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เลขที่ WHAUP-CFR-A-21003  
12 พฤษภาคม 2564 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง ชี้แจงผลการด าเนินงานไตรมาส 1 ปี 2564 

  
1. บทสรุปผู้บริหาร 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกาศผลการด าเนินงานไตรมาส 1 ปี 2564 มีก าไร
ปกติ (Normalized Net Income) จ านวน 188.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 
7.4 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2563  ในขณะที่ก าไรสุทธิ จ านวน 130.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 200.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน แต่ลดลงร้อยละ 50.5 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2563 

(หน่วย: ล้านบาท) 

งบก าไรขาดทุนรวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 1 % การเปลี่ยนแปลง 

2564 2564 2563 QoQ YoY 

รายได้รวม  603.8   446.9   430.3  35.1% 40.3% 
ก าไรขั้นต้น  206.5   123.6   136.5  67.1% 51.3% 
ส่วนแบ่งก าไรปกติจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
และการร่วมค้า 

 131.1   211.8   220.5  -38.1% -40.6% 

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  130.7   264.3   43.5  -50.5% 200.4% 
ก าไรปกติ1  188.6   175.5   221.9  7.4% -15.0% 

 1 ก าไรปกติ คือ การปรับก าไรสุทธิโดยไม่รวมก าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
 

ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรปกติ (Normalized Net Income) จ านวน 188.6 ล้านบาท ลดลงจ านวน 33.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
15.0 จากไตรมาส 1 ปี 2563 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการบันทึกส่วนแบ่งขาดทุนปกติจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (Normalized Share of Profit) 
ของโรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค่-วัน ลดลงจ านวน 128.3 ล้านบาท เนื่องจากโรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค่-วันได้หยุดซ่อมบ ารุงใหญ่ตามแผนงาน จ านวน 37 
วัน ท าให้ได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment) จาก EGAT ลดลง ตลอดจนการลดลงของราคาถ่านหิน ท าให้เกิดผลการ
ด าเนินงานขาดทุน ส่งผลให้บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนปกติจากโรงไฟฟ้าดังกล่าวจ านวน 41.9 ล้านบาท อย่างไรก็ตามค่าความพร้อมจ่ายที่ลดลง
ดังกล่าวจะได้รับการชดเชยในไตรมาสที่เหลือของปี ซ่ึงจะท าให้ส่วนแบ่งก าไรฟื้นตัวขึ้นในไตรมาสถัดไป ส าหรับธุรกิจไฟฟ้าอื่นๆ ยังมีผลการ
ด าเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP)  จ านวนรวม 8 โรงไฟฟ้า มีส่วนแบ่งก าไรปกติจ านวน 187.7 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จ านวน 48.2 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จากปริมาณจ าหน่ายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นรวมถึงราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลงท าให้ Margin 
ดีขึ้น 
 
ในขณะที่ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน บันทึกรายได้และส่วนแบ่งก าไรปกติจ านวน 137.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 115.9 ล้านบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักมาจากรายได้ใหม่จากการให้บริการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ (EPC) เพื่อผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ของโครงการ AAT และการรับรู้รายได้จากการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติม  
 
ผลการด าเนินงานของธุรกิจน้ าในประเทศมีการฟื้นตัวอย่างโดดเด่นจากการคลี่คลายลงของสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงการไม่มีปัญหาภาวะภัยแล้ง
บริเวณภาคตะวันออกดังเช่นปีก่อน ส่งผลให้ปริมาณจ าหน่ายและบริหารจัดการน้ าในประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.7 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับอนุมัติการ
ปรับราคาค่าน้ า (Water Tariff) เนื่องจากต้นทุนจากการซ้ือน้ าดิบปรับตัวสูงขึ้น ท าให้บริษัทฯ ยังคงรักษาศักยภาพในการแข่งขันไว้ได้คงเดิม ส่งผล
ให้รายไดข้องธุรกิจน้ าในประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ส าหรับรายได้จากผลิตภัณฑ์น้ ามูลค่าเพิ่ม ได้แก่ 
น้ าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) และน้ าอุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) นั้นก็เติบโตอย่างมีนัยส าคัญ ที่ร้อยละ 
177.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า และบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง  
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ส าหรับปริมาณการจ าหน่ายน้ าในต่างประเทศ การเพิ่มของปริมาณจ าหน่ายยังคงล่าช้าจากแผนเดิมที่คาดการณ์ไว้  ท าให้บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่ง
ขาดทุนจากการลงทุนในโครงการ SDWTP จ านวน 27.0 ล้านบาท ซ่ึงเมื่อรวมผลของการบันทึกรายการค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เกิด
จากการซ้ือกิจการโครงการ SDWTP จ านวน 8.2 ล้านบาท ท าให้บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากโครงการ SDWTP จ านวน 35.2 ล้านบาท ในไตร
มาสนี้ ซ่ึงรับรู้การขาดทุนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุน จ านวน 29.1 ล้านบาท เนื่องจากผลการบันทึก
รายการค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เกิดจากการซ้ือกิจการเร่ิมบันทึกตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2563 
 
เมื่อเทียบผลประกอบการในไตรมาส 1 ปี 2564 กับไตรมาส 4 ปี 2563 บริษัทฯ มีก าไรปกติ (Normalized Net Income) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจ านวน 
13.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.4 ซ่ึงมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้และก าไรจากธุรกิจน้ าและพลังงานแสงอาทิตย์ แม้ว่าจะมีการ
รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนปกติจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (Normalized Share of Profit) จากโรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค่-วัน เนื่องจากมีการหยุดซ่อมบ ารุง
ใหญ่ตามแผน ท าให้รายไดค่้าความพร้อมจ่ายลดลง  
 
