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เลขที่  WHAUP-CFR-A-21005  
10 สิงหาคม 2564 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2564 

  
1. บทสรุปผู้บริหาร 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2564 มีกำไรปกติ 
(Normalized Net Income) จำนวน 264.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปกี่อน และเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 39.6 
เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2564  ในขณะที่กำไรสุทธิ จำนวน 245.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22.6 เมื่อเทียบกับชว่งเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 87.9 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2564 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบกำไรขาดทุนรวม 
ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  %การเปลี่ยนแปลง YTD YTD %การ

เปลี่ยนแปลง 2564 2564 2563 QoQ YoY 2564 2564 

รายได้รวม  543.6   603.8   403.9  -10.0% 34.6%  1,147.3   834.2  37.5% 
กำไรขั้นต้น  179.0   206.5   118.9  -13.3% 50.6%  385.5   255.4  50.9% 
ส่วนแบ่งกำไรปกติและเงินปันผลรับจาก
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

 236.4   171.1   207.4  38.2% 14.0%  407.5   428.0  -4.8% 

กำไรสุทธิส่วนที่เปน็ของบริษัทใหญ่  245.7   130.7   317.4  87.9% -22.6%  376.4   360.9  4.3% 
กำไรปกติ1  264.6   189.5   183.8  39.6% 43.9%  454.1   405.7  11.9% 

 1 กำไรปกติ คือ การปรับกำไรสุทธโิดยไม่รวมกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินไดน้ิติบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง  
 

ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรปกติ (Normalized Net Income) จำนวน 264.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 80.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
43.9 จากไตรมาส 2 ปี 2563 โดยมีปัจจัยหลักมาจากธุรกิจสาธารณูปโภคในประเทศ ที่มีปริมาณการจำหน่ายน้ำมากขึ้น ทั้งจากลูกค้าเก่าและลูกค้า
ใหม ่ประกอบกับไม่มีภาวะภัยแล้งบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกดังเช่นปีก่อน รวมทั้งการปรับขึ้นราคาค่าน้ำ (Water Tariff) ตั้งแต่ต้นปี 2564 ส่งผลให้
รายได้ของธุรกิจน้ำในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า สำหรับรายได้จากผลิตภัณฑ์น้ำมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ น้ำ
ปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) และน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) นั้นก็เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ที่ร้อยละ 
121.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า  ด้านธุรกิจไฟฟ้าที่บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนนั้น กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP)  จำนวนรวม 8 
โรงไฟฟ้า มีส่วนแบ่งกำไรปกติจำนวน 213.0 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำนวน 72.2 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จากปริมาณ
จำหน่ายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นรวมถึงราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลงทำให้ Margin ดีขึ้น ในขณะที่บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรปกติจากโรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค่-วัน 
ลดลงจำนวน 29.4 ล้านบาท เนื่องจากโรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค่-วันได้หยุดซ่อมบำรุงนอกแผน จำนวน 20 วัน ในไตรมาส 2 ปี 2564 ทำให้ได้รับรายได้
ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment) ลดลง  ในขณะที่ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนบันทึกรายได้และส่วนแบ่งกำไรปกติจำนวน 54.9 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจำนวน 26.1 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักมาจากการรับรู้รายได้จากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติม 
และรายได้ใหม่จากการให้บริการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ (EPC) เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 1 โครงการ  
 
สำหรับธุรกิจน้ำในต่างประเทศ โครงการ SDWTP มีปริมาณจำหน่ายน้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า อย่างไรก็
ตาม  การเพิ่มของปริมาณจำหน่ายยังคงล่าช้าจากแผนเดิมที่คาดการณ์ไว้  ทำให้บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในโครงการ SDWTP 
จำนวน 20.4 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมผลของการบันทึกรายการค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เกิดจากการซื้อกิจการโครงการ SDWTP จำนวน 
8.3 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากโครงการ SDWTP จำนวน 28.7 ล้านบาท ในไตรมาสนี้ ซึ่งรับรู้การขาดทุนลดลงเมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุน จำนวน 37.6 ล้านบาท  
 
ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรปกติ (Normalized Net Income) จำนวน 264.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 75.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
39.6 จากไตรมาส 1 ปี 2564 โดยมีปัจจัยหลักมาจากส่วนแบ่งกำไรปกติจากโรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค่-วัน เพิ่มขึ้นจำนวน 90.0 ล้านบาท เนื่องจาก
โรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค่-วันได้หยุดซ่อมบำรุงตามแผนจำนวน 37 วัน ในไตรมาส 1 แม้ว่าโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน หยุดซ่อมเพิ่มเติมในไตรมาส 2 นอกจากนี้
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กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) มีส่วนแบ่งกำไรปกติจำนวน 213.0 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำนวน 25.4 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ป ี
2564 และบริษัทรับรู้รายได้จากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง สำหรับธุรกิจสาธารณูปโภค
ในประเทศ บริษัทฯ รับรู้รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 จากปริมาณการจำหน่ายน้ำมากขึ้น สำหรับธุรกิจสาธารณูปโภคในเวียดนาม บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่ง
ขาดทุนโครงการ SDWTP ลดลง เนื่องจากโครงการ SDWTP มีปริมาณจำหน่ายน้ำเพิ่มขึ้น  
 
 
สำหรับ 6 เดือนแรก ปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรปกติ (Normalized Net Income) จำนวน 454.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 48.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 11.9 จาก 6 เดือนแรก ปี 2563 โดยมีปัจจัยหลักมาจากรายได้ของธุรกิจน้ำในประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีก่อนหน้า เนื่องจากปริมาณการจำหน่ายน้ำมากขึ้น โดยมีปัจจัยบวกจากลูกค้าใหม่และไม่มีภาวะภัยแล้งบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกดังเช่นปีก่อน 
และการปรับขึ้นราคาค่าน้ำ (Water Tariff) ตั้งแต่ต้นปี 2564 นอกจากนี้รายได้จากผลิตภัณฑ์น้ำมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ น้ำปราศจากแร่ธาตุ 
(Demineralized Water) และน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) นั้นก็เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ที่ร้อยละ 149.0 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า  สำหรับภาพรวมธุรกิจไฟฟ้าในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2564 กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP)  มีส่วนแบ่งกำไรปกติ
จำนวน 400.7 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำนวน 120.4 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จากปริมาณจำหน่ายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นรวมถึง
ราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลงทำให้ Margin ดีขึ้น แม้ว่าจะมีการหยุดซ่อมบำรุงตามแผนจำนวน 2 โรงไฟฟ้า ในขณะที่มีโรงไฟฟ้า 3 แห่ง หยุดซ่อมบำรุง
ตามแผนในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรปกติจากโรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค่-วัน ลดลงจำนวน 157.7 ล้าน
บาท เนื่องจากโรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค่-วันได้หยุดซ่อมตามแผนในไตรมาส 1 ปี 2564 และหยุดซ่อมเพิ่มเติมจำนวน 20 วัน ในไตรมาส 2 ทำให้ได้รับ
รายได้ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment) จาก EGAT ลดลง ในขณะที่ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน บริษัทฯ บันทึกรายได้และส่วนแบ่งกำไรปกติ
จำนวน 192.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 142.0 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักมาจากการรับรู้รายได้จากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติม และรายได้ใหม่จากการให้บริการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ (EPC) เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 1 โครงการ  
 
สำหรับธุรกิจน้ำในต่างประเทศ โครงการ SDWTP มีปริมาณจำหน่ายน้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า อย่างไรก็
ตาม  การเพิ่มของปริมาณจำหน่ายยังคงล่าช้าจากแผนเดิมที่คาดการณ์ไว้  ทำให้บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในโครงการ SDWTP 
จำนวน 47.5 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมผลของการบันทึกรายการค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เกิดจากการซื้อกิจการโครงการ SDWTP จำนวน 
16.4 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากโครงการ SDWTP จำนวน 63.9 ล้านบาท ใน 6 เดือนแรก ปี 2564 ซึ่งรับรู้การขาดทุนลดลง
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุน จำนวน 66.7 ล้านบาท  
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เหตุการณ์สำคัญในไตรมาส 2 ปี 2564 

