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สรุปผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 2 ปี 2565 สิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน 2565 

เหตกุารณท์ี่ส  าคญั 

การจัดท ารายงานทางการเงนิเสมือนหน่วยเศรษฐกิจเดียวกนัในการเข้าซือ้กิจการ UPT 

วนัที่ 6 กรกฏาคม 2564 บริษัทฯไดเ้ขา้ซือ้หุน้ในบริษัท ยูนิ พาวเวอร ์เทค จ ากัด (UPT) จากกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ

บรษิัทฯโดยคิดเป็นสดัส่วนการลงทนุในบรษิัทย่อยรอ้ยละ 99 ในการจดัท ารายงานทางการเงิน ฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯและ

บริษัทย่อยพิจารณาแลว้เห็นว่าการลงทุนขา้งตน้ถือเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกัน ดงันัน้ บริษัทฯ ไดจ้ดัท า

และน าเสนอขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 โดยถือเสมือนว่า บรษิัทใน

กลุ่มไดด้  าเนินธุรกิจเป็นหน่วยเศรษฐกิจเดียวกันมาตัง้แต่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2564 แม้ว่ารูปแบบความสัมพันธ์ทาง

กฎหมายของกลุ่มบรษิัทกบับรษิัท ยนูิ พาวเวอร ์เทค จ ากดั จะเกิดขึน้ภายหลงัก็ตาม 

จ่ายเงนิปันผลเป็นหุน้และเงนิสดส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

วนัที่ 25 พฤษภาคม 2565 บริษัทฯจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้ในอตัรา 10 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 

บาท รวมมลูค่าทัง้สิน้ 113.6 ลา้นบาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัรา 0.0111111114 บาท หรือคิดเป็น 12.6 ลา้นบาท 

ซึ่งเป็นไปตามมติของที่ประชมุสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ที่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2565 

ด าเนินการจ าหน่ายสัดส่วนการลงทุนทเีคร้อยละ 86.91 ใน SS Hidaka No Mori G.K. (“โครงการฮิดากะ”) 

เมื่อวนัที่ 9 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษัทฯ ไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนทัง้หมด ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนหุน้ที่รอ้ยละ 86.91 ใน

บริษัท SS Hidaka No Mori G.K. (“โครงการฮิดากะ”) ให้แก่บริษัท ZEC1 Godo Kaisha ในราคา 2,800 ลา้นเยน หรือ

เทียบเท่า 716 ลา้นบาท (อิงอตัราแลกเปล่ียนที่ 25.572 บาทต่อ 100 เยน) ทัง้นี ้การขายเงินลงทุนดงักล่าว นอกจากสรา้ง

ผลตอบแทนจากลงทุนใหแ้ก่กลุ่มบริษัทฯไดอ้ย่างดี เงินที่ไดจ้ากการจ าหน่ายหุน้ดังกล่าว จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องและ

ศกัยภาพการลงทุนโครงการพลงังานทดแทนใหม่ๆ ที่บริษัทมีแผนการลงทุนเพิ่มในประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศอื่นๆอีกใน

อนาคตต่อไป  

โครงการฮิดากะมีการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท์ี่จงัหวดัฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น มีสญัญา

ซือ้ขายไฟฟ้า (PPA-Equity) ทัง้สิน้ 14.8 เมกะวตัต ์
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1) ภาพรวมของผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2565 กลุ่มบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจากเหตุการณส์ าคญัขา้งตน้ ทาง

บริษัทฯไดจ้ดัท าสรุปผลการด าเนินงานในรอบไตรมาส 2 สิน้สดุ 30 มิถุนายน ดว้ยตารางเปรียบเทียบ “งบการเงินเสมือน” 

ซึ่งจะแสดงในตารางหวัขอ้ “ปรับปรุงใหม่” เพื่อแสดงขอ้มลูแบบรวมผลการด าเนินงานของ UPT ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 

และ “งบการเงินก่อนปรบัปรุง” ” ซึ่งแสดงในตารางหัวขอ้ “ตามที่รายงานไว้เดิม” เพื่อแสดงขอ้มูลแบบไม่รวมผลการ

ด าเนินงานของ UPT ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ในขณะเวลาที่ทางบริษัทฯยังไม่ไดเ้ขา้ลงทุน เพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงที่

