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   14 สงิหาคม 2562 
 
เรือ่ง  คําอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ ไตรมาสที ่2 สิน้สดุวันที ่30 มถินุายน 2562 
 
เรยีน กรรมการและผูจั้ดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 
  ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) (บรษัิทฯ) เมือ่วันที ่14 สงิหาคม 2562 มมีตอินุมัติ
งบการเงนิไตรมาสที ่2/2562 (สอบทานแลว้) สิน้สุดวันที ่30 มถิุนายน 2562 พรอ้มกันนี้บรษัิทฯ ขอนําส่งคําอธบิายและวเิคราะหข์อง
ฝ่ายจัดการ โดยสรปุสาระสําคัญ ดังนี ้
 
คําอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ สําหรบังวด 3 เดอืน และ 6 เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2562 
 
1. รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 

กลุ่มบรษัิทมรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมสําหรับงวด 3 เดอืน ไตรมาสที ่2/2562  จํานวน 372.18 ลา้นบาท สูงกว่า
ระยะเวลาเดยีวกันของปีกอ่นซึง่มรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวม 108.16 ลา้นบาท  หรอืเพิม่ขึน้จํานวน 264.02 ลา้นบาท 
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 244.10 ในขณะเดยีวกัน กลุ่มบรษัิทมรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมสําหรับงวด 6 เดอืน จํานวน 
672.03 ลา้นบาท สงูกวา่ระยะเวลาเดยีวกันของปีกอ่นซึง่มรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวม  165.99 ลา้นบาท  หรอืเพิม่ขึน้
จํานวน 506.04 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 304.86  
 
• รายไดจ้ากการขายและบรกิารเพิม่ขึน้ในสว่นของโครงการใหม่ๆ ทีท่ยอยรับรูร้ายได ้
กลุ่มบรษัิทมรีายไดเ้พิม่ขึน้จากการรับรูร้ายไดเ้ต็มไตรมาสของโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานชวีมวลขนาด 4.60 เมกะวัตต์ที่
จังหวัดสรุาษฏรธ์าน ี ทีดํ่าเนนิการเชงิพาณิชยแ์ลว้ในเดอืนมนีาคม 2561  และรับรูร้ายไดจ้ากโครงการไฟฟ้าพลังงานชวีมวลขนาด 
17.60 เมกะวัตตท์ีจั่งหวัดนครศรธีรรมราช ทีส่รา้งเสร็จและดําเนนิการเชงิพาณิชยแ์ลว้ในเดอืนสงิหาคม 2561 และเดอืนตุลาคม 
2561 โดยสามารถรับรูร้ายไดจ้ากการขายไดม้ากขึน้เป็นจํานวน 171.42 ลา้นบาท ในงวด 3 เดอืนของไตรมาสที ่2/2562 เมือ่เทยีบ
กับ 37.59 ลา้นบาทในระยะเวลาเดยีวกันของปีกอ่น คดิเป็นอัตราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 456.03 และรับรูร้ายไดจ้ากการขายไดม้ากขึน้
เป็นจํานวน 364.95 ลา้นบาทในงวด 6 เดอืน เมือ่เทยีบกับ 41.17 ลา้นบาทในระยะเวลาเดยีวกันของปีกอ่น คดิเป็นอัตราการเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 886.45 
 
นอกจากนี้กลุ่มบรษัิทสามารถรับรูร้ายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยท์ีป่ระเทศญีปุ่่ นเพิม่มากขึน้  โดยมโีรงไฟฟ้าที่
สรา้งแลว้เสร็จและดําเนนิการเชงิพาณิชย ์7 โรง รวมจํานวน 21.74 เมกะวัตต ์ในไตรมาสที ่2/2562 เทยีบกับจํานวน 8.24 เมกะ
วัตตใ์นระยะเวลาเดยีวกันของปีก่อน จงึสามารถรับรูร้ายไดจ้ากการขายในประเทศญีปุ่่ นไดม้ากขึน้เป็นจํานวน 75.93 ลา้นบาทใน
งวด 3 เดอืนของไตรมาสที ่2/2562 เมือ่เทยีบกับ 27.90 ลา้นบาทในระยะเวลาเดยีวกันของปีกอ่น คดิเป็นอัตราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
272.15 และรับรูร้ายไดจ้ากการขายในประเทศญีปุ่่ นไดม้ากขึน้เป็นจํานวน 116.73 ลา้นบาทในงวด 6 เดอืน เมือ่เทยีบกับ 42.78 
ลา้นบาทในระยะเวลาเดยีวกันของปีกอ่น คดิเป็นอัตราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 272.86 
 
