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เลขท่ี WHAUP-CS015/2562   
8 สิงหาคม 2562 

 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ือง ช้ีแจงผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ปี 2562 
 
 บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) (หรือ “บริษทัฯ”)  ประกาศก าไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 2562 จ านวน 857.5 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 189.8 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2561 และก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ปกติ (Normalized Net Profit) จ  านวน 759.8 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 24.3 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2561   

ส าหรับคร่ึงปีแรกของปี 2562 บริษทัฯมีก าไรสุทธิ จ านวน 1,281.8 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.6 เม่ือเทียบกบัคร่ึงปีแรกของปี 2561 
และมีก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ปกติ (Normalized Net Profit) จ  านวน 1,024.9 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 28.0 เม่ือเทียบกบัคร่ึงปีแรกของปี 
2561 
 

1. ผลการด าเนินงาน  

งบก าไรขาดทุนรวม 
ไตรมาส 2 ปี 

2562 
ไตรมาส 2 ปี 

2561 
% การ

เปลีย่นแปลง 
YTD 2562 YTD 2561 

% การ
เปลีย่นแปลง 

รายไดร้วม 475.1  423.5  12.2% 934.5  845.4  10.5% 
   - ธุรกิจน ้า 473.6  422.7  12.1% 931.6  844.7  10.3% 

                    - รายไดจ้ากการด าเนินงาน1 421.2  420.5  0.2% 852.4  841.1  1.3% 
  - รายไดอ่ื้นจากธุรกิจน ้า2 52.4  2.2  2,236.6% 79.2  3.6  2,103.7% 

   - ธุรกิจพลงังาน 1.5  0.8  95.3% 2.9  0.8  278.8% 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (283.4) (279.4) 1.4% (559.4) (552.4) 1.3% 

ก าไรขั้นต้น 191.7  144.0  33.1% 375.1  293.0  28.0% 

ก าไรขั้นต้นจากการด าเนินงาน3 139.3  141.8  -1.7% 295.9  289.4  2.2% 

รายไดอ่ื้น4 49.5  66.2  -25.2% 68.9  83.1  -17.0% 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (41.3) (36.5) 13.2% (75.8) (44.9) 68.7% 
ตน้ทุนทางการเงิน (84.1) (104.9) -19.8% (161.0) (198.5) -18.9% 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 752.7  246.8  204.9% 1,091.9  906.1  20.5% 
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้ (11.0) (19.8) -44.5% (17.3) (26.6) -34.9% 

ก าไรส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 857.5  295.9  189.8% 1,281.8  1,012.0  26.6% 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 162.3  (315.3) -151.5% 256.9  (64.7) -497.0% 
การปรับปรุงบญัชีเก่ียวกบัรายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
(TFRS 15)5 

0.0 137.96  N/A 0.0 275.86 N/A 

ก าไรส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ปกต ิ  
(Normalized Net Profit)7 

695.3  473.3  46.9% 1,024.9  800.9  28.0% 

1 รายไดจ้ากการด าเนินงาน ประกอบดว้ยรายไดก้ารจ าหน่ายน ้ าดิบ รายไดก้ารจ าหน่ายน ้ าเพื่ออุตสาหกรรม และรายไดก้ารบริหารจดัการน ้ าเสีย 
2 รายไดอ่ื้นจากธุรกิจน ้ าประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ ้ าเกินกวา่ท่ีจดัสรร ค่าธรรมเนียมจากการบริหารจดัการน ้ า 
3 ก าไรขั้นตน้จากการด าเนินงานไม่รวมรายไดอ่ิ้นจากธุรกิจน ้ า 
4 รายไดอ่ื้นส่วนใหญ่ประกอบดว้ยดอกเบ้ียรับจากเงินให้กูย้มืแก่บริษทั เก็คโค่-วนั จ ากดัและเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าโกลวไ์อพีพ ี
5 รายการปรับปรุงบญัชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีเก่ียวกบัรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ (TFRS 15) ของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วนั 
6 ก าไรจากการด าเนินงานปกติ ส าหรับปี 2561 มีการปรับปรุงให้เสมือนมีผลกระทบจากการใชม้าตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 15 เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกบัผลก าไรปี 2562 ซ่ึงมี
ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 15 