แทจ้รงิ 

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ  
(หน่วย: ล้านบาท) 

ปรับปรุงใหม่ ตามทีร่ายงานไว้เดิม 

Q2/64 Q2/65 
เปล่ียน 
แปลง  

Q2/64 Q2/65 
เปล่ียน 
แปลง  

รายไดจ้ากการขาย1 629.2 824.7 31.1% 554.9 824.7 48.6% 

EBITDA 507.8 988.6 94.9% 478.3 988.6 106.7% 

EBITDA หลกัจากการด าเนินงาน2 506.1 657.8 30.0% 476.8 657.8 38.0% 

ก าไรสทุธิ (สว่นที่เป็นของผูถ้ือหุน้บริษทั) 240.4 644.9 168.3% 240.4 644.9 168.3% 

ก าไรหลกัจากการด าเนินงาน  233.1 293.9 26.1% 233.1 293.9 26.1% 

อตัราก าไร EBITDA (%) 78.9% 81.8%   84.2% 81.8%   

อตัราก าไร EBITDA หลกัจากการด าเนนิงาน(%) 80.4% 79.8%  85.9% 79.8%  

อตัราก าไรสทุธิ (%) 37.4% 53.3%   42.3% 53.3%   

อตัราก าไรหลกัจากการด าเนินงาน (%) 37.0% 35.6%   42.0% 35.6%   

หมายเหต:ุ 1 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า เงินอดุหนนุส่วนเพ่ิมราคารบัซือ้ไฟฟ้า รายไดจ้ากการก่อสรา้ง  
2 ก าไรสุทธิ บวกกลบั ค่าใช่จ่ายภาษีเงินได ้บวกกลบั ตน้ทุนทางการเงิน หกั รายไดท้างการเงิน บวกกลบั ค่าเสื่อมราคาและค่าตดั
จ าหน่าย บวกกลบั ผลขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง และ บวกกลบั ผลขาดทนุ (ก าไร) จากรายการพิเศษที่

เกิดขึน้เพียงครัง้เดียว  

ผลการด าเนินงานส าหรบังวด 3 เดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษัทมีรายไดจ้ากการขายเท่ากับ 

824.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 31.1 โดยมีก าไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท) เท่ากับ  644.9 ลา้นบาทและ 

EBITDA หลกัจากการด าเนินงาน เท่ากับ  657.8 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิ และอตัราก าไร EBITDA หลกัจากการ

ด าเนินงาน เท่ากบัรอ้ยละ 53.3% และ 79.8% ตามล าดบั  
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ในส่วนทีเ่ป็นผลการด าเนินงานของบริษัท ซ่ึงสะท้อนจากงบการเงนิตามทีร่ายงานไว้เดิม กลุ่มบริษัทมี
รายได้จากการขายเท่ากับ 824.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 554.9 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 48.6 ก าไร
ขั้นต้นเท่ากับ 480.2 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 58.2 โดยมี EBITDA หลักจากการด าเนินงาน 
เท่ากับ  657.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 476.8 ล้านบาทจากไตรมาส 2 ปี 2564 คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 38.0  

ส าหรบัก าไรหลกัจากการด าเนินงานจ านวน 293.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก 233.1 ลา้นบาท คิดเป็นการเพิ่มขึน้รอ้ย

ละ 26.1 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 

งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ  
(หน่วย: ล้านบาท) 

ปรับปรุงใหม่ ตามทีร่ายงานไว้เดิม 

6M/64 6M/65 
เปล่ียน 
แปลง  

6M/64 6M/65 
เปล่ียน 
แปลง  

รายไดจ้ากการขาย1 1,186.9 1,679.7 41.5% 1,039.6 1,679.7 61.6% 

EBITDA 950.3 1,678.0 76.6% 891.7 1,678.0 88.2% 

EBITDA หลกัจากการด าเนินงาน2 948.9 1,344.2 41.7% 889.7 1,344.2 51.1% 
ก าไรสทุธิ (สว่นที่เป็นของผูถ้ือหุน้บริษทั) 423.5 939.6 121.9% 423.5 939.6 121.9% 

