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เลขท่ี WHAUP-CS018/2562   
8 พฤศจิกายน 2562 

 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ือง ช้ีแจงผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ปี 2562 
 
 บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) (หรือ “บริษทัฯ”)  ประกาศก าไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 2562 จ านวน 456.2 
ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 27.7 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2561 ในขณะท่ีก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ปกติ (Normalized Net Profit) จ  านวน 445.8 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.5 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2561   

ส าหรับ 9 เดือนแรกของปี 2562 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ จ านวน 1,738.0 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.8 เม่ือเทียบกบั 9 เดือนแรกของปี 2561 
และมีก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ปกติ (Normalized Net Profit) จ  านวน 1,470.7 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.6 เม่ือเทียบกบั 9 เดือนแรกของปี 
2561 
 

1. ผลการด าเนินงาน  
หน่วย: ลา้นบาท 

งบก าไรขาดทุนรวม 
ไตรมาส 3 ปี 

2562 
ไตรมาส 3 ปี 

2561 
% การ

เปลีย่นแปลง 
YTD  
2562 

YTD  
2561 

% การ
เปลีย่นแปลง 

รายไดร้วม 452.8  443.4  2.1% 1,387.3  1,288.9  7.6% 
   - ธุรกิจน ้า 449.8  442.3  1.7% 1,381.4  1,287.0  7.3% 

                    - รายไดจ้ากการด าเนินงาน1 447.2  423.9  5.5% 1,299.6  1,264.9  2.7% 
  - รายไดอ่ื้นจากธุรกิจน ้า2 2.6  18.5  -85.9% 81.9  22.1  271.2% 

   - ธุรกิจพลงังาน 3.0  1.1  165.4% 5.9  1.9  211.1% 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (298.0) (279.1) 6.8% (857.4) (831.6) 3.1% 

ก าไรขั้นต้น 154.7  164.3  -5.8% 529.9  457.3  15.9% 

ก าไรขั้นต้นจากการด าเนินงาน3 152.1  145.9  4.3% 448.0  435.3  2.9% 

รายไดอ่ื้น4 16.6  58.6  -71.6% 85.6  141.7  -39.6% 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (42.8) (37.5) 14.3% (118.6) (82.4) 44.0% 
ตน้ทุนทางการเงิน (84.4) (84.2) 0.3% (245.5) (282.7) -13.2% 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมและการร่วมคา้ 

418.5  547.3  -23.5% 1,510.4  1,453.4  3.9% 

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้ (6.4) (17.5) -63.4% (23.8) (44.2) -46.2% 

ก าไรส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 456.2  631.1  -27.7% 1,738.0  1,643.1  5.8% 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 10.4  124.9  -91.7% 267.3  60.2  343.8% 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 0.0 (71.2)6 100.0% 0.0 (71.2)6 100.0% 
การปรับปรุงบญัชีเก่ียวกบัรายไดจ้าก
สญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ (TFRS 15)5 

0.0  137.96  -100.0% 0.0  413.76  -100.0% 

ก าไรส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ปกต ิ7 445.8  439.4  1.5% 1,470.7  1,240.4  18.6% 

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 มีการปรับปรุง i) สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี ii) การปรับปรุงให้เสมือนมีผลกระทบจากการใชม้าตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 15 เพื่อ
ประโยชน์ในการเปรียบเทียบกบัผลก าไรปี 2562 ซ่ึงมีผลกระทบจากการใชม้าตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 15 
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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) 

 