7การค านวณก าไรจากการด าเนินงานปกติ มีการเปล่ียนแปลงโดยการปรับปรุงเพียงผลก าไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2562 เป็นตน้ไป และไดท้ าการ
เปล่ียนแปลงการค านวณผลก าไรของไตรมาส 1 ปี 2562 ดว้ยเพื่อวตัถุประสงคใ์นการค านวณก าไรรวมของปี 2562 (YTD 2562) 
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รายได้รวม 
ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2562 บริษทัฯ มีรายไดร้วมจ านวน 475.1 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.2 จาก 423.5 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 2561 รายไดจ้าก
ธุรกิจน ้ ามีจ  านวน 473.6 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.1 จาก 422.7 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 2561 สาเหตุหลกัส่วนใหญ่มาจากรายไดอ่ื้นจากธุรกิจ
น ้ าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2,236.6 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ และรายได้จากการด าเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.2 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลา
เดียวกนัของปีท่ีแล้ว ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการด าเนินงานส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของปริมาณการจ าหน่ายน ้ าท่ีเพ่ิมมากข้ึนจาก
โรงไฟฟ้า SPPs จ านวน 2 แห่ง (โรงไฟฟ้ากลัฟ์ เอ็นแอลแอล 2 และ โรงไฟฟ้า SPP อ่ืนๆ) ท่ีเร่ิมเปิดด าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์  รวมถึง
ปริมาณการใช้น ้ าท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองจากลูกคา้ปัจจุบนัและลูกคา้ใหม่ ส าหรับธุรกิจพลงังาน บริษทัฯ มีการรับรู้รายได้ (โครงการพลงังาน
แสงอาทิตย)์ จ  านวน 1.5 ลา้นบาท 
 
ส าหรับคร่ึงปีแรกของปี 2562 บริษทัฯ มีรายได้รวมจ านวน 934.5 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.5 จาก 845.4 ล้านบาทในคร่ึงปีแรกของปี 2561 
สาเหตุหลกัมาจากรายได้อ่ืนจากธุรกิจน ้ าท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2,103.7 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ และรายได้จากการด าเนินงานท่ี
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.3 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้  
 
ก าไรขั้นต้นและก าไรขั้นต้นจากการด าเนินงาน 
ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2562 บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้จ านวน 191.7 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 33.1 จาก 144.0 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 2561 ในขณะท่ี
มีก าไรขั้นตน้จากการด าเนินงานจ านวน 139.3 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 1.7 จาก 141.8 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 2561 ซ่ึงสาเหตุหลกัมาจากค่าเส่ือม
ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขยายระบบฐานวางท่อ 
 
ส าหรับคร่ึงปีแรกของปี 2562 บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้จากการด าเนินงานจ านวน 375.1 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 28.0 จาก 293.0 ลา้นบาทในคร่ึงปี
แรกของปี 2561  
 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า (“ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุน”) 
ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2562 บริษทัฯ มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนจ านวน 752.7 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 204.9 จาก 246.8 ลา้นบาทในไตรมาส 2 
ปี 2561 โดยในจ านวนน้ีประกอบดว้ยรายการท่ีไม่ไดเ้กิดจากการด าเนินงาน ไดแ้ก่ ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 162.3 ลา้นบาทในไตรมาส 2 
ปี 2562  
 
ดงันั้น ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษทัฯ มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามปกติ (Normalized Share of Profit) จ านวน 590.4 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
39.2  จาก 424.3 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 2561 (ทั้งน้ีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามปกติของปี 2561 ไดมี้การปรับเพ่ือสะทอ้นเสมือนมีผลของ
มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 15 เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ) สาเหตุหลกัท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วนัได ้กลบัมาด าเนินการผลิตตามปกติ
เตม็ประสิทธิภาพพร้อมผลการด าเนินงานท่ีแข็งแกร่งหลงัจากมีการหยดุซ่อมบ ารุงตามแผนในไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 และโรงไฟฟ้า SPP (GNLL2) 
ท่ีเร่ิมเปิดด าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2562 
 
ส าหรับคร่ึงปีแรกของปี 2562 บริษทัฯ มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนจ านวน 1,091.9 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.5 จาก 906.1 ลา้นบาทในคร่ึงปี
แรกของปี 2561  