 
 

เหตุการณ์ส าคัญในไตรมาส 1 ปี 2564 

 โครงการ Reclamation Plant ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ขนาด 25,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ภายในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ 
ตะวันออก (มาบตาพุด) ซ่ึงก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2563 ได้เริ่มด าเนินการผลิตในวันที่ 21 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา  

 โรงงานผลิตน้ าปราศจากแรธ่าต ุ(Demineralized water) เฟส 2 เพื่อให้บริการแก่บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) (GPSC) 
ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด) ด้วยสัญญาซ้ือขายประมาณ 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เป็นระยะเวลา 15 ปี ได้
เร่ิมด าเนินการผลิตในวันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา 

 โครงการบ าบัดน้ าเสีย ที ่ EECi วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมรองรับการให้บริหารจัดการน้ าเสียในพื้นที่ โดย
ในช่วงแรกมีความสามารถในการบ าบัด 400,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี  

 ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) เพิ่มจ านวน 7 สัญญา จ านวน
ประมาณ 10 เมกะวัตต ์ รวมเป็นจ านวนเซ็นสัญญาสะสม 61 เมกะวัตต์ ทั้งนีบ้ริษัทฯ เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยโ์ครงการไฟฟ้าพลังงานแสง-  
อาทิตย์เพิ่มเติมอีกราว 4 เมกะวัตต์ ส่งผลให้มีก าลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ประมาณ 44 เมกะวัตต์ และ
ก าลังการผลิตไฟฟ้ารวมตามสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ราว 594 เมกะวัตต์  

 ไตรมาส 1 ปี 2564 นี้ เป็นไตรมาสแรกที่ได้เริ่มรับรู้รายได้จากการให้บริการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ (EPC) เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ
โครงการ AAT ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่าส่งมอบงานให้ลูกค้าแล้วเสร็จและจะรับรู้รายได้ส่วนที่เหลือภายในไตรมาส 3 ปี 2564  

 บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบ Smart Energy Platform ร่วมกับ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษัท 
เซอร์ทิส จ ากัด เพือ่พัฒนาระบบส าหรับการซ้ือขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (P2P Energy Trading Platform) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
ของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม Smart eco industrial estate เพิ่มศักยภาพดา้นความปลอดภยัในการท าธุรกรรม และ
อ านวยความสะดวกการซ้ือขายพลังงานระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้ารายยอ่ยกบัผู้ใช้พลังงาน โดยใช้เทคโนโลย ีBlockchain  

 นิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เป็นนิคมฯ แห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้เชื่อมระบบไฟฟ้าและ Platform เพือ่ซื้อขายไฟฟา้บนระบบ 
P2P Energy Trading กับการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคอย่างเป็นทางการ ซ่ึงโครงการอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากคณะกรรมการก ากับกจิการพลังงาน 
(ERC) ให้เร่ิมด าเนินโครงการเชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการ ERC sandbox ต่อไป  
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2. ผลการด าเนินงาน  
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบก าไรขาดทุนรวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 1 % การเปลี่ยนแปลง 

2564 2563 2563 QoQ YoY 

รายได้รวม 603.8  446.9  430.3  35.1% 40.3% 

 ธุรกิจน้ า 481.4  427.0  423.4  12.7% 13.7% 

o รายได้จากการด าเนินงาน1 474.6  422.8  415.0  12.2% 14.4% 
o รายได้อื่นจากธุรกจิน  า2 6.8  4.2  8.4  64.1% -18.6% 

 ธุรกิจพลังงาน 122.4  19.9  6.9  514.3% 1,667.5% 

ต้นทุนขายและการให้บรกิาร (397.3) (323.4) (293.8) 22.9% 35.2% 
ก าไรขั้นต้น 206.5  123.6  136.5  67.1% 51.3% 
ก าไรขั้นต้นจากการด าเนินงาน3 199.6  119.4  128.1  67.2% 55.8% 
รายได้อื่น4 47.2  11.9  10.4  296.6% 352.8% 
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน (0.1) (0.2) (1.2) -62.7% -92.8% 

ผลขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน5 (32.1) 0.0  0.0  N/A N/A 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (47.3) (67.3) (40.1) -29.8% 18.0% 

ก าไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน6 119.9  (141.7) 216.0  1.8  (0.4) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (46.6) 442.2  (138.6) -110.5% 66.4% 

ต้นทุนทางการเงิน (110.8) (107.7) (105.1) 2.8% 5.4% 

(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคล (6.1) 3.6  (34.3) 269.5% -82.4% 

ก าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ 130.7  264.3  43.5  -50.5% 200.4% 
ขาดทุน/(ก าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน7 57.8  (88.8) 143.2  -165.2% 59.6% 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลผลจากก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน8 0.0  0.0  35.2  N/A 100.0% 