ก าไรหลกัจากการด าเนินงาน  411.2 589.7 43.4% 411.2 589.7 43.4% 

อตัราก าไร EBITDA (%) 78.1% 81.0%   83.4% 81.0%   

อตัราก าไร EBITDA หลกัจากการด าเนนิงาน (%) 79.9% 80.0%   85.6% 80.0%   

อตัราก าไรสทุธิ (%) 34.8% 45.4%   39.6% 45.4%   

อตัราก าไรหลกัจากการด าเนินงาน (%) 34.6% 35.1%   39.6% 35.1%   

หมายเหต:ุ 1 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า เงินอดุหนนุส่วนเพ่ิมราคารบัซือ้ไฟฟ้า รายไดจ้ากการก่อสรา้ง  
2 ก าไรสุทธิ บวกกลบั ค่าใช่จ่ายภาษีเงินได ้บวกกลบั ตน้ทุนทางการเงิน หกั รายไดท้างการเงิน บวกกลบั ค่าเสื่อมราคาและค่าตดั
จ าหน่าย บวกกลบั ผลขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง และ บวกกลบั ผลขาดทนุ (ก าไร) จากรายการพิเศษที่

เกิดขึน้เพียงครัง้เดียว 

ส าหรบัขอ้มลูงบการเงินเสมือน ผลการด าเนินงานส าหรบังวด 6 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 กลุ่มบรษิัท

มีรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 1,679.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 41.5 โดยมีก าไรสทุธิ (ส่วนท่ีเป็น

ของผูถื้อหุน้ของบริษัท) เท่ากับ 939.6 ลา้นบาทและ EBITDA หลกัจากการด าเนินงาน เท่ากับ 1,344.2 ลา้นบาท คิดเป็น

อัตราก าไรสุทธิ และอัตราก าไร  core operating EBITDA หลักจากการด าเนินงาน  เท่ากับร้อยละ 45.4 และ 80.0 

ตามล าดบั  
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โดยหากดูผลการด าเนินงาน ของงบการเงนิตามทีร่ายงานไว้เดิมพบว่า ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สุดวันที ่
30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายเท่ากับ 1,679.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 1,039.6 ล้านบาท คิด
เป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 61.6 ก าไรขั้นต้นงวด เท่ากับ 984.0 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 58.6 โดย
มี EBITDA หลักจากการด าเนินงานเท่ากับ  1,344.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 889.7 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึน้
ร้อยละ 51.1 ซ่ึงสะท้อนถึงผลการด าเนินงานทีแ่ท้จริงของบริษัทฯ 

ส าหรบัก าไรหลกัจากการด าเนินงาน จ านวน 589.7 ลา้นบาทเพิ่มขึน้รอ้ยละ 43.4 จากงวดเดียวกนัของปีก่อนโดย

มีอตัราส่วนก าไรหลกัจากการด าเนินงานรอ้ยละ 35.1 ของรายไดจ้ากการขาย 

2) การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

2.1) การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

(1) รายได้ 

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ  
โครงสร้างรายได้ (หน่วย: ล้านบาท) 

ปรับปรุงใหม่ ตามทีร่ายงานไว้เดิม 

Q2/64 Q2/65 
เปล่ียน 
แปลง  Q2/64 Q2/65 

เปล่ียน 
แปลง  

  รายไดจ้ากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 535.8 633.3  18.2% 535.8 633.3  18.2% 

  รายไดจ้ากโรงไฟฟ้าฟลงังานลม - 88.7 -  - 88.7 -  

  รายไดจ้ากโรงไฟฟ้าชวีมวล 74.4 68.8  -7.5% - 68.8  - 

  รายไดจ้ากโครงการ Rooftop 19.1 33.9 77.5% 19.1 33.9  77.5% 
รวมรายได้จากการขาย 629.2 824.7 31.1% 554.9 824.7 48.6% 

ในไตรมาส 2 ปี 2565 กลุ่มบรษิัทฯ มีรายไดร้วมจากการการขายเท่ากบั 824.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนั

ของปีก่อนคิดเป็นรอ้ยละ 31.1  

โดยหากเปรียบเทยีบผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 2 ปี 2565 กับผลการด าเนินงานของไตรมาส 2 
ปี 2564 ของงบการเงินตามที่รายงานไว้เดิมพบว่า กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมจากการขายเพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 48.6 โดยรายได้ทีเ่พิ่มขึน้ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ของการจ าหน่ายไฟฟ้า
ในต่างประเทศ โดยมาจากการรับรู้รายได้จากการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยข์องโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์
โครงการลีโอ1 ขนาด 9.9 เมกะวัตต ์ในเดือนกรกฎาคม 2564 การเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยโ์ครงการพลังงาน
ลม ขนาด 48 เมกะวัตต ์ประเทศเวียดนาม ซ่ึงเร่ิมเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นปลายเดือนตุลาคม 2564 และ
โครงการโรงไฟฟ้าชีวะมวล ขนาด 9.9 เมกะวัตต ์ซ่ึงบริษัทเข้าไปลงทุนในเดือนกรกฎาคม 2564 ปริมาณการ
จ าหน่ายไฟฟ้า 133,539 เมกะวัตต-์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ถึงแม้จะมีการปิด
ซ่อมบ ารุงตามแผนของโครงการ UPT 11 วัน 
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งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ  
โครงสร้างรายได้ (หน่วย: ล้านบาท) 

ปรับปรุงใหม่ ตามทีร่ายงานไว้เดิม 

6M/64 6M/65 
เปล่ียน 
แปลง  6M/64 6M/65 

เปล่ียน 
แปลง  

  รายไดจ้ากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 1,009.7 1,195.0 18.4%  1,009.7 1,195.0 18.4%  

  รายไดจ้ากโรงไฟฟ้าฟลงังานลม - 277.7  - - 277.7  - 

  รายไดจ้ากโรงไฟฟ้าชวีมวล 147.3 147.9  0.4% - 147.9  - 

  รายไดจ้ากโครงการ Rooftop 30.0 59.2  97.6% 30.0 59.2  97.6% 
รวมรายได้จากการขาย 1,187.0 1,679.7 41.1% 1,039.6 1,679.7 61.6% 

ส าหรบัขอ้มูลงบการเงินเสมือน รายไดห้ลักของบริษัทมาจากการจ าหน่ายไฟฟ้า โดยงวด 6 เดือน 2565 กลุ่ม

บรษิัทฯ มีรายไดร้วมจากการขายเท่ากบั 1,679.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อนคิดเป็นรอ้ยละ 41.1  

ในส่วนที่เป็นผลการด าเนินงานของบริษัท ซ่ึงสะท้อนจากงบการเงินตามที่รายงานไว้เดิม รายได้
ส าหรับงวด 6 เดือน กลุ่มบริษัทฯมีรายได้จากการการขายเพิ่มขึ้นเป็น 1,679.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
61.6 เม่ือเทยีบกับงวดเดยีวกันในปีก่อน ปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้า 288,269 หน่วยเพิ่มขึน้ร้อยละ 97.0 จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน  

(2) ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ  
Q2/64 Q2/65 

เปล่ียน 
แปลง  6M/64 6M/65 

เปล่ียน 
แปลง  ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุในบริษทัย่อยและ

บริษัทร่วม (หน่วย: ล้านบาท) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบรษิัทยอ่ยและบริษัทรว่ม - 19.6 -  - 22.8 - 

ในไตรมาส 2 และงวด 6 เดือน  ปี 2565 บริษัทฯรบัรูส่้วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จ านวน 19.6 ลา้นบาทและ 22.8 ลา้นบาท ตามล าดบั จากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมรม่เกลา้วินดฟ์ารม์ 
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(3) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

  งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ  
Q2/64 Q2/65 

เปล่ียน 
แปลง  6M/64 6M/65 

เปล่ียน 
แปลง  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (หน่วย: ล้านบาท) 

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิารทั่วไป 40.8 102.4 151.0%  77.3 163.5  111.4% 

ค่าใชจ้า่ยบรหิารต่อรายไดจ้ากการขาย 6.5% 12.4%  6.5% 9.7%  

ในไตรมาส 2 ปี 2565 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารทั่วไปเพิ่มขึน้เป็น 102.4 ลา้นบาท และงวด 6 เดือน ปี 2565 เพิ่มขึน้

เป็น 163.5 ลา้นบาท ตามการเริ่มด าเนินงานเชิงพาณิชยข์องโครงการใหม่และการจ่ายภาษีที่ดินของโครงการที่พึ่งเปิด