รายได้รวม 
ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2562 บริษทัฯ มีรายได้รวมจ านวน 452.8 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.1 จาก 443.4 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 2561 รายไดจ้าก
ธุรกิจน ้ามีจ  านวน 449.8 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.7 จาก 442.3 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 5.5 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแล้ว ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการด าเนินงานส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของปริมาณการ
จ าหน่ายน ้ าท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากโรงไฟฟ้า SPP จ านวน 2 แห่ง (โรงไฟฟ้ากลัฟ์ เอ็นแอลแอล 2 และ โรงไฟฟ้า SPP อ่ืนๆ) ท่ีเร่ิมเปิดด าเนินการผลิต
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์ รวมถึงปริมาณการใชน้ ้าท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากลูกคา้ปัจจุบนัและลูกคา้ใหม่ ส าหรับธุรกิจพลงังาน บริษทัฯ มีการรับรู้รายได ้
(โครงการพลงังานแสงอาทิตย)์ จ  านวน 3.0 ลา้นบาท 
 
ส าหรับ 9 เดือนแรกของปี 2562 บริษทัฯ มีรายได้รวมจ านวน 1,387.3 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.6 จาก 1,288.9 ลา้นบาทใน 9 เดือนแรกของปี 
2561 สาเหตุหลกัมาจากรายไดอ่ื้นจากธุรกิจน ้ าท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 271.2 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ และรายได้จากการด าเนินงานท่ี
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.7 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้  สาเหตุหลกัมาจากการเติบโตของปริมาณการจ าหน่ายน ้ าเพื่ออุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมมาก
ข้ึนจากโรงไฟฟ้า SPPs จ านวน 2 แห่ง ท่ีเร่ิมเปิดด าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์  รวมถึงปริมาณการใช้น ้ าท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองจากลูกค้า
ปัจจุบนัและลูกคา้ใหม ่ 
 
ก าไรขั้นต้นและก าไรขั้นต้นจากการด าเนินงาน 
ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2562 บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้จ านวน 154.7 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 5.8 จาก 164.3 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 2561 ในขณะท่ีมี
ก าไรขั้นตน้จากการด าเนินงานจ านวน 152.1 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.3 จาก 145.9 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 2561 ซ่ึงสาเหตุหลกัมาจากรายได้
จากการด าเนินงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน ส่วนก าไรขั้นตน้ท่ีลดลงนั้นสาเหตุลหลกัมาจากรายได้อ่ืนท่ีมาจากค่าธรรมเนียมจากการขอใช้น ้ าเกินกว่าท่ี
จดัสรร (Excessive Charge)  ท่ีลดนอ้ยลง   
 
ส าหรับ 9 เดือนแรกของปี 2562 บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้จากการด าเนินงานจ านวน 529.9 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.9 จาก 457.3 ลา้นบาทใน 9 
เดือนแรกของปี  2561 และก าไรขั้นตน้จากการด าเนินงานมีจ านวน 448 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.9 จาก 435.3 ลา้นบาทใน 9 เดือนแรกของปี 
2561 สาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากการด าเนินงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน ส่วนก าไรขั้นตน้ท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ ้ าเกินกว่าท่ีจดัสรรท่ี
เพ่ิมมากข้ึน 
 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า (“ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุน”) 

หน่วย: ลา้นบาท 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุน 
ไตรมาส 3 ปี 

2562 
ไตรมาส 3 ปี 

2561 
% การ

เปลีย่นแปลง 
YTD  
2562 

YTD  
2561 

% การ
เปลีย่นแปลง 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน 418.5  547.3  -23.5% 1,510.4  1,453.4  3.9% 
-  ธุรกิจน ้า 0.1  -    N/A 0.1   -    N/A 
-   ธุรกิจพลงังาน 418.4  547.3  -23.6% 1,510.3  1,453.4  3.9% 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 10.4  124.9  -91.7% 267.3  60.2  343.8% 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี   -    (71.2) 100.0%  -    (71.2) 100.0% 
การปรับปรุงบญัชีเก่ียวกบัรายไดจ้ากสญัญาท่ีท า
กบัลูกคา้ (TFRS 15) 