• สำหรับธุรกิจน้ำในประเทศเวียดนาม บริษัทฯ ได้ขยายท่อประปาเพื่อให้บริการน้ำประปาแก่ลูกค้าครอบคลุมทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด 
Hanoi จังหวัด Bac Ninh และจังหวัด Hung Yen และได้เข้าทำสัญญากับลูกค้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและชุมชนไปแล้วในบางพื้นที่ 

• ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) เพ่ิมจำนวน 1 สัญญา 
จำนวนประมาณ 2 เมกะวัตต์ รวมเป็นจำนวนเซ็นสัญญาสะสม 63 เมกะวัตต์ ทั้งนี้บริษัทฯ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมอีกราว 2 เมกะวัตต์ ส่งผลให้มีกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ประมาณ 
46 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมตามสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ราว 596 เมกะวัตต์  

• บริษัทฯ ได้รับรู้รายได้จากการให้บริการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ (EPC) ต่อเนื่องจากไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทฯ คาดการณ์ว่าส่งมอบ
งานให้ลูกค้าแล้วเสร็จและจะรับรู้รายได้ส่วนที่เหลือภายในไตรมาส 3 ปี 2564  

• นิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เป็นนิคมฯ แห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้เชื่อมระบบไฟฟ้าและ Platform เพื่อซื้อขายไฟฟ้า
บนระบบ P2P Energy Trading กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้อนุมัติหลักการดังกล่าว
ภายใต้โครงการ ERC sandbox แล้ว และอยู่ระหว่างการเตรียมทดสอบระบบกับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม โดยโครงการนี้นอกจากจะช่วย
สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด อีกทั้งยังจะช่วยให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอได้ใช้ไฟฟ้าในราคาที่ถูก 
สอดคล้องกับเป้าหมายของ WHA ที่ต้องการส่งเสริม Smart eco industrial estate และช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับ
ผู้ประกอบการในนิคมฯ โครงการดังกล่าว WHAUP ได้ลงนาม MOU กับ PTT และ Sertis ในเดือน มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อนำ 
Energy trading platform มาใช้ในโครงการ และต่อยอด Smart energy platform ต่อไป  

• ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2564 มูลค่ารวม 3,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.91-2.75 ทั้งนี้หุ้นกู้
ดังกล่าวแบ่งเป็น 3 ชุด ประกอบด้วย 

o หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 1,500 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.91 ต่อปี  
o หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 1,300 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.09 ต่อปี  
o หุน้กูชุ้ดที่ 3 จำนวน   700  ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.75 ต่อปี  

ทั้งนี้หุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก TRIS Rating ที่ระดับ A- โดยอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงผลการ
ดำเนินงาน ภาพรวมธุรกิจ และสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง รวมถึงกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอของบริษัทฯ 
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2. ผลการดำเนินงาน  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบกำไรขาดทุนรวม 
ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  %การเปลี่ยนแปลง YTD YTD %การ

เปลี่ยนแปลง 2564 2564 2563 QoQ YoY 2564 2564 

รายได้รวม 543.6  603.8  403.9  -10.0% 34.6% 1,147.3  834.2  37.5% 

● ธุรกิจน้ำ 489.7  481.4  390.2  1.7% 25.5% 971.1  813.6  19.4% 
o รายได้จากการดำเนินงาน1 487.1  474.5  387.9  2.6% 25.6% 961.6  802.9  19.8% 
o รายได้อื่นจากธุรกิจน้ำ2 2.7  6.8  2.3  -61.2% 16.5% 9.5  10.7  -11.1% 

● ธุรกิจพลังงาน 53.9  122.4  13.7  -56.0% 294.3% 176.3  20.6  756.2% 
ต้นทุนขายและการให้บริการ (364.5) (397.3) (285.0) 8.2% -27.9% (761.8) (578.8) 31.6% 
กำไรขั้นต้น 179.0  206.5  118.9  -13.3% 50.6% 385.5  255.4  50.9% 
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน3 176.4  199.6  116.6  -11.6% 51.2% 376.0  244.7  53.7% 
รายได้อื่น4 9.0  47.2  12.5  -81.0% -28.4% 56.2  23.0  144.6% 
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์
ทางการเงิน 