 
ก าไรส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ 
ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2562 บริษทัฯ มีก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จ านวน 857.5 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 189.8 จาก 295.9 ลา้นบาทในไตรมาส 
2 ปี 2561 สาเหตุหลกัส่วนใหญ่มาจาก i) ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 204.5 จากโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วนัได ้กลบัมาด าเนินการผลิต
ตามปกติเต็มประสิทธิภาพ โรงไฟฟ้า SPP (GNLL2) ท่ีเร่ิมเปิดด าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย  ์และก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนในไตรมาส 2 ปี 
2562 ii) ก าไรขั้นตน้ท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 33.1 iii) การลดลงของตน้ทุนทางการเงินร้อยละ 19.8 จากการออกหุ้นกูเ้พ่ือรีไฟแนนซ์เงินกู้
จากสถาบนัการเงินท่ีเหลือจ านวน 4,000 ลา้นบาท ในเดือนมิถุนายน 2561 
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ส าหรับคร่ึงปีแรกของปี 2562 บริษทัฯ มีก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จ านวน 1,281.8 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.6  จาก 1,012.0 ลา้นบาทใน

คร่ึงปีแรกของปี 2561  

 

ก าไรส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ปกติ (Normalized Net Profit) 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ปกติ (Normalized Net Profit) คือก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ ปรับดว้ยก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
ทั้งน้ีส าหรับก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ปกติของปี 2561 ไดมี้การปรับเพื่อสะทอ้นเสมือนมีผลของมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 15 เพื่อประโยชน์ใน
การเปรียบเทียบ ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2562 บริษทัฯ มีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 162.3 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
จ านวน -315.3 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 2561 และการปรับปรุงรายการทางบญัชี (TFRS 15) จ  านวน 137.9 ลา้นบาท ดงันั้น บริษทัฯ มีก าไรส่วนท่ี
เป็นของบริษทัใหญ่ปกติ (Normalized Net Profit) ในไตรมาส 2 ปี 2562 จ านวน 695.3 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 46.9 จากไตรมาส 2 ปี 2561 
 
ส าหรับคร่ึงปีแรกของปี 2562 บริษทัฯ บริษทัฯ มีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 256.9 ล้านบาท ในขณะท่ีมีขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
จ านวน -64.7 ลา้นบาท และการปรับปรุงรายการทางบญัชี (TFRS 15) จ  านวน 275.8 ลา้นบาท ในคร่ึงปีแรกของ ปี 2561 ดงันั้น บริษทัฯ มีก าไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ปกติ (Normalized Net Profit) ในคร่ึงปีแรกของปี 2562 จ านวน 1,024.9 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 28.0 จากคร่ึงปีแรก
ของ ปี 2561 
 
เหตุการณ์ส าคญัในไตรมาส 2 ปี 2562:  
- ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้มา มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยฉบับใหม่เก่ียวกบัรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ (TFRS 15) 
ไดมี้ผลบงัคบัใชก้บัโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วนั ซ่ึงเป็นผลให้โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วนั เปล่ียนการบนัทึกรายไดจ้ากค่าความพร้อมจ่ายท่ีมีลกัษณะเป็น front-
loaded ท่ีไดรั้บจากกฟผ. ตามสญัญาซ้ือขายไฟ และบนัทึกหน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญาเป็นรายไดรั้บล่วงหนา้ประเภทหน่ึง ซ่ึงเกิดจากส่วนต่างของค่า
ความพร้อมจ่ายท่ีไดรั้บล่วงหนา้ท่ีมีลกัษณะแบบ front-loaded และค่าความพร้อมจ่ายเฉล่ีย 

- ไตรมาส 2 ปี 2562 ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2561 เป็นจ านวน 809.0 ลา้นบาท
หรือในอตัราหุ้นละ 0.2115 บาท โดยมีก าหนดจ่ายเม่ือวนัท่ี 22 เดือนพฤษภาคม ปี 2562 

- โครงการพลงังานแสงอาทิตย ์มีการเซ็นสญัญาใหม่ 8.3 เมกกะวตัตใ์นไตรมาส 2 ปี 2562 หรือคิดเป็นจ านวนเมกกะวตัตส์ะสมในคร่ึงปีแรกของ
ปี 2562 ท่ี 13.3 เมกกะวตัต ์ซ่ึงตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้15 เมกกะวตัตส์ าหรับปี 2562  

- บริษทั ดบับลิวเอชเอ วอเตอร์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของ WHAUP ไดมี้การลงนามสัญญาซ้ือขายน ้ าปราศจากแร่ธาตุ กบับริษทัโกลบอล 
เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน) หรือ GPSC โดยมีก าลงัการผลิต 6,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั หรือปริมาณการรับซ้ือเร่ิมตน้ 4,000 ลูกบาศก์
เมตรต่อวนั 