 -    137.9  -100.0% -    413.7  -100.0% 

ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนตามปกต ิ

(Normalized Share of Profit) 
408.1  355.7  14.7% 1,243.1  1,050.7  18.3% 

-  ธุรกิจน ้า 0.1    -    N/A 0.1   -    N/A 
-   ธุรกิจพลงังาน 408.0  355.7  14.7% 1,243.0  1,050.7  18.3% 
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ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนตามปกติในปี 2561 ไดมี้การปรับ i) ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน ii) การปรับปรุงบญัชีเก่ียวกบัรายไดจ้ากสญัญาท่ี

ท ากบัลูกคา้ (TFRS 15) เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ และ iii) สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีของปี 2561 
 
ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2562 บริษทัฯ มีส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนตามปกติส าหรับธุรกิจน ้ าและธุรกิจพลงังานจ านวน 0.1 ลา้นบาท และ 408.0 
ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นมีส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนตามปกติทั้งหมดจ านวน 408.1 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.7 จาก 355.7 ลา้นบาทในไตร
มาส 3 ปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากโรงไฟฟ้า SPP (GNLL2) ท่ีเร่ิมเปิดด าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2562 และผลการ
ด าเนินงานท่ีดีข้ึนของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วนั ถึงแมว้า่จะมีการปิดซ่อมบ ารุงตามแผนของโรงไฟฟ้า กลัฟ์ เจพี เอน็แอลแอล ก็ตาม 

 
ส าหรับ 9 เดือนแรกของปี 2562 บริษทัฯ มีส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนตามปกติส าหรับธุรกิจน ้ าและธุรกิจพลงังานจ านวน 0.1 ลา้นบาท และ 
1,243.0 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นมีส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนตามปกติทั้งหมดจ านวน 1,243.1 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.3 จาก 1,050.7 
ลา้นบาทใน 9 เดือนแรกของปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึนจากโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วนั และโรงไฟฟ้า SPP (GNLL2) ท่ีเร่ิมเปิด
ด าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์
 
ก าไรส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ 
ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2562 บริษทัฯ มีก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จ านวน 456.2 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 27.7 จาก 631.3 ลา้นบาทในไตรมาส 3 
ปี 2561 สาเหตุหลกัส่วนใหญ่มาจาก i) รายไดอ่ื้นจากธุรกิจน ้าท่ีลดลงร้อยละ 85.9 ii) รายไดอ่ื้นๆท่ีลดลงร้อยล 71.6 เน่ืองจากไม่มีเงินปันผลรับใน
ไตรมาส 3 ปี 2562 iii) ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนท่ีลดลงร้อยละ 23.5 จากการปิดซ่อมบ ารุงตามแผนของโรงไฟฟ้า กลัฟ์ เจพี เอน็แอลแอล และ
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีนอ้ยกวา่ไตรมาส 3 ปี 2561 
 
ส าหรับ 9 เดือนแรกของปี 2562 บริษทัฯ มีก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จ านวน 1,738.0 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.8  จาก 1,643.1 ลา้นบาทใน 
9 เดือนแรกของปี 2561  สาเหตุหลกัส่วนใหญ่มาจาก i) ก าไรขั้นตน้ท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.9 จากรายไดจ้ากด าเนินงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงรายไดอ่ื้น
ท่ีมาจากค่าธรรมเนียมจากการขอใช้น ้ าเกินกว่าท่ีจดัสรรท่ีเพ่ิมมากข้ึน ii) ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.9 จากโรงไฟฟ้า SPP 
(GNLL2) ท่ีเร่ิมเปิดด าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์และผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึนจากโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วนั 
 

ก าไรส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ปกติ (Normalized Net Profit) 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ปกติ คือก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ ปรับดว้ยก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ทั้งน้ีส าหรับก าไรส่วนท่ี
เป็นของบริษทัใหญ่ปกติของปี 2561 ไดมี้การปรับสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี และปรับเพื่อสะทอ้นเสมือนมีผลของมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 15 
เพ่ือประโยชน์ในการเปรียบเทียบ ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2562 บริษทัฯ มีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 10.4 ลา้นบาท และมีก าไรจากอตัรา
แลกเปล่ียนจ านวน 124.9 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 2561 การปรับสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจ านวน 71.2 ลา้นบาท และการปรับปรุงรายการทาง
บญัชี (TFRS 15) จ  านวน 137.9 ล้านบาท ดงันั้น บริษทัฯ มีก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ปกติในไตรมาส 3 ปี 2562 จ านวน 445.8 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.5 จากไตรมาส 3 ปี 2561 
 
