการใหม่ มีส่วนต่างค่า
ไฟกับต้นทุนขายที่แคบลงจากโครงการแรกที่มีเงินสนับสนุนจากรัฐบาลในรูปแบบ adder ท าให้อัตราก าไร
ขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 65.7 ของปีก่อนเป็นร้อยละ 62.0 แต่ยังอยู่ในระดับทีด่ี  

 

 



    
 

บริษัท เสริมสรา้ง พาวเวอร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

    

หนา้ 7 

 

(4) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ  
Q3/63 Q3/64 

เปล่ียน 
แปลง  9M/63 9M/64 

เปล่ียน 
แปลง  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (หน่วย: ล้านบาท) 

ผลขาดทนุ(ก าไร)จากอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิ - -  - -  

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิารทั่วไป 55.8 74.1 32.9%  137.4 151.4  10.2% 

    

ในไตรมาส 3 ปี 2564 ค่าใชจ้่ายในการบริหารทั่วไปเพิ่มขึน้จาก 55.8 ลา้นบาท เป็น 74.1 ลา้นบาท และงวด 9 

เดือน ปี 2564 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.2% เนื่องจากมีการจ่ายภาษีที่ดินของโครงการ-ของโครงการท่ีพึ่งเปิดด าเนินการ 

     (5) ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ  
Q3/63 Q3/64 

เปล่ียน 
แปลง  9M/63 9M/64 

เปล่ียน 
แปลง  ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ (หน่วย: ล้านบาท) 

ค่าใชจ้า่ยทางการเงิน 80.7  92.3 +14.4% 228.7 251.3 +9.8% 

ค่าใชจ้่ายทางการเงินเพิ่มขึน้ เกิดจากการรบัรูค้่าใชจ้่ายดอกเบีย้ของโครงการที่เริ่มเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยท์ี่

เพิ่มขึน้ และการรบัรูค้่าใชจ้่ายดอกเบีย้จากการออกหุน้กู ้

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

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ  
Q3/63 Q3/64 

เปล่ียน 
แปลง  9M/63 9M/64 

เปล่ียน 
แปลง  ก าไรหลกัจากการด าเนินงาน (หน่วย: ล้านบาท) 

ก าไรสุทธิ (ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) 227.5 286.5 +25.9% 594.5 710.0 +19.4% 

บวกกลบั ผลขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง  (23.1)   (29.7)   (25.4) (41.9)   

ก าไรหลักจากการด าเนินการ (Core Operating Profit) 205.2 256.8 +25.2% 569.2 668.0 +17.4% 

 
ในไตรมาส 3 ปี 2564 บรษิัทมีก าไรสทุธิ (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษิัท) เพิม่ขึน้จาก 227.5 ลา้นบาท เป็น 286.5 

ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 25.9 ในขณะที่งวด 9 เดือน ปี 2564 เพิม่ขึน้จาก 594.5 ลา้นบาท เป็น 710.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ย
ละ 19.4 มีสาเหตมุาจากการรบัรูก้  าไรจากการเริ่มด าเนินการเชิงพาณิชยข์องโครงการใหม่  

ส าหรบัก าไรหลกัจากการด าเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2564 เพิม่ขึน้จาก 205.2 ลา้นบาท เป็น 256.8 ลา้นบาท คิด

เป็นรอ้ยละ 25.2 และส าหรบังวด 9 เดือน ปี 2564 มีก าไรหลกัจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้ จาก 569.2 ลา้นบาท เป็น 668.0 
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ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 17.4 จากงวดเดยีวกนัปีก่อนหนา้ เป็นไปตามการเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการเริม่ด  าเนินการเชิง

พาณิชยข์องโครงการใหม ่

ก าไรหลักจากการด าเนินงาน (Core Operating Profit) เป็นดัชนีที่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการใชเ้ป็นดชันีชี ้

วดัผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ และใชเ้ป็นปัจจยัในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลควบคู่กับนโยบายการจ่ายเงิน

ปันผลของบริษัท โดยส าหรบัไตรมาส 3 และงวด 9 เดือน ปี 2564 มีรายการปรบัปรุงก าไรสทุธิมาเป็นก าไรหลกัจากการ