ก าไรปกติ9  188.6   175.5   221.9  7.4% -15.0% 

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไรที่ส าคัญ :           
อัตราก าไรขั้นต้น 34.2% 27.6% 31.7%     
อัตราก าไรสุทธิ10 21.6% 29.3% 14.4%     
1 รายได้จากการด าเนินงานของธุรกิจน้ า ประกอบด้วย 1) รายได้การจ าหน่ายน้ าดิบ 2) รายได้การจ าหน่ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรม 3) รายได้จากการจ าหน่ายน้ ามูลค่าเพิ่ม และ 4) รายได้การบริหาร
จัดการน้ าเสีย 
2 รายได้อื่นจากธุรกิจน้ า ประกอบด้วย 1) ค่าธรรมเนียมจากการขอใช้น้ าเพิ่มซึ่งเกิดจากการท่ีลูกค้ามีความต้องการใช้น้ าเพิ่มข้ึนเกินกว่าที่จัดสรรให้ และ 2) ค่าธรรมเนียมจากการบริหารจัดการน้ า 
3 ก าไรข้ันต้นจากการด าเนินงานไม่รวมรายได้อื่นจากธุรกิจน้ า     
4 รายได้อื่น เช่น ดอกเบ้ียรับจากเงินฝาก เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพี เป็นต้น 
5 ก าไร/(ขาดทุน) จากมูลค่ายุติธรรมจากโรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพี ตามมาตรฐานบัญชีฉบับท่ี 9 
6 ก าไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ประกอบด้วย การรับรู้ (ก าไร)/ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนและยังไม่เกิดข้ึนจากเงินกู้ในสกุลดอลล่าร์ของบริษัทย่อย 
7 ขาดทุน/(ก าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนประกอบด้วย การรับรู้(ก าไร)/ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนและยังไม่เกิดข้ึนจากเงินกู้ในสกุลดอลล่าร์จากบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
8 ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นผลจากเงินกู้สกุลดอลลาร์ท่ีเกิดข้ึนในบริษัท WUPIN 
9 ก าไรปกติ คือ การปรับก าไรสุทธิโดยไม่รวม 1) ก าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และ 2) ภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง  
10 อัตราก าไรสุทธิ ค านวณจากก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ หารด้วยรายได้รวม และ ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนและรายได้อื่นๆ 
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รายได้รวม  
ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมจ านวน 603.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.3 จาก 430.3 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2563 สาเหตุหลัก
มาจาก 

 รายได้จากธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) เพิ่มขึ้นจ านวน 115.5 ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้ใหม่จากการให้บริการติดตั้งแผง
โซล่าเซลล์ (EPC) เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของโครงการ AAT จ านวน 92.7 ล้านบาท และก าลังการผลิต (MW) เพิ่มขึ้นจากการ
ทยอยเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์  (COD)  

 รายได้จากธุรกิจน้ าที่ฟื้นตัวอย่างโดดเด่น โดยเพิ่มขึ้นจ านวน 58.0 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีความ
ต้องการใช้น้ าที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มลูกค้าใหม่ และสถานการณ์โควิด-19 ที่คลี่คลายลง และมีรายได้เพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์น้ ามูลค่าเพิ่ม (น้ า
ปราศจากแร่ธาตุและน้ าอุตสาหกรรมเกรดสูง) ซ่ึงเร่ิมจ าหน่ายและให้บริการช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ที่เติบโตอย่างมีนัยส าคัญ ประกอบกับ
ความสามารถในการผลิตและความต้องการใช้น้ าที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากไตรมาสนี้ไม่มีปัญหาภาวะภัยแล้ง ดังเช่นที่ประสบในไตรมาส 1 ปี 2563 

 
เมื่อเปรียบเทียบรายได้ในไตรมาส 1 ปี 2564 กับไตรมาส 4 ปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมจ านวน 603.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.1 จาก 446.9 
ล้านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2563 เพราะปริมาณจ าหน่ายและบริหารจดัการน้ าที่เพิ่มขึน้อันเป็นผลของการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมจากสถานการณ์
โควิด-19 ที่คลี่คลาย และรายได้จากธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ที่เพิ่มขึ้น 

 
ก าไรขั้นต้นและก าไรขั้นต้นจากการด าเนินงาน 
ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นจ านวน 206.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.3 จากจ านวน 136.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน ส าหรับก าไรจากการด าเนินงานจ านวน 199.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.8 จากจ านวน 128.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน ในขณะที่เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2563 บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.1 จากจ านวน 136.5 ล้านบาท และก าไรจาก
การด าเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.2 จากจ านวน 128.1 ล้านบาท ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ก าไรจากการด าเนินงานเพิ่มขึ้นทั้งจากช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อนและไตรมาสที่แล้ว เกิดจากรายได้จากการด าเนินงานในธุรกิจน้ าและรายได้จากธุรกิจพลังงานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ รายได้จากการผลิตภัณฑ์น้ า
อุตสาหกรรมและน้ ามูลค่าเพิ่มรวมถึงธุรกิจพลังงานหมุนเวียนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน  ในขณะที่ต้นทุนขาย
และให้บริการทั้งหมดเพิ่มขึ้นในอัตราน้อยกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้น  
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ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (“ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน”) 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 1 เปลี่ยนแปลง 

2564 2563 2563 %QoQ %YoY 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน : (46.6) 442.2  (138.6) -110.5% 66.4% 
 ธุรกิจน้ า (39.0) (36.0) (29.2) -8.3% -33.4% 
 ธุรกิจพลังงาน (7.6) 478.3  (109.4) -101.6% 93.1% 

รายการปรับปรุง :      

- (ก าไร)/ขาดทุน จากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ เกีย่วข้องกับส่วน
แบ่งก าไร 

177.7  (230.5) 359.2  177.1% -50.5% 

ส่วนแบ่งก าไรปกติจากเงินลงทุน1 
(Normalized Share of Profit) :  

131.1  211.8  220.5  -38.1% -40.6% 

 ธุรกิจน้ า (39.0) (36.0) (29.2) -8.3% -33.4% 
 ธุรกิจพลังงาน 170.1  247.8  249.8  -31.4% -31.9% 