• รายไดจ้ากการขายและบรกิารเพิม่ขึน้จากโครงการทีซ่ ือ้ใหม ่
กลุม่บรษัิทมรีายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยท์ีซ่ ือ้ใหม ่ในเดอืนตลุาคม 2561 และมนีาคม 2562 จํานวน 2 เมกะ
วัตตท์ีจั่งหวัดอ่างทอง และ 5 เมกะวัตตท์ีจั่งหวัดอยุธยา ตามลําดับ ทําใหม้รีายไดจ้ากการขายเพิม่ขึน้จํานวน 15.43 ลา้นบาทใน
งวด 3 เดอืนของไตรมาสที ่2/2562 และเพิม่ขึน้จํานวน 23.72 ลา้นบาทในงวด 6 เดอืน 
 
• รายไดจ้ากการขายและบรกิารของโครงการทีดํ่าเนนิการอยูเ่ดมิมคีวามสมํ่าเสมอ 
ในขณะทีร่ายไดจ้ากกลุม่โรงไฟฟ้าบนหลังคาอาคารจํานวน 14 เมกะวัตตอ์ยูใ่นระดับสมํ่าเสมอเมือ่เทยีบกับระยะเวลาเดยีวกันของปี
ก่อน โดยกลุ่มบรษัิทรับรูร้ายไดจ้ากกลุ่มโรงไฟฟ้าบนหลังคาอาคารจํานวน 28.67 ลา้นบาทในงวด 3 เดอืนของไตรมาสที ่2/2562 
และจํานวน 54.34  ลา้นบาทในงวด 6 เดอืน (รายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์จํานวน 80 เมกะวัตต ์ซึง่บรษัิทฯ 
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ถอืหุน้รอ้ยละ 60 มรีายไดร้วมจํานวน 780 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากระยะเวลาเดยีวกันของปีกอ่น 3% ทัง้นีร้ายไดส้ว่นนีจ้ะไมป่รากฏใน
รายงานการเงนิในสว่นของรายไดจ้ากการขายและบรกิารของกลุม่บรษัิท แตก่ลุม่บรษัิทจะรับรูผ้ลประกอบการเป็นสว่นแบง่กําไรจาก
เงนิลงทนุในการรว่มคา้เทา่นัน้)  
 

2. ตน้ทนุขายและคา่ใชจ้า่ย 
• ตน้ทนุขายและบรกิารทีเ่พิม่ขึน้จากโครงการทีเ่ร ิม่ดําเนนิการเชงิพาณชิย ์

 กลุ่มบรษัิทมตีน้ทุนขายและบรกิารรวมสําหรับงวด 3 เดอืน ในไตรมาสที ่2/2562  จํานวน 221.22 ลา้นบาท สูงกว่าระยะเวลา
เดยีวกันของปีก่อนทีม่ตีน้ทุนขายและบรกิารรวมจํานวน 78.80 ลา้นบาท เพิม่สูงขึน้จํานวน 142.42 ลา้นบาท คดิเป็นอัตราการ
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 180.74 ในทศิทางเดียวกันกับตน้ทุนขายและบรกิารรวมสําหรับงวด 6 เดือน จํานวน 419.65 ลา้นบาท สูงกว่า
ระยะเวลาเดยีวกันของปีก่อนทีม่ตีน้ทุนขายและบรกิารรวมจํานวน 132.08 ลา้นบาท เพิม่สูงขึน้จํานวน 287.57 ลา้นบาท คดิเป็น
อัตราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 217.72 เนื่องจากตน้ทนุการผลติของโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานชวีมวล และการเพิม่ขึน้ของค่าเสือ่ม
ราคาสําหรับโครงการทีดํ่าเนนิการเชงิพาณชิย ์