- ธุรกิจคา้ปลีกก๊าซธรรมชาติโครงการ ดบับลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 4 มีความสามารถรับ – จ่ายก๊าซธรรมชาติติดตั้งจ  านวน 2,000,000 
ลา้นบีทียตู่อปี หรือคิดเป็นก าลงัการติดตั้งตามสดัส่วนการถือหุ้น 700,000 ลา้นบีทียตู่อปี ไดเ้ปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนมิถุนายน ปี 2562 
ในนิคมอุตสาหกรรม ดบับลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดสัเตรียลเอสเตท แห่งท่ี 4 
 

ผลการด าเนินงานรายธุรกจิ 

บริษทัฯ มีรายได้รวมจากธุรกิจน ้ าในไตรมาส 2 ปี 2562 จ านวน 473.6 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.1 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2561 โดยสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 
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   (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายได้จากธุรกจิน า้ 
ไตรมาส 2 ปี 

2562 

ไตรมาส 2 ปี 

2561 

% การ

เปลีย่นแปลง 
YTD 2562 YTD 2561 

% การ

เปลีย่นแปลง 

รายไดก้ารจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม 314.8 311.2 1.2% 642.4 623.2 3.1% 

รายไดก้ารจ าหน่ายน ้าดิบ 66.6 68.9 -3.3% 131.5 137.2 -4.2% 

รายไดก้ารบริหารจดัการน ้าเสีย 39.8 40.4 -1.5% 78.5 80.7 -2.7% 

รายไดอ่ื้นจากธุรกิน ้า1 52.4 2.2 2,236.6% 79.2 3.6 2,103.7% 

รายได้รวมจากธุรกจิน า้ 473.6  422.7  12.1% 931.6  844.7  10.3% 
1 รายไดอ่ื้นจากธุรกิจน ้า ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ ้ าเกินกวา่ท่ีจดัสรร ค่าธรรมเนียมจากการบริหารจดัการน ้า  

 

ธุรกจิน า้ 

i) ปริมาณการจ าหน่ายน ้า; 

 ปริมาณการจ าหน่ายเพ่ืออุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนจาก 13.3 ลา้นลูกบาศกเ์มตรในไตรมาส 2 ปี 2561 เป็น 13.6 ลา้นลูกบาศก์เมตรในไตร
มาส 2 ปี 2562  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 สาเหตุหลกัมาจากโรงไฟฟ้ากลัฟ์ เอน็แอลแอล 2   และโรงไฟฟ้า SPP อ่ืนๆ ท่ีเร่ิมเปิดด าเนินการ
ผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์นไตรมาส 1 ปี 2562 รวมถึงปริมาณการใชน้ ้าท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากลูกคา้ปัจจุบนัและลูกคา้ใหม่ 

 ปริมาณการจ าหน่ายน ้ าดิบลดลงจาก 4.4 ล้านลูกบาศก์เมตรในไตรมาส 2 ปี 2561 เป็น 4.2 ล้านลูกบาศก์เมตรในไตรมาส 2 ปี 2562 
หรือลดลงร้อยละ 3 

 ปริมาณการรับจา้งบริหารจดัการน ้ าเสียในทุกนิคมอุตสาหกรรมลดลงจาก 9.0 ลา้นลูกบาศก์เมตรในไตรมาส 2 ปี 2561 เป็น 8.8 ลา้น
ลูกบาศกเ์มตรในไตรมาส 2 ปี 2562 หรือลดลงร้อยละ2 

ii) รายไดอ่ื้นจากธุรกิจน ้า ซ่ึงส่วนมากมาจากค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ ้าเกินกวา่ท่ีจดัสรร (Excessive Charge) ในไตรมาส 2 ปี 2562 มี
จ  านวนเท่ากบั 52.4 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2,236.6 

 

ธุรกจิพลงังาน 

ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2562 บริษทัมีรายไดแ้ละส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนและเงินปันผลรับจากธุรกิจพลงังาน รวม 784.2 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 163.5 จาก 297.6 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 2561 อยา่งไรก็ตามรายไดแ้ละส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนและเงินปันผลรับจากธุกิจพลงังาน

ตามปกติ (Normalized Total Revenue from Power Business and Share of Profit from Investments and Dividend) มีจ  านวน 686.5 ลา้นบาท ลดลง
ร้อยละ 12.0 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2561  