1 ส่วนแบ่งก าไรปกติจากเงินลงทุนได้มีการปรับปรุงจากส่วนแบ่งก าไรเงินลงทุน โดยไม่รวม (ก าไร)/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  

 
ส่วนแบ่งก าไรปกติจากเงินลงทุนในไตรมาส 1 ป ี2564 จ านวน 131.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 40.6 จากจ านวน 220.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัช่วงเวลา
เดียวกันของปกี่อน สาเหตุหลักมาจากสว่นแบ่งก าไรปกติที่ลดลงของ  
 โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน จ านวน 128.3 ล้านบาท เนื่องจากการรายได้ค่าความพร้อมจ่ายลดลงจากการหยุดซ่อมบ ารุง ใหญ่ตามแผน ประมาณ 37 

วัน ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ ์ที่ผา่นมา 
 ส่วนแบ่งขาดทุนจากโครงการ SDWTP เพิ่มขึ้นจ านวน 6.1 ลา้นบาท เนื่องจากค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนทีเ่กิดจากการซ้ือกิจการ

โครงการ SDWTP จ านวน 8.2 ล้านบาท 
 แม้ว่าบริษัทมีสว่นแบ่งก าไรปกติจากโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) เพิ่มขึ้นจ านวน 48.2 ล้านบาท  

 
ในขณะเดียวกัน ส่วนแบ่งก าไรปกติจากเงินลงทุนในไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 131.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 38.1 จากจ านวน 211.8 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2563 สาเหตุหลักมาจากส่วนแบ่งก าไรปกติที่ลดลงของ 
 โรงไฟฟ้าเก็คโค-่วัน จ านวน 80.7 ล้านบาท เนื่องจากการจากการหยุดซ่อมบ ารุง ใหญ่ตามแผน  
 โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) จ านวน 5.7 ลา้นบาท เนื่องจากการหยุดซ่อมบ ารุงตามแผนของโรงไฟฟ้า GTS3 และ GTS4 จ านวน 15 วัน และ 18 

วัน ตามล าดบั  
 แม้ว่าบริษัทมีสว่นแบ่งก าไรปกติจากโรงไฟฟ้าขยะชลบุรีคลีนเอ็นเนอร์ยี่ (CCE) เพิ่มขึ้นจ านวน 5.2 ล้านบาท  
 

 
ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 
ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จ านวน 130.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 200.4 จากจ านวน 43.5 ล้านบาท

เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจาก  

 ก าไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจ านวน 70.0 ล้านบาท สาเหตุหลักจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจน้ าจากปริมาณจ าหน่ายและบริหารจัดการน้ าที่เพิ่มขึ้น 
และการเติบโตของธุรกิจพลังงานหมุนเวียน จากโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่ทยอยเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) และรายได้ใหม่
จากการให้บริการ EPC แม้ว่าต้นทุนขายจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณการจ าหน่ายและบริหารจัดการน้ าและไฟฟ้า แต่ยังเพิ่มในอัตราที่น้อยกว่าการ
เติบโตของรายได้รวม ส่งผลให้ก าไรขั้นต้นเติบโตอย่างมีนัยยะส าคัญ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 

 รายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นจ านวน 36.8 ล้านบาท ซ่ึงสาเหตหุลักเกิดจากเงินปันผลรับจาก GIPP จ านวน 40 ล้านบาท ที่รับรู้เป็นรายได้ในไตรมาสนี้ 

 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน ลดลงจ านวน 92.0 ล้านบาท สาเหตุหลักจาก  
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- ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินกู้กู้ยืมสกุลเงินดอลลาร์ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซ่ึงขาดทุน
ลดลงจากปีก่อนที่มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจ านวน 181.5 ล้านบาท 

- แม้ว่า ส่วนแบ่งก าไรปกติจากเงินลงทุน ซ่ึงไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ลดลงจ านวน 89.4 ล้านบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  

แม้ว่าจะมีปัจจัยลบที่ท าให้ก าไรสุทธิลดลงจาก 

 มีการบันทึกก าไรจากอัตราแลกเปลีย่นทีย่ังไม่เกิดขึ้นจริงลดลง จ านวน 96.1 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมสกุลเงินดอลลาร์ระหว่างบริษัทยอ่ย 

 บันทึกขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรม จ านวน 32.1 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของมูลค่ายุติธรรมการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพี 

 ในขณะที่มีต้นทุนการเงินที่เพิ่มขึ้น 5.6 ล้านบาท จากจ านวน 105.1 ล้านบาท  
 
ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จ านวน 130.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 50.5 จากจ านวน 264.3 ล้านบาท 
ในไตรมาส 4 ปี 2563  สาเหตุหลักสว่นใหญ่มาจาก  

 การบันทึกสว่นแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน ลดลงจ านวน 488.8 ล้านบาท สาเหตหุลักจาก 

- ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง เพิ่มขึ้นจ านวน 408.2 ล้านบาท จากเงินกูกู้้ยืมสกุลเงินดอลลาร์ของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม  

- ส่วนแบ่งก าไรปกติจากเงินลงทุน ซ่ึงไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ลดลงจ านวน 80.7 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาส 4 ปี 2563 

 รายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นจ านวน 35.3 ล้านบาท สาเหตุหลักจากเงินปันผลจาก GIPP จ านวน 40.0 ล้านบาท ที่รับรู้เป็นรายไดใ้นไตรมาส 1 ปี 2564 
ในขณะที่บริษัทฯ ไม่มีรายได้เงินปันผลดังกล่าวในไตรมาส 4 ปี 2563 