 
• ความสามารถในการทํากําไรขัน้ตน้ของกลุม่บรษัิทเพิม่ขึน้ 

    กลุ่มบรษัิทมกํีาไรขัน้ตน้สําหรับงวด 3 เดอืน ในไตรมาสที ่2/2562  จํานวน 150.96 ลา้นบาท  เพิม่ขึน้จาก 29.35 ลา้นบาทใน
ระยะเวลาเดยีวกันของปีก่อน หรอืเพิม่ขึน้จํานวน 121.61 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 414.34 และมอีัตรากําไรขัน้ตน้เท่ากับรอ้ยละ 
40.56 เพิม่ขึน้จากไตรมาสที ่2/2561 ทีม่อีัตรากําไรขัน้ตน้รอ้ยละ 27.14 ในขณะเดยีวกัน กลุ่มบรษัิทมกํีาไรขัน้ตน้สําหรับงวด 6 
เดอืน ในไตรมาสที ่2/2562  จํานวน 252.38 ลา้นบาท  เพิม่ขึน้จาก 33.90 ลา้นบาทในระยะเวลาเดยีวกันของปีก่อน หรอืเพิม่ขึน้
จํานวน 218.48 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 644.48 อัตราการทํากําไรขัน้ตน้ของบรษัิทเพิม่ขึน้ โดยบรษัิทมอีัตรากําไรขัน้ตน้ในไตร
มาสที ่2/2562 เทา่กับรอ้ยละ 37.55 เพิม่ขึน้จากไตรมาสที ่2/2561 ทีม่อีัตรากําไรขัน้ตน้รอ้ยละ 20.43 

 
• คา่ใชจ้่ายสว่นหนึง่เกดิขึน้เพือ่รองรับการสรา้งการเตบิโตอยา่งย่ังยนืในอนาคต 

 กลุ่มบรษัิทมคี่าใชจ้่ายในการบรหิารงานเพิม่สูงขึน้  โดยบรษัิทฯ มคี่าใชจ้่ายในการบรหิารรวมสําหรับงวด 6 เดอืนในไตรมาสที ่
2/2562  จํานวน 115.52 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากระยะเวลาเดยีวกันของปีกอ่น ซึง่มคีา่ใชจ้่ายในการบรหิารรวม 94.97 ลา้นบาท  หรอื
เพิม่ขึน้จํานวน 20.55 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 21.64 ซึง่มสีาเหตหุลักมาจากคา่ใชจ้่ายในการบรหิารและคา่ตัดจําหน่ายของสทิธใิน
สัญญาขายไฟฟ้าทีรั่บรูเ้มือ่โครงการเริม่ดําเนนิการเชงิพาณชิย ์ซึง่ไมม่กีระทบตอ่กระแสเงนิสด   

 
• ตน้ทนุทางการเงนิทีเ่พิม่ขึน้จากโครงการทีเ่ร ิม่ดําเนนิการเชงิพาณชิย ์

 ตน้ทุนทางการเงนิสําหรับงวด 3 เดอืนในไตรมาสที ่2/2562 มจํีานวน 67.92 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากระยะเวลาเดยีวกันของปีก่อน
จํานวน 32.37 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 91.05 ในขณะเดยีวกันตน้ทุนทางการเงนิสําหรับงวด 6 เดอืน มจํีานวน 113.89 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากระยะเวลาเดยีวกันของปีก่อนจํานวน 62.15 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 120.12 มสีาเหตุหลักเกดิจากตน้ทุนทางการเงนิ
สําหรับโครงการทีเ่ร ิม่ดําเนนิการเชงิพาณชิยใ์นระหวา่งปี 

 
3. สว่นแบง่กําไรจากเงนิลงทนุในการรว่มคา้ 
 ตามนโยบายการบัญชเีรือ่งเงนิลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ กลุม่บรษัิทรับรูเ้งนิลงทนุในการรว่มคา้โดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยีซึง่เป็น

กจิการทีล่งทนุและดําเนนิการบรหิารโครงการไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนพืน้ดนิ 80 เมกะวัตต ์ตามรายละเอยีดดังนี ้
 
 ผลการดําเนนิงานของการรว่มคา้ตามวธิสีว่นไดเ้สยี 
            หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 30 มถินุายน เพิม่ข ึน้ (ลดลง) 
2562 2561 จาํนวนเงนิ รอ้ยละ 

สําหรบังวด 3 เดอืน     
รายได ้ 400.90 387.69 13.21 3.41 
ตน้ทนุและคา่ใชจ้่าย (111.47) (119.77) 8.30 6.93 
กําไรสทุธ ิ 289.43 267.92 21.51 8.03 
สว่นแบง่กําไรจากเงนิลงทนุในการรว่มคา้ (60%) 173.66 160.75 12.91 8.03 