รายละเอียดของรายไดแ้ละส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนและเงินปันผลรับจากธุรกิจพลงังาน จ าแนกตามประเภทโรงไฟฟ้าดงัน้ี 
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(หน่วย : ลา้นบาท) 

ประเภทโรงไฟฟ้า 
ไตรมาส 2 ปี 

2562 
ไตรมาส 2 ปี 

2561 
% การ

เปลีย่นแปลง 
YTD 2562 YTD 2561 

% การ
เปลีย่นแปลง 

รายไดจ้ากธุรกิจพลงังาน 1.5 0.8 95.3% 2.9 0.8 278.8% 
ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุน 752.7 246.8 204.9% 1,091.9 906.1 20.5% 
เงินปันผลรับ 30.0 50.0 (0.4) 30.0 50.0 -40.0% 

รายได้และส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนและเงนิปัน
ผลรับจากธุรกจิพลงังาน 

784.2 297.6 163.5% 1,124.8 956.8 17.6% 

รายได้และส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนและเงนิปัน
ผลรับจากธุรกจิพลงังานตามปกต ิ1 

621.9  475.0  30.9% 867.9  745.7  16.4% 

- IPP 469.3  303.02 54.9% 488.7  422.02  15.8% 
- SPP 152.1  171.3  -11.2% 380.5  326.7  16.5% 
- พลงังานทางเลือก 3.4  2.5  38.9% 6.0  3.5  68.9% 
- โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและพฒันา (2.9) (1.7) 68.5% (7.3) (6.5) 12.5% 

1 ก าไรจากการด าเนินงานปกติ ส าหรับปี 2561 มีการปรับปรุงให้เสมือนมีผลกระทบจากการใชม้าตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 15 เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกบัผลก าไรปี 2562 
ซ่ึงมีผลกระทบจากการใชม้าตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 15 

2การค านวณก าไรจากการด าเนินงานปกติ มีการเปล่ียนแปลงโดยการปรับปรุงเพียงผลก าไร/ขาดทุนจากอต้ราแลกเปล่ียน ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2562 เป็นตน้ไป และไดท้ าการ

เปล่ียนแปลงการค านวณผลก าไรของไตรมาส 1 ปี 2562 ดว้ยเพื่อการค านวณก าไรของงวดสะสมปี 2562   
 

ธุรกจิโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) 

 โรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ทั้ง 3 แห่ง มีส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนและเงินปันผลรับตามปกติในไตรมาส 2 ปี 2562 จ านวน 469.3 

ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 54.9 จากไตรมาส 2 ปี 2561 สาเหตุหลักมาจากโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วนัได้ด าเนินการผลิตตามปกติตั้งแต่วนัท่ี 9 

กุมภาพนัธ์ 2562 หลงัจากปิดซ่อมบ ารุงตามแน ซ่ึงตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบักฟผ. โดยหลกัการแลว้ค่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้าของทั้งปี

ของปีท่ีมีการหยดุซ่อมบ ารุงตามแผนจะไม่ไดล้ดลง ดงันั้นจึงคาดว่าค่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้าท่ีจะเกิดข้ึนในไตรมาสท่ี 3-4 ของปี 2562 

จะสูงกวา่ไตรมาสท่ี 1 เพ่ือชดเชยค่าความพร้อมจ่ายท่ีมีจ  านวนต ่าในไตรมาสแรก หากโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วนั สามารถเดินเคร่ืองโดยมีจ านวน

ชัว่โมงท่ีสามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาส าหรับปี 2562   

 เงินปันผลรับจากโกลว ์ไอพีพี จ  านวน 30 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 2562 

 

ธุรกจิโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) 

 โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ทั้ง 8 แห่ง มีส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนและเงินปันผลรับตามปกติในไตรมาส 2 ปี 2562 จ านวน 152.1 ลา้นบาท 

ลดลงร้อยละ 11.2 จากไตรมาส 2 ปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีจ่ายให้กบักฟผ.มีจ  านวนลดลงจากโรงไฟฟ้า SPPs ทั้ง 7 แห่ง 

(โรงไฟฟ้ากลัฟ์ ทีเอส 1 โรงไฟฟ้ากลัฟ์ ทีเอส 2 โรงไฟฟ้ากลัฟ์ ทีเอส 3 โรงไฟฟ้ากลัฟ์ ทีเอส 4 โรงไฟฟ้ากลัฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล โรงไฟฟ้า