(0.3) 0.1  (0.2) -482.1% -54.7% (0.2) 1.0  124.6% 

ผลขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน5 0.0  (32.1) 0.0  100.0%  (32.1) 0.0    

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (51.5) (47.5) (39.8) -8.6% -29.3% (99.0) (82.4) 20.2% 

กำไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน6 65.4  119.9  (155.9) -45.5% 141.9% 185.2  60.1  208.4% 

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และการร่วมค้า 

149.6  (46.6) 465.6  421.1% -67.9% 103.0  326.9  -68.5% 

ต้นทุนทางการเงิน (106.7) (110.8) (113.5) 3.7% 6.0% (217.4) (218.6) -0.5% 

(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1.1  (6.1) 29.9  118.9% -96.2% (4.9) (4.5) 10.1% 

กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 245.7  130.7  317.4  87.9% -22.6% 376.4  360.9  4.3% 
ขาดทุน/(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน7 21.4  57.8  (102.2) -63.0% 120.9% 79.3  41.0  -93.4% 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลผลจากกำไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน8 

(2.5) 1.0  (31.4) -354.9% 92.0% (1.5) 3.8  140.2% 

กำไรปกติ9 264.6  189.5  183.8  39.6% 43.9% 454.1  405.7  11.9% 

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรที่สำคัญ :  

อัตรากำไรขั้นต้น 32.9% 34.2% 29.4%   33.6% 30.6%  
อัตรากำไรสุทธิ10 32.0% 18.0% 36.0%   25.2% 29.0%  
1 รายได้จากการดำเนินงานของธุรกิจน้ำ ประกอบด้วย 1) รายได้การจำหน่ายน้ำดิบ 2) รายได้การจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม 3) รายได้จากการจำหน่ายน้ำมูลค่าเพ่ิม และ 4) รายได้การบริหารจัดการน้ำเสีย 
2 รายได้อื่นจากธุรกิจน้ำ ประกอบด้วย 1) ค่าธรรมเนียมจากการขอใช้น้ำเพิ่มซึ่งเกิดจากการที่ลูกค้ามีความต้องการใช้น้ำเพ่ิมขึ้นเกินกว่าที่จัดสรรให้ และ 2) ค่าธรรมเนียมจากการบริหารจัดการน้ำ 
3 กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานไม่รวมรายได้อื่นจากธุรกิจน้ำ    
4 รายได้อื่น เช่น ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพี เป็นต้น 
5 กำไร/(ขาดทุน) จากมูลค่ายุติธรรมจากโรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพี ตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 9 
6 กำไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ประกอบด้วย การรับรู้ (กำไร)/ขาดทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้นจากเงินกู้ในสกุลดอลล่าร์ของบริษัทย่อย 
7 ขาดทุน/(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนประกอบด้วย การรับรู้(กำไร)/ขาดทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้นจากเงินกู้ในสกุลดอลล่าร์จากบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
8 ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นผลจากเงินกู้สกุลดอลลาร์ที่เกิดขึ้นในบริษัท WUPIN 
9 กำไรปกติ คือ การปรับกำไรสุทธิโดยไม่รวม 1) กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และ 2) ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
10 อัตรากำไรสุทธิ คำนวณจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ หารด้วยรายได้รวม และ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนและรายได้อื่นๆ 
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รายได้รวม  
ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 543.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.6 จาก 403.9 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2563  
สาเหตุหลักมาจาก 

● รายได้จากธุรกิจน้ำที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจำนวน 99.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความ
ต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มลูกค้าใหมแ่ละลูกค้าเดิม ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์น้ำมูลค่าเพิ่ม (น้ำปราศจากแร่ธาตุและน้ำอุตสาหกรรมเกรดสูง) 
ซึ่งเริ่มจำหน่ายและให้บริการช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับความสามารถในการผลิตและความต้องการใช้
น้ำที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากไตรมาสนี้ไม่มีปัญหาภาวะภัยแล้ง ดังเช่นที่ประสบในไตรมาส 2 ปี 2563 และบริษัทฯ ได้รับอนุมัติปรับขึ้นค่าน้ำ (Water 
Tariff) ตั้งแต่ต้นปี 2564  