ด าเนินงาน โดยหักก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึน้จริงที่เป็นรายการของเงินกู้ระหว่างภายในกลุ่มบริษัท 

(unrealized foreign exchange gain from loan from subordinaries) จ านวน 29.7 ล้านบาท และ จ านวน 41.9 ล้าน

บาท ตามล าดบั 
 

2.2 สถานะทางการเงนิ 

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

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

สินทรพัย ์ 16,925.4 22,339.9  32.0% 

หนีสิ้น 12,121.0 16,669.1  37.5% 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 4,804.4 5,670.8  18.0% 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ  4,205.1 5,147.3  22.4% 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุ (งบการเงนิรวม) 2.52 2.94   
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุ (งบเฉพาะกิจการ) 0.59 0.63   

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรพัยร์วมเท่ากับ 22,339.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 5,414.5 ลา้นบาท 
จาก 16,925.4 ลา้นบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คิดเป็นอัตราเพิ่มรอ้ยละ 32.0 โดยสินทรพัยท์ี่เพิ่มขึน้หลกัๆ มาจาก
การเพิ่มขึน้ของที่ดิน อาคาร อุปกรณข์องโรงไฟฟ้าประมาณ 4,629.2 ลา้นบาท ทั้งนีสิ้นทรพัยส่์วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ 
ไดแ้ก่ที่ดิน อาคารและอปุกรณข์องโรงไฟฟ้าคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 71.1 ของสินทรพัยร์วม  

ดา้นหนีสิ้น กลุ่มบริษัทฯมีหนีสิ้นรวมเท่ากับ 16,669.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 4,548.1 ลา้นบาท จาก 12,121.0 ลา้น
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คิดเป็นอัตราเพิ่มรอ้ยละ 37.5 โดยหนีสิ้นที่เพิ่มขึน้หลกัๆมาจาก การเพิ่มขึน้ของเจา้หนี ้
การคา้ ประมาณ 3,148.1 ลา้นบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจา้หนีผู้ร้บัเหมาก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เวียดนาม  เงินกูย้ืม
ระยะยาวประมาณ 698.9 ลา้นบาท และหุน้กูป้ระมาณ 598.0 ลา้นบาท เพื่อใชล้งทนุในโครงการต่างๆ 

ส าหรบัส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มจาก 4,804.4 ลา้นบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  เป็น 5,670.8 ลา้นบาท ณ สิน้
ไตรมาส 3 ปี 2564 คิดเป็นอตัราการเพิ่มรอ้ยละ 18.0 และส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จาก 4,205.1 ลา้นบาท ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  เป็น 5,147.3 ลา้นบาท ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2564 คิดเป็นอตัราการเพิ่มรอ้ยละ 22.4 
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อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (งบการเงินรวม) เพิ่มขึน้จาก 2.52 เท่า ณ สิน้ปี 2563 เป็น 2.94 เท่า ณสิน้
ไตรมาส 3 ของปี 2564  ส าหรบัอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) เพิ่มขึน้จาก 0.59 เท่า ณ 
สิน้ปี 2563 เป็น 0.64 เท่า ณ สิน้ไตรมาส 3 ของปี 2564 โดยอตัราหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ที่เพิ่มขึน้เนื่องจากการลงทนุ
และพฒันาโครงการอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี บรษิัทมีการออกใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุน้สามญัของบรษิัท (warrant) 2 ชดุ 
และการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุแบบฉพาะเจาะจงใหบ้คุคนในวงจ ากดั (private placement)  

โดยภายใน ไตรมาส 1 ปี 2565 ใบส าคญัแสดงสิทธิชดุที่1 (SPP-W1) คาดว่าจะมีการใชสิ้ทธิ ซึ่งจะมีการเพิ่มทนุ
เขา้บริษัทประมาณ 1,200 ลา้นบาท และ การเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนแบบฉพาะเจาะจงใหบุ้คคนใน
วงจ ากัดอีกจ านวน 605 ลา้นบาท ซึ่งภายหลงัจากการเพิ่มทุนทัง้2ส่วนนี ้บริษัทจะมีฐานทุนที่เพิ่มขึน้ อตัราส่วนหนีสิ้นต่อ
ทนุจะลดลง ซึ่งสอดคลอ้งกบัแผนการลงทนุของบรษิัท  

 

 