แม้จะมีปัจจัยบวกที่ท าให้ก าไรสุทธิฟื้นตวัจาก 

 ก าไรขั้นต้น เพิ่มขึ้นจ านวน 80.3 ล้านบาท จากไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากรายได้จากการจ าหน่ายและบริการเพิ่มขึ้นมากกวา่ต้นทุนขายและ
การบริการ บริษัทฯ จึงได้บันทึกรายงานอัตราก าไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ผ่านมา  

 ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง เพิ่มขึ้นจ านวน 261.6 ล้านบาท จากเงินกู้ในสกุลดอลล่าร์ของบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นร้อยละ 184.6 
จากไตรมาสที่แล้ว ในขณะที่มีการบันทกึผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้ดังกล่าว ในไตรมาสกอ่นหน้า  

 
ก าไรปกติ (Normalized Net Profit) 
ก าไรปกติเป็นการปรับก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่โดยไม่รวม (ก าไร)/ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้นิติบุคคลเกี่ยวข้องกับผล
ก าไร/ (ขาดทุน) อัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้สกุลดอลลาร์  
 
ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทฯ มีรายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนจ านวน 57.8 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากเงินบาทอ่อนค่า ท าให้
การบันทึกบัญชีเงินกู้ดอลลาร์ของบริษัทร่วมค้าในธุรกิจพลังงานเกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อปรับปรุงรายการดังกล่าวออก ท าให้บริษัทฯ 
รายงานก าไรปกติจ านวน 188.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 จากจ านวน 175.5 
ล้านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2563  
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3. ผลการด าเนินงานรายธุรกิจ 

3.1 ธุรกิจน้ า 

ส าหรับรายได้และสว่นแบ่งก าไรจากธุรกิจน้ ามรีายละเอียดดังตารางต่อไปนี ้
   (หน่วย : ล้านบาท) 

ธุรกิจน้ า 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 1 %เปลี่ยนแปลง 

2564 2563 2563 QoQ YoY 

รายได้จากธุรกิจน้ า  481.4  427.0  423.4  12.7% 13.7% 
- รายได้การจ าหน่ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรม 316.9  294.2  296.8  7.7% 6.8% 
- รายได้การจ าหน่ายน้ าดิบ 77.8  59.9  67.3 30.0% 15.7% 
- รายได้การจ าหน่ายน้ ามูลค่าเพิ่ม 37.7  33.0  13.6  14.5% 177.8% 
- รายได้การบริหารจัดการน้ าเสีย 42.1  35.8  37.4 17.7% 12.7% 
- รายได้อื่นจากธุรกิจน้ า1 6.8  4.2  8.4 64.1% -18.6% 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนจากธุรกิจน้ า2 (39.0) (36.0) (29.2) -8.3% -33.4% 

รายได้รวมและส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนธุรกิจน้ า 442.4  391.0  394.1  13.1% 12.2% 
1รายได้อื่นจากธุรกิจน้ า ประกอบด้วย 1) ค่าธรรมเนียมจากการขอใช้น้ าเกินกว่าที่จัดสรร และ 2) ค่าธรรมเนียมจากการบริหารจัดการน้ าเสีย  
2ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนจากธุรกิจน้ า ประกอบด้วยส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนที่ประเทศเวียดนาม ได้แก่ 1) โครงการ Cua Lo และ 2) โครงการ SDWTP  

 

บริษัทฯ มีรายได้รวมและส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนจากธุรกิจน้ าในไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 442.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีกอ่น โดยมีสาเหตุหลักจาก 

 รายได้จากธุรกิจน้ าเพิ่มขึ้นจ านวน 58.0 ล้านบาท จากจ านวน 423.4 ล้านบาท โดยปัจจยัหลกัเกิดจาก 
-   รายได้จากธุรกิจน้ าในประเทศที่ฟื้นตัวอย่างโดดเด่น เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ไม่ประสบปัญหาภาวะภัยแล้ง 
และมีลูกค้ารายใหม่ที่ทยอยเปิดด าเนินการ จึงท าให้ปริมาณจ าหน่ายและบริหารจัดการน้ าและรายได้ของธุรกิจน้ าในประเทศ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ประกอบกับการได้รับอนุมัติปรับขึ้นค่าน้ า (Water Tariff) ซ่ึงเป็นผลจากต้นทุนน้ าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

แม้ว่า 

 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนจากโครงการ SDWTP เพิ่มขึ้นจ านวน 6.1 ล้านบาท จากการบันทึกรายการค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มี
ตัวตนที่เกิดจากการซ้ือกิจการโครงการดังกล่าว จ านวน 8.2 ล้านบาท แม้ปริมาณจ าหน่ายน้ าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน 

 แต่รายได้อื่นจากธุรกิจน้ าลดลงเล็กน้อย จ านวน 1.6 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 

 
บริษัทฯ มีรายได้รวมและส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนจากธุรกิจน้ าในไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 442.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 13.1 จากไตรมาส 4 
ปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ธุรกิจน้ าเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณยอดขายและบริหารจัดการน้ าในประเทศ การคลีค่ลายของสถานการณ์โควิด-19 
ท าให้ปริมาณการใช้น้ าเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่องจากไตรมาสที่แล้ว  แมว้่าส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุหลกัโครงการ 
SDWTP อันผลจากความต้องการใช้น้ าลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 รอบที่สองที่เมืองฮานอยและช่วงวันหยุด
ยาวประจ าปีของเวียดนาม 
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ส าหรับปริมาณการจ าหนา่ยและบริหารน้ าภายในประเทศมีรายละเอยีดดังตารางต่อไปนี้    
(หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร) 