ด าเนินการ และมีรายการตัง้ส ารองตดัจ าหน่ายโครงการท่ีอยู่ระหว่างพฒันาเนื่องจากโครงการอาจจะไม่สามารถเกิดขึน้ได้

จ านวน 17.6 ลา้นบาท ซึ่งเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียว 

(4) รายการพิเศษ 

รายการพิเศษ คือรายการที่ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้ว่าไม่เกิดขึน้เป็นประจ าทุกปี (one time transaction) และ

เพื่อใหก้ารเปล่ียนเทียบขอ้มลูผลการด าเนินงานทางการเงิน สามารถท าไดเ้หมาะสมมากขึน้ จึงไดม้ีการปรบัปรุงรายการนี ้

ออกดว้ยในก าไรและ EBITDA จากการด าเนินธุรกิจหลกั 

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 บริษัทฯจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยของโครงการฮิดากะ มลูค่ารวม 2,800 ลา้นเยน 

ท าใหบ้รษิัทรบัรูก้  าไรจากการขายเงินลงทนุในบรษิทัย่อยจ านวน 348.4 ลา้นบาท และมีรายการบวกกลบัค่าใชจ้่ายภาษีเงนิ

ไดร้อตดับญัชีของโครงการฮิดากะจ านวน 8.5 ลา้นบาท นอกจากนีย้งัมีค่าใชจ้่ายจากการตัง้ส ารองตดัจ าหน่ายโครงการท่ี

อยู่ระหว่างพฒันาเนื่องจากโครงการอาจจะไม่สามารถเกิดขึน้ไดจ้ านวน 17.6 ลา้นบาท  

(5) ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ  
Q2/64 Q2/65 

เปล่ียน 
แปลง  6M/64 6M/65 

เปล่ียน 
แปลง  ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ (หน่วย: ล้านบาท) 

ค่าใชจ้า่ยทางการเงิน 72.7  124.9 +71.8% 159.0 248.6 +56.4% 

ค่าใชจ้่ายทางการเงินเพิ่มขึน้ เกิดจากการรบัรูค้่าใชจ้่ายดอกเบีย้ของโครงการที่เริ่มเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยท์ี่

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

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ  
Q2/64 Q2/65 

เปล่ียน 
แปลง  6M/64 6M/65 

เปล่ียน 
แปลง  ก าไรหลกัจากการด าเนินงาน (หน่วย: ล้านบาท) 

ก าไรสุทธิ (ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) 240.4 644.9 +168.3% 423.5 939.6 +121.9% 

ปรบัปรุง ผลขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดขึน้จรงิ  (7.3) (11.7)   (12.2) (10.6)   

ปรบัปรุง ผลขาดทนุ (ก าไร) จาการขายเงนิลงทนุในบริษัทย่อย - (348.4)  - (348.4)  

ปรบัปรุง ค่าใชจ้่ายจากภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - (8.5)  - (8.5)  

ปรบัปรุง ผลขาดทนุ (ก าไร) อื่นๆ - 17.6  - 17.6  

ก าไรหลักจากการด าเนินการ (Core Operating Profit) 233.1 293.9 +26.1% 411.2 589.7 +43.4% 

ในไตรมาส 2 ปี 2565 บรษิัทมกี าไรสทุธิ (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษิัท) 644.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 168.3 จาก
งวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ ในขณะที่งวด 6 เดือน ปี 2565 เพิ่มขึน้จาก 423.5 ลา้นบาท เป็น 939.6 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ย
ละ 121.9 มีสาเหตมุาจากการรบัรูก้  าไรจากการเริ่มด าเนินการเชิงพาณิชยข์องโครงการใหม่ และการขายโครงการฮิดากะ  

ส าหรบัก าไรหลกัจากการด าเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2565 เพิม่ขึน้จาก 233.1 ลา้นบาท เป็น 293.9 ลา้นบาท คิด

เป็นรอ้ยละ 26.1 จากงวดเดยีวกนัปีก่อนหนา้และ ส าหรบังวด 6 เดือน ปี 2565 มกี าไรหลกัจากการด าเนินงานเพิม่ขึน้ จาก 

411.2 ลา้นบาท เป็น 589.7 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 43.4 จากงวดเดียวกนัปีก่อนหนา้เป็นไปตามการเพิ่มขึน้ของรายได้