กลัฟ์ วีทีพี และ โรงไฟฟ้าบี.กริม เพาเวอร์ (ดบับลิวเอชเอ 1) )   

 
ธุรกจิพลังงานทางเลือก 
 ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2562 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) จ านวน 7.1 เมกะวตัต ์มีรายไดแ้ละส่วนแบ่งก าไรจาก

การลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ จ  านวน 4.9 ลา้นบาท 
 

บริษทัฯ ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมพฒันาในธุรกิจพลงังาน ปัจจุบนัมีก าลงัการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าท่ีเปิดด าเนินการเชิง

พาณิชยต์ามสัญญาแลว้จ านวน 554 เมกกะวตัต ์และท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้างจ านวน 23 เมกกะวตัต ์บริษทัฯ ไดร่้วมลงทุนกบัผูป้ระกอบการในธุรกิจ

โรงไฟฟ้าท่ีส าคญัทั้งในและต่างประเทศ ไดแ้ก่ กลุ่มโกลว ์กลุ่มกลัฟ์ กลุ่มบริษทับี.กริม กลุ่มซุเอซ กลุ่มกนักุล และกลุ่มเอม็ไอทีจี โดยบริษทัฯ ยงั
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ไดมี้การพฒันาและบริหารจดัการเองส าหรับธุรกิจพลงังานทางเลิอกให้กบัลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรม โดยเร่ิมจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์ทั้งน้ีบริษทัฯ มีการรับรู้ผลการด าเนินงานในธุรกิจพลงังานในรูปของ 1) รายได ้ 2) ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน 3) เงินปันผลรับ ซ่ึง

ส่วนแบ่งก าไรจะรับรู้ก าไรสุทธิตามสดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) โดยเป็นส่วนแบ่งก าไรสุทธิหลงัหกัค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในบริษทัร่วมและ
การร่วมคา้ดงักล่าว 
 

โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและพฒันา 
ธุรกิจน ้า 
 โครงการน ้าในประเทศเวียดนาม มีปริมาณก าลงัการผลิตน ้าเพ่ืออุตสาหกรรมจ านวน 12,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั และปริมาณความสามารถ

ในการบ าบดัน ้าเสียจ านวน 9,600 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั ซ่ึงมีก าหนดด าเนินการผลิตเชิงพาณิชยใ์นไตรมาส 3 ปี 2562 

 โครงการ Cua Lo ในประเทศเวียดนาม ซ่ึงมีก าหนดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นไตรมาส 3 ปี 2562 ดว้ยก าลงัการผลิต 13,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อ
วนั  

 โครงการ Reclaimed Water Project Phase 2 (RO) ท่ีนิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท (WHA EIE) ซ่ึงมี
ก าหนดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นไตรมาส 4 ปี 2562 ดว้ยก าลงัการผลิต 2,500 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั  

 โครงการน ้ าปราศจากแร่ธาตุจ่ายให้กบั GPSC  ท่ีนิคมอุตสาหกรรม ดบับลิวเอชเอ อีสเทิร์นอินดสัเตรียลเอสเตท (WHA EIE) ซ่ึงมีก าหนด
ด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นไตรมาส 4 ปี 2562 ดว้ยก าลงัการผลิต 6,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 

 ระบบน ้ าในนิคม ดบับลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดสัเตรียลเอสเตท แห่งท่ี 3 (WHA ESIE 3) มีปริมาณก าลงัการผลิตน ้าเพ่ืออุตสาหกรรม
จ านวน 3,600 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั และปริมาณความสามารถในการบ าบดัน ้ าเสียจ านวน 1,500 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั ซ่ึงมีก าหนดด าเนินการ
ผลิตเชิงพาณิชยใ์นไตรมาส 4 ปี 2562 
 
 

ธุรกิจพลงังาน 
 ในไตรมาส 2 ปี 2562 โครงการพลงังานแสงอาทิตย ์ มีการเซ็นสัญญาใหม่จ  านวน 8.3 เมกกะวตัต ์หรือคิดเป็นจ านวนเมกกะวตัตส์ะสมท่ี 

19.7 เมกกะวตัต ์ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและมีก าหนดเปิดด าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์นไตรมาส 3 ปี 2562 ถึง ไตรมาส 1 ปี 2563 
 โครงการ ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ มีก  าลงัการผลิตตามติดตั้งรวม 8.6 เมกกะวตัต ์หรือคิดเป็นก าลงัการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 2.9 เมกะ