ปริมาณจ าหน่ายและบริหารน้ าในประเทศ 
ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 4  ไตรมาสที่ 1  % เปลี่ยนแปลง 

2564 2563 2563 QoQ YoY 

ปริมาณการจ าหน่ายน้ าดิบ 4.7 3.5 4.3 34.4% 9.8% 

ปริมาณการจ าหน่ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรม1 13.1 11.7 12.8 11.8% 1.8% 

ปริมาณการจ าหน่ายน้ ามูลค่าเพิ่ม2 1.1 1.0 0.4 10.3% 203.3% 

ปริมาณการบริหารจัดการน้ าเสีย 9.4 8.0 8.3 16.5% 13.2% 
1น้ าเพื่ออุตสาหกรรม หมายถึง น้ า Process และ น้ า Clarified 
2น้ ามูลค่าเพิ่ม หมายถึง น้ าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) และน้ าอุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water)   

 

ธุรกิจน้ าในประเทศ 

ไตรมาส 1 ปี 2564 เทียบกับ ไตรมาส 1 ปี 2563 

ปริมาณการจ าหน่ายน้ าปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกผลิตภัณฑ์สาเหตุหลักมาจากปริมาณความต้องการใช้น้ าที่ฟื้นตัวจากภาคอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นผลจาก
สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ลูกค้ารายใหม่ และไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งเหมือนกับที่ได้เกิดขึ้นในช่วงเดียวกันของปีก่อน รายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

1) ปริมาณการบริหารจัดการน้ าเสียในทกุนคิมอุตสาหกรรม จ านวน 9.4 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจ านวน 1.1 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2  

2) ปริมาณการจ าหน่ายน้ ามูลค่าเพิ่ม จ านวน 1.1 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจ านวน 0.8 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 203.2  

3) ปริมาณการจ าหน่ายน้ าดิบ จ านวน 4.7 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจ านวน 0.4 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8  

4) ปริมาณการจ าหน่ายเพื่ออุตสาหกรรม จ านวน 13.1 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจ านวน 0.2 ล้านลกูบาศก์เมตร หรือเพิม่ขึ้นร้อยละ 1.8  

 รายได้อื่นจากธุรกจิน้ า ในไตรมาส 1 ปี 2564 มีจ านวนเท่ากับ 6.8 ล้านบาท หรือลดลง 1.6 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมจากการขอใช้น้ าเกินกวา่ที่จัดสรร (Excessive Charge) ที่ลดลง 

ไตรมาส 1 ปี 2564 เทียบกับ ไตรมาส 4 ปี 2563 

 ปริมาณการจ าหน่ายน้ า ปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกผลิตภัณฑ์ สาเหตุหลกัมาจากปริมาณความต้องการใช้น้ าที่ฟื้นตวัจากภาคอตุสาหกรรมซ่ึงเป็นผลจาก
สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย และลูกค้ารายใหม ่

1) ปริมาณการจ าหน่ายเพื่ออุตสาหกรรม จ านวน 13.1 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจ านวน 1.4 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
11.8  

2) ปริมาณการบริหารจัดการน้ าเสียในทกุนคิมอุตสาหกรรม จ านวน 9.4 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจ านวน 1.3 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.5  

3) ปริมาณการจ าหน่ายน้ าดิบ จ านวน 4.7 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจ านวน 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.4  

4) ปริมาณการจ าหน่ายน้ ามูลค่าเพิ่ม จ านวน 1.1 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นเล็กนอ้ยจ านวน 0.1 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
10.3 

 รายได้อื่นจากธุรกจิน้ า ในไตรมาส 1 ป ี2564 เพิ่มขึ้น 2.7  ล้านบาท จากจ านวน 4.2 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ป ี2563 ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากค่า  
ธรรมเนียมจากการขอใช้น้ าเกินกว่าที่จัดสรร (Excessive Charge) ที่เพิ่มขึ้น 
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  3.2 ธุรกิจพลังงาน 

ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้และส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนและเงินปันผลรับจากธุรกิจพลังงาน  จ านวน 154.8 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 251.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่บันทึกรายได้และส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนและเงินปันผลรับจากธุรกิจพลังงาน 

จ านวน 102.5 ล้านบาท แต่ลดลงร้อยละ 68.9 จาก 498.2 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2563 อย่างไรก็ตามรายได้และส่วนแบ่งก าไรปกติ

จากเงินลงทุนและเงินปันผลรับจากธุรกิจพลังงาน มีจ านวน 332.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.2 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2563 
 

 (หน่วย : ล้านบาท) 

ธุรกิจพลังงาน 
ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 1  เปลี่ยนแปลง 

2564 2563 2563 %QoQ %YoY 

รายได้จากธุรกิจพลังงาน 122.4  19.9  6.9  514.3% 1667.5% 
ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุน (7.6) 478.3  (109.4) -101.6% 93.1% 
เงินปันผลรับ 40.0  0.0  0.0  N/A N/A 
รายไดแ้ละส่วนแบ่งก าไรจากการลงทนุใน
บริษัทร่วมและการร่วมค้าและเงินปันผลรับ 

154.8  498.2  (102.5) -68.9% 251.1% 

รายไดแ้ละส่วนแบ่งก าไรปกติจากการลงทุน
ในบริษัทร่วมและการร่วมคา้และเงินปนัผล
รับ1 : 