ส าหรับ 9 เดือนแรกของปี 2562 บริษทัฯ มีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 267.3 ลา้นบาท และมีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 60.2 ลา้น
บาท การปรับสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจ านวน 71.2 ลา้นบาท และการปรับปรุงรายการทางบญัชี (TFRS 15) จ  านวน 413.7 ลา้นบาทใน 9 
เดือนแรกของปี 2561 ดงันั้น บริษทัฯ มีก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ปกติใน 9 เดือนแรกของปี 2562 จ านวน 1,470.7 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
18.6 จาก 9 เดือนแรกของปี 2561 
 
เหตุการณ์ส าคญัในไตรมาส 3 ปี 2562:  
- ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้มา มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยฉบบัใหม่เก่ียวกบัรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ (TFRS 15) 
ไดมี้ผลบงัคบัใชก้บัโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วนั ซ่ึงเป็นผลให้โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วนั เปล่ียนการบนัทึกรายไดจ้ากค่าความพร้อมจ่ายท่ีมีลกัษณะเป็น front-
loaded ท่ีไดรั้บจากกฟผ. ตามสญัญาซ้ือขายไฟ และบนัทึกหน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญาเป็นรายไดรั้บล่วงหนา้ประเภทหน่ึง ซ่ึงเกิดจากส่วนต่างของค่า
ความพร้อมจ่ายท่ีไดรั้บล่วงหนา้ท่ีมีลกัษณะแบบ front-loaded และค่าความพร้อมจ่ายเฉล่ีย 
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- โครงการพลงังานแสงอาทิตย ์มีการเซ็นสญัญาเพ่ิมเติม 3.1 เมกกะวตัตใ์นไตรมาส 3 ปี 2562 ท าให้จ  านวนเมกกะวตัตส์ะสมใน 9 เดือนแรกของปี 
2562 รวมเป็น 19.9 เมกกะวตัต ์ 

- บริษทั WHAUP (SG) 2DR PTE. LTD. (“WUPSD”) (ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ) ไดเ้ขา้ลงนามในสญัญาซ้ือขายหุ้นร้อยละ 34.00 ในบริษทั 
Duong River Surface Water Plant JSC เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2562  โดยมีมูลค่าซ้ือขายรวม 2,073.19 พนัล้านดองเวียดนาม (หรือประมาณ 
2,762.96 ลา้นบาท) ท่ีอตัราแลกเปล่ียน 0.0013 บาทต่อดองเวียดนาม อา้งอิงอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียของธนาคารพาณิชย ์ท่ีประกาศโดยธนาคาร
แห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 ทั้งน้ีไดมี้การรับโอนหุ้นแลว้เสร็จในส้ินเดือนตุลาคมปีน้ี 

- โครงการ Cua Lo ในประเทศเวียดนาม ไดด้  าเนินการเชิงพาณิชยใ์นไตรมาส 3 ปี 2562 ดว้ยก าลงัการผลิต 13,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั  
 

ผลการด าเนินงานรายธุรกจิ 

บริษทัฯ มีรายได้รวมและส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนจากธุรกิจน ้ าในไตรมาส 3 ปี 2562 จ านวน 449.8 ลา้นบาท และ 0.1 ลา้นบาท ตามล าดบั 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.7 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2561 โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย : ลา้นบาท) 

ธุรกจิน า้ 
ไตรมาส 3 ปี 

2562 

ไตรมาส 3 ปี 

2561 

% การ

เปลีย่นแปลง 

YTD  

2562 

YTD  

2561 

% การ

เปลีย่นแปลง 

รายได้จากธุรกจิน า้       

- รายไดก้ารจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม 335.9 317.3 5.9% 978.3 940.5 4.0% 