วตัต ์ซ่ึงมีก าหนดด าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์นไตรมาส 4 ปี 2562 
 

โรงไฟฟ้า ประเภทโรงไฟฟ้า ประเภทผูผ้ลิต 
สดัส่วนการถือ

หุน้ 
(ร้อยละ) 

ก าลงัการผลิต
ตามติดตั้ง 

(เมกะวตัต)์ 

ก าลงัการผลิตตาม
สดัส่วนการถือหุน้ 

(เมกะวตัต)์ 

ก าหนดการ
เดินเคร่ืองเชิง

พาณิชย ์

พลงังานแสงอาทิตย ์ พลงังานแสงอาทิตย ์ VSPP 100 19.7 19.7 
ไตรมาส 3 ปี 2562 - 
ไตรมาส 1 ปี 2563 

ชลบุรี คลีนเอ็นเนอร์ยี่ พลงังานจากขยะ VSPP 33.33 8.6 2.9 ไตรมาส 4 ปี 2562 

รวม    28.3 22.5  

 

ภาพรวมของผลการด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพ่ิมข้ึนจาก 36.5 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 2561 มาเป็น 41.3 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 2562 และเพ่ิมข้ึนจาก 44.9 ใน

คร่ึงปีแรกของปี 2561 มาเป็น 75.8 ลา้นบาทในคร่ึงปีแรกของปี 2562 สาเหตุหลกัมาจากมีการปรับปรุงรายการทางบญัชีของหน้ีสงสัยจะสูญ

จ านวน 22.5 ลา้นบาทในคร่ึงปีแรกของปี 2561 รวมถึงการเพ่ิมจ านวนผูบ้ริหาร พนกังาน และค่าใชจ่้ายดา้นการตลาด ตามแผนงานธุรกิจ 
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 ต้นทุนทางการเงิน ลดลงจาก 104.9 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 2561 มาเป็นจ านวน 84.1 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 2562 และลดลงจาก 198.5 

ลา้นบาทในคร่ึงปีแรกของปี 2561 มาเป็น 161.0 ลา้นบาทในคร่ึงปีแรกของปี 2562 สาเหตุหลกัมาจากการออกหุ้นกูเ้พ่ือรีไฟแนนซ์เงินกู้จาก

สถาบนัการเงินท่ีเหลือจ านวน 4,000 ลา้นบาท ในเดือนมิถุนายน 2561 

 

ดงันั้น อตัราก าไรขั้นตน้ เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 34.0 ในไตรมาส 2 ปี 2561 เป็นร้อยละ 40.4 ในไตรมาส 2 ปี 2562 และเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 34.7 ในคร่ึง
ปีแรกของปี 2561 เป็นร้อยละ  40.1 ในคร่ึงปีแรกของปี 2562  บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นตน้ (ไม่รวมรายไดอ่ื้นจากธุรกิจน ้ า) ร้อยละ 33.0  ในไตร
มาส 2 ปี 2562 ลดลงจากร้อยละ 33.7 ในไตรมาส 2 ปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากการค่าเส่ือมราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขยายระบบฐานวางท่อ แต่
อยา่งไรก็ตาม อตัราก าไรขั้นตน้ (ไม่รวมรายไดอ่ื้นจากธุรกิจน ้า)ในคร่ึงปีแรกของปี 2562 มีอตัราร้อยละ 34.6 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 34.4 ในคร่ึงปีแรก
ของปี 2561 

ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2562 บริษทัฯ มีก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าใชจ่้ายตดัจ่าย (EBITDA) จ านวน 1,006.3 ลา้นบาท 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 115.6 จาก 466.7 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 2561  และมี EBITDA จ  านวน 1,566.2 ลา้นบาทในคร่ึงปีแรกของปี 2562 หรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 18.0 จาก 1,327.3 ลา้นบาทในคร่ึงปีแรกของปี 2561 นอกจากน้ี ก าไรก่อนรวมก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน ดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้
ค่าเส่ือมราคา และค่าใชจ่้ายตดัจ่าย (Normalized EBITDA) มีจ  านวน 844.1 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 2562  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 31.0 จาก 644.1 ลา้น
บาทในไตรมาส 2 ปี 2561 และมี Normalized EBITDA จ  านวน 1,309.3 ลา้นบาทในคร่ึงปีแรกของปี 2562 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.3 จาก 1,116.2 
ลา้นบาทในคร่ึงปีแรกของปี 2561 