332.5  267.7  256.7  24.2% 29.5% 

- IPP 6.2  44.0  95.7  -85.9% -93.5% 
- SPP 187.7  193.3  139.4  -2.9% 34.6% 
- พลังงานงานหมุนเวยีน2 137.3  29.1  21.4  371.1% 541.6% 
- อื่นๆ3 1.3  1.3  0.1  4.1% 872.6% 

1 การค านวณส่วนแบ่งก าไรปกติ มีการเปลี่ยนแปลงโดยการปรับปรุง (ก าไร)/ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยน 
2 ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย การให้บริการไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม CCE 
3 โครงการวางท่อจัดจ าหน่าย และค้าปลีกก๊าซธรรมชาติ (WHA NGDPs) ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนระหว่าง WHAUP GULF และ MITG  

 

รายละเอียดของรายได้และส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนและเงินปันผลรับจากธุรกิจพลังงาน จ าแนกตามประเภทโรงไฟฟ้าดังนี้ 

3.2.1 ธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) 

ไตรมาส 1 ปี 2564 เทียบกับ ไตรมาส 1 ปี 2563 

 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งขาดทุนปกติจากเงินลงทุนและเงินปันผลรับจากโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ( IPP) ทั้ง 3 แห่ง ในไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 
6.2 ล้านบาท ลดลงจ านวน 89.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 93.5 จากไตรมาส 1 ปี 2563 ที่บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก าไรปกติจ านวน 95.7 
ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากส่วนแบ่งขาดทุนของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน เนื่องจากโรงไฟฟ้าดังกล่าวมีการหยุดซ่อมบ ารุงใหญ่ตามแผน จ านวน 37 
วัน ในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ ท าให้ได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment : AP) ลดลงตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า และ 
ราคาถ่านหินที่ลดลง อย่างไรตามบริษัทฯ ได้รับรู้เงินปันผลรับจากโรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพี จ านวน 40.0 ล้านบาท ในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีก่อน ไม่มีเงินปันผลรับดังกล่าว 

ไตรมาส 1 ปี 2564 เทียบกับ ไตรมาส 4 ปี 2563 

 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งขาดทุนปกติจากเงินลงทุนและเงินปันผลรับจากโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ( IPP) ทั้ง 3 แห่ง จ านวน 6.2 ล้านบาท ลดลง
จ านวน 37.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 85.9 จากไตรมาส 4 ปี 2563 ที่บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก าไรปกติ จ านวน 44.0 ล้านบาทสาเหตุหลัก
มาจากการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน จากการหยุดซ่อมบ ารุงใหญ่ตามแผน ท าให้รายได้ค่าความพร้อมจ่าย (Availability 



 

10 
 

Payment : AP) ลดลง อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาสที่เหลือที่โรงไฟฟ้าดังกล่าวกลับมาด าเนินงานตามปกติ ส่วนแบ่งก าไรดังกล่าวจะกลับมาฟืน้
ตัว และในไตรมาสนี ้บริษัทฯ รับรู้เงินปันผลรับจากโกลว์ไอพีพีจ านวน 40.0 ล้านบาท 
 

3.2.2 ธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) 

ไตรมาส 1 ปี 2564 เทียบกับ ไตรมาส 1 ปี 2563 

 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งก าไรปกติจากเงินลงทุนจากโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ทั้ง 8 แห่ง ในไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 187.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จ านวน 48.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.6 จากไตรมาส 1 ปี 2563 สาเหตุหลักมาจากปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้าให้ลูกค้าอุตสาหกรรม 
(IU) เพิ่มขึ้นและต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติที่ลดลง แม้ว่าปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้าให้ EGAT ลดลง ในไตรมาสนี้มีโรงไฟฟ้าขนาดเล็กจ านวน 2 
แห่ง จาก 8 แห่ง หยุดซ่อมบ ารุงตามแผนเช่นเดียวกับไตรมาส 1 ปี 2563 

ไตรมาส 1 ปี 2564 เทียบกับ ไตรมาส 4 ปี 2563 

 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งก าไรปกติจากเงินลงทุนจากโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ทั้ง 8 แห่ง ในไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 187.7 ล้านบาท ลดลง
จ านวน 5.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.9 จากไตรมาส 4 ปี 2563 สาเหตุหลักมาจากการซ่อมหยุดบ ารุงตามแผนของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก
จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ GTS3 และ GTS4 จากทั้งหมด 8 แห่ง เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2563 ที่ไม่มีการหยุดซ่อมบ ารุงตามแผน 

 

3.2.3 ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน 

บริษัทฯ มีรายได้และสว่นแบ่งก าไรปกตจิากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจากธุรกิจพลังงานหมุนเวยีน เพิ่มขึ้นทั้งจากช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน และรายไตรมาส โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก รายได้ใหม่จากการให้บริการตดิตั้งแผงโซล่าเซลล์ (EPC) และก าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโต
ของพอร์ตพลังงานหมุนเวียน 

ไตรมาส 1 ปี 2564 เทียบกับ ไตรมาส 1 ปี 2563 

 บริษัทฯ มีรายได้และส่วนแบ่งก าไรปกติจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจากธุรกิจพลังงานหมุนเวียน จ านวน 137.3 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจ านวน 115.9 ล้านบาท จากไตรมาส 1 ปี 2563 เป็นผลจากการก าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น และรายได้ใหม่จากการให้บริการติดตั้งแผง  โซ
ล่าร์เซลล์ (EPC) เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของโครงการ AAT จ านวน 92.7 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งก าไรปกติจาก
โรงไฟฟ้าขยะชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ (CCE) จ านวน 14.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจ านวน 1.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน 