- รายไดก้ารจ าหน่ายน ้าดิบ 69.9 67.7 3.3% 201.5 205.0 -1.7% 

- รายไดก้ารบริหารจดัการน ้าเสีย 41.3 38.9 6.3% 119.8 119.5 0.3% 

- รายไดอ่ื้นจากธุรกิน ้า1 2.6 18.5 -85.9% 81.9 22.1 271.2% 

รายได้รวมจากธุรกจิน า้ 449.8 442.3 1.7% 1,381.4 1,287.0 7.3% 

ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนจากธุรกิจน ้า 0.1 - N/A 0.1 - N/A 

รายได้รวมและส่วนแบ่งก าไรจากการ 

ลงทุนจากธุรกจิน า้ 
449.9 442.3 1.7% 1,381.5 1,287.0 7.3% 

1 รายไดอ่ื้นจากธุรกิจน ้า ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ ้ าเกินกวา่ท่ีจดัสรร ค่าธรรมเนียมจากการบริหารจดัการน ้า  

ธุรกจิน า้ 

i) ปริมาณการจ าหน่ายน ้า; 

 ปริมาณการจ าหน่ายเพ่ืออุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนจาก 13.3 ลา้นลูกบาศกเ์มตรในไตรมาส 3 ปี 2561 เป็น 14.1 ลา้นลูกบาศก์เมตรในไตร
มาส 3 ปี 2562  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 สาเหตุหลกัมาจากโรงไฟฟ้ากลัฟ์ เอน็แอลแอล 2   และโรงไฟฟ้า SPP อ่ืนๆ ท่ีเร่ิมเปิดด าเนินการ
ผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์นไตรมาส 1 ปี 2562 รวมถึงปริมาณการใชน้ ้าท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากลูกคา้ปัจจุบนัและลูกคา้ใหม่ 

 ปริมาณการจ าหน่ายน ้ าดิบลดลงจาก 4.3 ล้านลูกบาศก์เมตรในไตรมาส 3 ปี 2561 เป็น 4.2 ล้านลูกบาศก์เมตรในไตรมาส 2 ปี 2562 
หรือลดลงร้อยละ 1 

 ปริมาณการรับจา้งบริหารจดัการน ้ าเสียในทุกนิคมอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนจาก 8.9 ลา้นลูกบาศกเ์มตรในไตรมาส 3 ปี 2561 เป็น 9.1 ลา้น
ลูกบาศกเ์มตรในไตรมาส 3 ปี 2562 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

ii) รายไดอ่ื้นจากธุรกิจน ้า ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ ้าเกินกวา่ท่ีจดัสรร (Excessive Charge) ในไตรมาส 3 ปี 2562 มี
จ  านวนเท่ากบั 2.6 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 85.9 
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ธุรกจิพลงังาน 

ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2562 บริษทัมีรายไดแ้ละส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนและเงินปันผลรับจากธุรกิจพลงังานรวม 421.4 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 26.5 จาก 573.5 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 2561 อยา่งไรก็ตามรายไดแ้ละส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนและเงินปันผลรับจากธุกิจพลงังาน

ตามปกติ  (Normalized Total Revenue from Power Business and Share of Profit from Investments and Dividend) มีจ  านวน 411.0 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.6 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2561  

รายละเอียดของรายไดแ้ละส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนและเงินปันผลรับจากธุรกิจพลงังาน จ าแนกตามประเภทโรงไฟฟ้าดงัน้ี 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ประเภทโรงไฟฟ้า 
ไตรมาส 3 
 ปี 2562 

ไตรมาส 3  
ปี 2561 

% การ
เปลีย่นแปลง 

YTD 2562 YTD 2561 
% การ

เปลีย่นแปลง 
รายไดจ้ากธุรกิจพลงังาน 3.0 1.1 165.4% 5.9 1.9 211.1% 
ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุน 418.4 547.3 -23.6% 1,510.3 1,453.4 3.9% 
เงินปันผลรับ - 25.0 (1.0) 30.0 75.0 -60.0% 