 

2. ฐานะทางการเงนิ 

   

ฐานะทางการเงินรวมของบริษทัฯ ณ ส้ินไตรมาส 2 ปี 2562  สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

สินทรัพย์ 

ณ ส้ินไตรมาส 2 ปี 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 22,992.4 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 780.9 ลา้นบาทจาก ณ ส้ินปี 2561 ท่ีมีจ  านวน 23,773.3 
ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมจ านวน 539.7 ลา้นบาทจากการปรับปรุงบญัชีเก่ียวกบัรายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบั
ลูกคา้ (TFRS 15) 

23,773.3

9,724.0

14,049.3

22,992.4

9,913.5
13,078.9
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5,000
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25,000

สินทรัพย์รวม หนีสิ้นรวม ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส้ินปี 2561 ส้ินไตรมาส 2 ปี 2562

ล้านบาท 
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ส่วนประกอบหลกัของสินทรัพยใ์นงบการเงินรวมของบริษทัฯ คือ (i) เงินลงทุนในบริษทัร่วมจ านวน 12,091.1 ลา้นบาท (ii) อาคารและอุปกรณ์
สุทธิจ านวน 3,439.6 ลา้นบาท (iii) ค่าความนิยมจ านวน 2,772.9 ลา้นบาท (iv)  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิจ านวน 1,937.4 ลา้นบาท (v) เงินให้กูย้ืม
ระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 695.6 ลา้นบาท 

หนีสิ้น 

ณ ส้ินไตรมาส 2 ปี 2562  บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 9,913.5 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 189.5 ลา้นบาทจาก ณ ส้ินปี 2561 ท่ีมีจ  านวน 9,724.0 ลา้นบาท 
สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของเงินกูย้ิมระยะยาวจากสถาบนัทางการเงินจ านวน 41.0 ลา้นบาทและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัทางการเงิน
จ านวน 80.0 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิ ณ ส้ินไตรมาส 2 ปี 2562 จ านวน 8,639.7 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 
2561 ท่ีมีจ  านวน 8,134.5 ลา้นบาท  

โดยหน้ีสินรวมของบริษทัฯส่วนใหญ่ ประกอบดว้ยหุ้นกูจ้  านวน 8,990.3 ลา้นบาท ประมาณการหน้ีสินจากธุรกิจน ้าจ  านวน 335.9 ลา้นบาท  

ส่วนของเจ้าของ 

ณ ส้ินไตรมาส 2 ปี 2562 บริษทัฯ มีส่วนของเจา้ของรวมทั้งส้ิน 13,078.9 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 970.4 ลา้นบาท จาก ณ ส้ินปี 2561 ท่ีมีจ  านวน 
14,049.3 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการปรับปรุงบญัชีเก่ียวกบัรายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ (TFRS 15) ในก าไรสะสม 

ณ ส้ินไตรมาส 2 ปี 2562 บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของเจา้ของเท่ากบั 0.76 เท่า เพ่ิมข้ึนจาก 0.69 เท่าในส้ินปี 2561 และอตัราส่วน
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของเจา้ของ เท่ากบั 0.66 เท่า เพ่ิมข้ึนจาก 0.58 เท่าในส้ินปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของส่วนของ
เจา้ของจากการปรับปรุงบญัชีเก่ียวกบัรายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ (TFRS 15) และการเปิดใชเ้งินกูย้มืระยะยาวและระยะสั้นจากสถาบนัทาง
การเงินจ านวน 41.0 ลา้นบาท และ 80.0 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

3. อตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคญั 

   ไตรมาส 2 ปี 2562 ส้ินปี 2561 

อตัราก าไรขั้นตน้ (ร้อยละ) 40.4% 34.4% 

อตัราก าไรสุทธิ1 (ร้อยละ) 67.1% 57.5% 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น2 (ร้อยละ)  18.6% 16.9% 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ (เท่า) 0.76x 0.69x 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของเจา้ของ (เท่า) 0.66x 0.58x 

1 อตัราก าไรสุทธิ ค  านวณจากก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ หารดว้ยรายไดร้วม และ ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนและรายไดอ่ื้นๆ 
2 ค านวนเป็นผลรวมของก าไร(ขาดทุน) 12 เดือนยอ้นหลงั 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

    ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายณฐัพรรษ ตนับุญเอก) 
            ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน 