● รายได้จากธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) เพ่ิมขึ้นจำนวน 40.2 ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้ใหม่จากการให้บริการติดตั้งแผง 
โซล่าเซลล์ (EPC) เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์จำนวน 15.5 ล้านบาท ซึ่งทยอยรับรูต้่อเนื่องจากไตรมาส 1 ปี 2564 ตามสัดส่วนการ
ส่งมอบโครงการ และกำลังการผลิต (MW) เพิ่มขึ้นจากการทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD)  

 
เมื่อเปรียบเทียบรายได้ในไตรมาส 2 ปี 2564 กับไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 543.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.0 จาก 603.8 
ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2564 เนื่องจากรายได้จากการให้บริการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (EPC) ลดลง แม้ว่ารายได้จากธุรกิจสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากปริมาณจำหน่ายและบริหารจัดการน้ำเพิ่มขึ้นจากความต้องการใช้น้ำของลูกค้ารายใหญ่หนึ่งรายที่ได้เปิดดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ และ
ลูกค้าเดิมที่มีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้น  

 
สำหรับ 6 เดือนแรก ปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,147.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.5 จาก 834.2 ล้านบาทใน 6 เดือนแรก ปี 2563 
สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการดำเนินงานของธุรกิจน้ำและธุรกิจพลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.8 และร้อยละ 756.2 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่แล้ว  
 
 
กำไรขั้นต้นและกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน 
ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 179.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.6 จากจำนวน 118.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อน สำหรับกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานจำนวน 176.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.2 จากจำนวน 116.6 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน  
 
ในขณะที่เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 13.3 จากจำนวน 206.5 ล้านบาท และกำไรจากการดำเนินงานลดลง
ร้อยละ 11.6 จากจำนวน 199.6 ล้านบาท  
 
สำหรับ 6 เดือนแรก ปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 385.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.9 จากจำนวน 255.4 ล้านบาทจาก 6 เดือนแรก ปี 
2563 และกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานจำนวน 376.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.7 จาก 244.7 ล้านบาท ใน 6 เดือนแรก ปี 2563 
 
ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นทั้งจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เกิดจากรายได้จากการดำเนินงานในธุรกิจน้ำและ
รายได้จากธุรกิจพลังงานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรายได้จากการจำหน่ายน้ำดิบและน้ำมูลค่าเพิ่มรวมถึงธุรกิจพลังงานหมุนเวียนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Rooftop) ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน  ในขณะที่ต้นทุนขายและให้บริการทั้งหมดเพิ่มขึ้นในอัตราน้อยกว่าอัตราการเติบโตของรายได้  
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ส่วนแบ่งกำไรและเงินปันผลรับจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (“ส่วนแบ่งกำไรและเงินปนัผลรับจากเงินลงทุน”) 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ส่วนแบ่งกำไรและ 
เงินปนัผลรับจากเงินลงทนุ 

ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  %การเปลี่ยนแปลง YTD YTD %การ 

2564 2564 2563 QoQ YoY 2564 2563 เปลี่ยนแปลง 

ส่วนแบ่งกำไรและ 
เงินปนัผลรับจากเงินลงทนุ : 

149.6  (6.6) 465.6  2,365.8% -67.9%  143.0   326.9  -56.2% 

● ธุรกิจน้ำ (38.6) (39.0) (37.0) 1.2% -4.3%  (77.6)  (66.2) -17.2% 
● ธุรกิจพลังงาน 188.2  32.4  502.5  480.7% -62.6%  220.6   393.1  -43.9% 

รายการปรับปรุง :             

- (กำไร)/ขาดทุน จากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับ
ส่วนแบ่งกำไร 

86.8  177.7  (258.2) -51.2% 133.6%  264.5   101.0  161.8% 

ส่วนแบ่งกำไรปกติและ 
เงินปนัผลรับจากเงินลงทนุ1 
(Normalized Share of 
Profit and Dividend from 
Investment) :  