รายได้และส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนและเงนิ
ปันผลรับจากธุรกจิพลงังาน 

421.4 573.5 -26.5% 1,546.2 1,530.3 1.0% 

รายได้และส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนและเงนิ
ปันผลรับจากธุรกจิพลงังานตามปกต ิ1 

411.0 381.8 7.6% 1,278.9 1,127.6 13.4% 

- IPP 259.0 196.42 31.9% 747.8 618.52 20.9% 
- SPP 151.2 186.3 -18.8% 531.7 513.0 3.6% 
- พลงังานทางเลือก 4.4 2.3 87.6% 10.3 5.9 76.3% 
- โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและพฒันา (3.6) (3.3) 9.2% (10.9) (9.8) 11.4% 

1 การค านวณก าไรจากการด าเนินงานปกติ มีการเปล่ียนแปลงโดยการปรับปรุงเพียงผลก าไร/ขาดทุนจากอต้ราแลกเปล่ียน ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2562 เป็นตน้ไป และไดท้ าการ 
เปล่ียนแปลงการค านวณผลก าไรของไตรมาส 1 ปี 2562 ดว้ยเพื่อการค านวณก าไรของงวดสะสมปี 2562    

2ก าไรจากการด าเนินงานปกติ ส าหรับปี 2561 มีการปรับปรุงให้เสมือนมีผลกระทบจากการใช้มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 15  เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกบัผลก าไรปี 2562 

ซ่ึงมีผลกระทบจากการใชม้าตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 15 
 

ธุรกจิโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) 

 โรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ทั้ง 3 แห่ง มีส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนและเงินปันผลรับตามปกติในไตรมาส 3 ปี 2562 จ านวน 259.0 

ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.6 จากไตรมาส 3 ปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากผลด าเนินงานท่ีดีข้ึนจากโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วนั  

 

ธุรกจิโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) 

 โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ทั้ง 8 แห่ง มีส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนและเงินปันผลรับตามปกติในไตรมาส 3 ปี 2562 จ านวน 151.2 ลา้นบาท 

ลดลงร้อยละ 18.8 จากไตรมาส 3 ปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากการปิดซ่อมบ ารุงตามแผนของโรงไฟฟ้ากลัฟ์ เจพี เอน็แอลแอล จ านวน 21 วนั 

 
ธุรกจิพลังงานทางเลือก 
 ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2562 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) จ านวน 8.7 เมกะวตัต ์มีรายไดแ้ละส่วนแบ่งก าไรจาก

การลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ จ  านวน 4.4 ลา้นบาท 
 

บริษทัฯ ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมพฒันาในธุรกิจพลงังาน ปัจจุบนัมีก าลงัการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าท่ีเปิดด าเนินการเชิง

พาณิชยต์ามสัญญาแลว้จ านวน 556 เมกกะวตัต ์และท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้างจ านวน 23 เมกกะวตัต ์บริษทัฯ ไดร่้วมลงทุนกบัผูป้ระกอบการในธุรกิจ
โรงไฟฟ้าท่ีส าคญัทั้งในและต่างประเทศ ไดแ้ก่ กลุ่มโกลว ์กลุ่มกลัฟ์ กลุ่มบริษทับี.กริม กลุ่มซุเอซ กลุ่มกนักุล และกลุ่มเอม็ไอทีจี โดยบริษทัฯ ยงั

ไดมี้การพฒันาและบริหารจดัการเองส าหรับธุรกิจพลงังานทางเลิอกให้กบัลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรม โดยเร่ิมจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน



 

 6 

 

 

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 4 ปี 2562 

 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 3 ปี 2562 โครงการพลงังานแสงอาทิตย ์มีการเซ็นสัญญาใหม่จ  านวน 3.1 เมกกะวตัต ์หรือคิดเป็นจ านวนเมกกะวตัตส์ะสมรวม 