ไตรมาส 1 ปี 2564 เทียบกับ ไตรมาส 4 ปี 2563 

 บริษัทฯ มีรายได้และส่วนแบ่งก าไรปกติจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจากธุรกิจพลังงานหมุนเวียน จ านวน 137.3 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจ านวน 108.2 ล้านบาท จาก 38.9 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2563 เป็นผลจากการก าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น และรายได้ใหม่จากการ
ให้บริการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ (EPC) เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของโครงการ AAT  นอกจากนี้ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งก าไรจากโรงไฟฟ้า
ขยะชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ (CCE) เพิ่มขึ้นจ านวน 5.2 ล้านบาทจากไตรมาส 4 ปี 2563  
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4. ฐานะทางการเงิน  

ฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ ณ 31 มีนาคม 2564 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

สินทรัพย์ 

ณ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจ านวน 26,471 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 299 ล้านบาท จากจ านวน 26,172 ล้านบาท ณ สิ้นปี 
2563 สาเหตุหลักมาจาก 

1) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิเพิ่มขึ้นจ านวน 198.7 ล้านบาท โดยมีปัจจัยมาจากการรายได้ที่เพิ่มขึ้น 

2) การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 155.8 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนและทรัพย์สินทางการ

เงินตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ 

3) แม้ว่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจ านวน 283.3 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน : +42.9 ล้านบาท 

- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน : -151.9 ล้านบาท เกิดจากเงินสดจ่ายเพื่อซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

- เงินสดสุทธิใช้ไปมาจากกิจกรรมจัดหาเงินs : -178.6 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักจากเงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจ านวน 875.0 ล้าน

บาท ในขณะที่มีเงินสดรับจากการกู้ยืมจ านวน 700.0 ล้านบาท 

ส่วนประกอบหลักของสินทรัพย์ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ คือ (1) เงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 13,114 ล้านบาท (2) อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

จ านวน 4,803 ล้านบาท (3) ค่าความนิยมจ านวน 2,773 ล้านบาท (4) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิจ านวน 1,976 ล้านบาท และ (5) เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดจ านวน 1,501 ล้านบาท 

 

หนี้สิน 

ณ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้นจ านวน 13,780 ล้านบาท ลดลง 235 ล้านบาท จากจ านวน 14,015 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 โดยมี
รายการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญระหว่างไตรมาส มีดังนี้  
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1) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยลดลงจ านวน 174.2 ล้านบาท 
2) เจ้าหนี้การค้าลดลงจ านวน 90.8 ล้านบาท 

ทั้งนี้ ณ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ านวน 12,692 ล้านบาท ลดลงจ านวน 174 ล้านบาท จากจ านวน 12,866 ล้านบาท 

จาก ณ สิ้นปี 2563  

ส่วนประกอบหลักของหนี้สินรวมในงบการเงินรวมของบริษัทฯ คือ (1) หุ้นกู้ระยะยาวจ านวน 5,604 ล้านบาท (2) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน

การเงินจ านวน 3,999 ล้านบาท (3) หุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีจ านวน 2,390 ล้านบาท  และ (4) เงินกู้ยืมระยะสั้นจ านวน 699 

ล้านบาท 

ส่วนของเจ้าของ 

ณ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีส่วนของเจ้าของรวมทั้งสิ้น 12,724 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 567 ล้านบาท จากจ านวน 12,157 ล้านบาท ณ สิ้นปี 
2563 สาเหตุหลักมาจาก 

1) องค์ประกอบส่วนอื่นของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจ านวน 404.1 ล้านบาท  
2) ก าไรสะสมเพิ่มขึ้นจ านวน 130.7 ล้านบาท  

 

5. อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

   
ไตรมาส 1  
ปี 2564 

ปี 2563 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 7.24% 6.32% 

อัตราส่วนหนี้สินต่อสว่นของเจ้าของ (เท่า) 1.09x 1.15x 

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิตอ่ส่วนของเจ้าของ (เท่า) 0.88x 0.91x 

 
ณ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของเจ้าของเท่ากับ 1.09 เท่า ลดลงจาก 1.15 เท่า ณ สิ้นปี 2563 และอัตราส่วนหนี้สนิ
ที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของเจ้าของ เท่ากับ 0.88 เท่า ลดลงจาก 0.91 เท่า ณ สิ้นปี 2563 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของหนี้สินระยะยาวที่
มีภาระดอกเบี้ย จ านวน 624.4 ล้านบาท และส่วนของเจ้าเพิ่มขึ้นจ านวน 534.8 ล้านบาท 

 

6. โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนา 
ธุรกิจพลังงาน 

 ในไตรมาส 1 ปี 2564 มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีก าลังการผลิตจ านวน 17.3 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีก าหนด
เปิดด าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 2 ถึง ไตรมาส 4 ปี 2564 

 

โรงไฟฟ้า ประเภทโรงไฟฟ้า ประเภท
ผู้ผลิต 

สัดส่วนการถือ
หุ้น 
(%) 

ก าลังการผลิตตาม
ติดต้ัง 

(เมกะวัตต์) 

ก าลังการผลิตตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น 

(เมกะวัตต์) 

ก าหนดการเดินการผลิตเชิง
พาณิชย์ 

พลังงาน
แสงอาทิตย ์

พลังงาน
แสงอาทิตย ์

Private 
PPA 

100 17.3 17.3 
ไตรมาส 2 ถึง  

ไตรมาส 4 ปี 2564 

รวม    17.3 17.3  
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

    ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์) 
              ประธานเจ้าหนา้ที่บริหารการเงิน 

 