จากการเริม่ด  าเนินการเชิงพาณิชยข์องโครงการใหม่ 

ก าไรหลักจากการด าเนินงาน (Core Operating Profit) เป็นดัชนีที่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการใชเ้ป็นดชันีชี ้

วดัผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ และใชเ้ป็นปัจจยัในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลควบคู่กับนโยบายการจ่ายเงิน

ปันผลของบริษัท โดยส าหรบัไตรมาส 2 และงวด 6 เดือน ปี 2565 มีรายการปรบัปรุงก าไรสุทธิมาเป็นก าไรหลกัจากการ

ด าเนินงาน โดยหักก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึน้จริงที่เป็นรายการของเงินกู้ระหว่างภายในกลุ่มบริษัท 

(unrealized foreign exchange gain from loan from subordinaries) จ านวน 11.7 ล้านบาท และ 10.6 ล้านบาท

ตามล าดบั หกัผลก าไรจากการขายโครงการฮิดากะจ านวน 348.4 ลา้น หกัค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากโครงการฮิ

ดากะจ านวน 8.5 ลา้นบาท และบวกกลบัค่าเผ่ือการดอ้ยค่าที่ยงัไม่เกิดขึน้จ านวน 17.6 ลา้นบาท 
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2.2 สถานะทางการเงนิ 

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ  31 ธ.ค. 2564 30 มิ.ย. 2565 
เปลี่ยนแปลง  

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

สินทรพัย ์ 24,063.3  23,278.2  -3.3% 

หนีสิ้น 17,689.1  15,140.3  -14.4% 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 6,374.2  8,137.9  27.7% 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ  5,884.1  7,642.8  29.9% 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุ (งบการเงนิรวม) 2.78 1.86   
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุ (งบเฉพาะกิจการ) 0.58 0.45   

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรพัยร์วมเท่ากบั 23,278.2 ลา้นบาท ลดลง 785.1 ลา้นบาท จาก 
24,063.3 ลา้นบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คิดเป็นอัตราลดลงรอ้ยละ 3.3 โดยสินทรพัยท์ี่ลดลงหลักๆ มาจากที่ดิน 
อาคารและอปุกรณล์ดลงจ านวน 1,816.6 ลา้นบาท จากการขายโครงการฮิดากะ ในขณะท่ี เงินลงทนุในบรษิัทรว่มเพิ่มขึน้ 
1,007.3 ลา้นบาท ทั้งนีสิ้นทรพัยส่์วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ ไดแ้ก่ที่ดิน อาคารและอุปกรณข์องโรงไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณรอ้ยละ 58.9 ของสินทรพัยร์วม   

ดา้นหนีสิ้น กลุ่มบริษัทฯมีหนีสิ้นรวมเท่ากับ 15,140.3 ลา้นบาท ลดลง 2,548.8 ลา้นบาท จาก 17,689.1 ลา้น
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คิดเป็นอัตราลดลงรอ้ยละ 14.4 โดยหนีสิ้นที่ลดลงหลักๆมาจาก เงินกูย้ืมระยะสัน้และ
ระยะยาวลดลง 500.4 ลา้นบาทและ 2,663.6 ลา้นบาท ตามล าดบั ในขณะท่ีมีการออกหุน้กู ้1,500 ลา้นบาทในไตรมาส 1 
ปี 2565 และมีการช าระคืนหุน้กูจ้  านวน 798.1 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2565   

ส าหรบัส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มจาก 6,374.2 ลา้นบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  เป็น 8,137.9 ลา้นบาท ณ สิน้
ไตรมาส 2 ปี 2565 คิดเป็นอตัราการเพิ่มรอ้ยละ 27.7 และส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จาก 5,884.1 ลา้นบาท ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  เป็น 7,642.8 ลา้นบาท ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2565 คิดเป็นอตัราการเพิ่มรอ้ยละ 29.9 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (งบการเงินรวม) ลดลงจาก 2.78 เท่า ณ สิน้ปี 2564 เป็น 1.86 เท่า ณ สิน้
ไตรมาส 2 ของปี 2565  ส าหรบัอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ลดลงจาก 0.58 เท่า ณ สิน้
ปี 2564 เป็น 0.45 เทา่ ณ สิน้ไตรมาส 2 ของปี 2565  

 

 