19.9 เมกกะวตัต ์ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและมีก าหนดเปิดด าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์นไตรมาส 4 ปี 2562 ถึง ไตรมาส 2 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 19.9 19.9 
ไตรมาส 4 ปี 2562 - 
ไตรมาส 2 ปี 2563 

ชลบุรี คลีนเอ็นเนอร์ยี่ พลงังานจากขยะ VSPP 33.33 8.6 2.9 ไตรมาส 4 ปี 2562 

รวม    28.5 22.8  

 

ภาพรวมของผลการด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพ่ิมข้ึนจาก 37.5 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 2561 มาเป็น 42.8 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 2562 และเพ่ิมข้ึนจาก 82.4 ใน 

9 เดือนแรกของปี 2561 มาเป็น 118.6 ลา้นบาทใน 9 เดือนแรกของปี 2562 สาเหตุหลกัมาจากมีการปรับปรุงรายการทางบญัชีของหน้ีสงสยั

จะสูญจ านวน 22.5 ลา้นบาทใน 9 เดือนแรกของปี 2561 รวมถึงค่าใชจ่้ายดา้นท่ีปรึกษาส าหรับโครงการใหม่ตามแผนงานธุรกิจ 

 ต้นทุนทางการเงิน เพ่ิมข้ึนจาก 84.2 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 2561 มาเป็นจ านวน 84.4 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 2562 ในขณะท่ีลดลงจาก 

282.7 ลา้นบาทใน 9 เดือนแรกของปี 2561 มาเป็น 245.5 ลา้นบาทใน 9 เดือนแรกของปี 2562 สาเหตุหลกัมาจากการออกหุ้นกูเ้พื่อรีไฟแนนซ์

เงินกูจ้ากสถาบนัการเงินท่ีเหลือจ านวน 4,000 ลา้นบาท ในเดือนมิถุนายน 2561 
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ดงันั้น อตัราก าไรขั้นตน้ ลดลงจากร้อยละ 37.1 ในไตรมาส 3 ปี 2561 เป็นร้อยละ 34.2 ในไตรมาส 3 ปี 2562 แต่เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 35.5 ใน 9 
เดือนแรกของปี 2561 เป็นร้อยละ  38.2 ใน 9 เดือนแรกของปี  2562  บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นตน้ (ไม่รวมรายไดอ่ื้นจากธุรกิจน ้ า) ร้อยละ 33.8  ใน
ไตรมาส 3 ปี 2562 ลดลงจากร้อยละ 34.3 ในไตรมาส 3 ปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากค่าซ่อมแซมท่ีสูงข้ึน รวมถึงค่าเส่ือมราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขยาย
ระบบฐานวางท่อ แต่อยา่งไรก็ตาม อตัราก าไรขั้นตน้ (ไม่รวมรายไดอ่ื้นจากธุรกิจน ้ า) ใน 9 เดือนแรกของปี 2562 มีอตัราร้อยละ 34.3 ใกลเ้คียงกบั 
9 เดือนแรกของปี 2561 ในอตัราร้อยละ 34.4  

ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2562 บริษทัฯ มีก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าใชจ่้ายตดัจ่าย (EBITDA) จ านวน 602.7 ลา้นบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 22.8 จาก 780.5 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 2561  แต่เพ่ิมข้ึนจากจ านวน 2,168.8 ลา้นบาทใน 9 เดือนแรกของปี 2561 เป็นจ านวน 2,107.7 
ลา้นบาทใน 9 เดือนแรกของปี 2562  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.9  

 

2. ฐานะทางการเงนิ 

   

ฐานะทางการเงินรวมของบริษทัฯ ณ ส้ินไตรมาส 3 ปี 2562  สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

สินทรัพย์ 

ณ ส้ินไตรมาส 3 ปี 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 23,668.8 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 104.5 ลา้นบาทจาก ณ ส้ินปี 2561 ท่ีมีจ  านวน 23,773.3 
ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมจ านวน 127.6 ลา้นบาทจากการปรับปรุงบญัชีเก่ียวกบัรายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบั
ลูกคา้ (TFRS 15) 

ส่วนประกอบหลกัของสินทรัพยใ์นงบการเงินรวมของบริษทัฯ คือ (i) เงินลงทุนในบริษทัร่วมจ านวน 12,503.2 ลา้นบาท (ii) อาคารและอุปกรณ์
สุทธิจ านวน 3,723.4 ลา้นบาท (iii) ค่าความนิยมจ านวน 2,772.9 ลา้นบาท (iv)  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิจ านวน 1,927.8 ลา้นบาท (v) เงินให้กูย้ืม
ระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 635.6 ลา้นบาท 

หนีสิ้น 

ณ ส้ินไตรมาส 3 ปี 2562  บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 10,134.4 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 410.4 ลา้นบาทจาก ณ ส้ินปี 2561 ท่ีมีจ  านวน 9,724.0 ลา้นบาท 
สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัทางการเงินจ านวน 35.9 ลา้นบาทและเงินกูย้ืมระยะสั้น และหน้ีสินระยะยาวท่ีถึง

23,773.3

9,724.0

14,049.3

23,668.8

10,134.4

13,534.3

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

สินทรัพยร์วม หน้ีสินรวม ส่วนของผูถื้อหุน้รวม

ส้ินปี 2561 ส้ินไตรมาส 3 ปี 2562

ล้านบาท 
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ก าหนดช าระภายในหน่ึงปีจากสถาบนัทางการเงินจ านวน 205.1 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิ ณ ส้ินไตรมาส 3 ปี 
2562 จ านวน 8,816.7 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2561 ท่ีมีจ  านวน 8,134.5 ลา้นบาท  

โดยหน้ีสินรวมของบริษทัฯส่วนใหญ่ ประกอบดว้ยหุ้นกูร้ะยะยาวจ านวน 4,993.7 ลา้นบาท หน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีจาก
สถาบนัทางการเงินจ านวน 3,997.7 ลา้นบาท และประมาณการหน้ีสินจากธุรกิจน ้าจ  านวน 338.1 ลา้นบาท  

ส่วนของเจ้าของ 

ณ ส้ินไตรมาส 3 ปี 2562 บริษทัฯ มีส่วนของเจา้ของรวมทั้งส้ิน 13,534.3 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 514.9 ลา้นบาท จาก ณ ส้ินปี 2561 ท่ีมีจ  านวน 
14,049.3 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการปรับปรุงบญัชีเก่ียวกบัรายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ (TFRS 15) ในก าไรสะสม 

ณ ส้ินไตรมาส 3 ปี 2562 บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของเจา้ของเท่ากบั 0.75 เท่า เพ่ิมข้ึนจาก 0.69 เท่าในส้ินปี 2561 และอตัราส่วน
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของเจา้ของ เท่ากบั 0.65 เท่า เพ่ิมข้ึนจาก 0.58 เท่าในส้ินปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของส่วนของ
เจา้ของจากการปรับปรุงบญัชีเก่ียวกบัรายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ (TFRS 15) และการเปิดใชเ้งินกูย้มืระยะยาวและระยะสั้นจากสถาบนัทาง
การเงินจ านวน 205.1 ลา้นบาท และ 35.9 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

3. อตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคญั 

   ไตรมาส 3 ปี 2562 ส้ินปี 2561 

อตัราก าไรขั้นตน้ (ร้อยละ) 38.2%                34.4% 

อตัราก าไรสุทธิ1 (ร้อยละ) 58.3% 57.5% 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น2 (ร้อยละ)  17.0%        16.9% 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ (เท่า) 0.75x        0.69x 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของเจา้ของ (เท่า) 0.65x        0.58x 

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

    ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายณฐัพรรษ ตนับุญเอก) 
            ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน 