236.4  171.1  207.4  38.2% 14.0%  407.5   428.0  -4.8% 

● ธุรกิจน้ำ (38.6) (39.0) (37.0) 1.2% -4.3%  (77.6)  (66.2) N/A 
● ธุรกิจพลังงาน 275.0  210.1  244.4  30.9% 12.5%  485.1   494.2  -1.8% 

1 ส่วนแบ่งกำไรปกติและเงินปันผลรับจากเงินลงทุนได้มีการปรับปรุงจากส่วนแบ่งกำไรเงินลงทนุ โดยไม่รวม (กำไร)/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  

 
ส่วนแบ่งกำไรปกติและเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในไตรมาส 2 ปี 2564 จำนวน 236.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.0 จากจำนวน 207.4 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากส่วนแบ่งกำไรปกติและเงินปันผลรับที่เพิ่มขึ้นของ  
● โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) จำนวน 72.2 ล้านบาท  เนื่องจากปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าให้ EGAT และผู้ใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น 

และมีปัจจัยบวกจากราคาค่าแกส๊ที่ลดลง และไม่มีการหยุดซ่อมบำรุงตามแผนของโรงไฟฟ้า (ไตรมาส 2 ปี 2563 มีโรงไฟฟ้าขนาดเล็กจำนวน 
1 แห่ง ปิดซ่อมบำรุง)  

แม้ว่าส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ลดลงจำนวน 29.4 ล้านบาท เนื่องจากการรายได้ค่าความพร้อมจ่ายลดลงจากการหยุดซ่อมบำรุงเพิ่มเติม 
ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา  

 
ในขณะเดียวกัน ส่วนแบ่งกำไรปกติและเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในไตรมาส 2 ปี 2564 จำนวน 236.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.2 จากจำนวน 
171.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2564 สาเหตุหลักมาจากส่วนแบ่งกำไรปกติและเงินปันผลรับที่เพิ่มขึ้นของ 
● โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน จำนวน 90.0 ล้านบาท โดยแม้ว่าจะมีการหยุดซ่อมบำรุงเพิ่มเติมในไตรมาส 2 แต่บริษัทฯ ยังรับรู้ส่วนแบ่งกำไร จำนวน 

48.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับการหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ในไตรมาส 1 ปี 2564 ทำให้บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจำนวน 41.9 ล้านบาท ใน 
ไตรมาสดังกล่าว 

● โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) จำนวน 25.4 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณขายไฟฟ้าให้ EGAT เพิ่มขึ้นอันเป็นผลจากการที่ไม่มีการหยุดซ่อมบำรุงตาม
แผนในไตรมาส 2 ปี 2564  ในขณะที่ไตรมาส 1 ปี 2564 มีโรงไฟฟ้าขนาดเล็กจำนวน 2 แห่ง ปิดซ่อมบำรุงตามแผน  

 
 

สำหรับ 6 เดือนแรก ปี 2564 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรปกติและเงินปันผลรับจากเงินลงทุนจำนวน 407.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.8 จาก 428.0 ล้าน
บาทใน 6 เดือนแรกปี 2563 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน แม้ว่ารับรู้ส่วนแบ่งกำไรปกติจากกลุ่มโรงไฟฟ้า
ขนาดเล็ก (SPP) เพิ่มขึ้น 
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กำไรสุทธิส่วนที่เปน็ของบริษัทใหญ ่
สำหรับไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 245.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22.6 จากจำนวน 317.4 ล้านบาท

เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจาก  

● ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน ลดลงจำนวน 315.9 ล้านบาท สาเหตุหลักจาก  

- ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินกู้กู้ยืมสกุลเงินดอลลาร์ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งขาดทุน
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 344.9 ล้านบาท 

- แม้ว่าส่วนแบ่งกำไรปกติจากเงินลงทุนซึ่งไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน เพิ่มขึ้นจำนวน 29.0 ล้านบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  

แม้ว่าจะมีปัจจัยบวกที่ทำให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 

● กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึน้จริงเพิ่มขึ้นจำนวน 221.3 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมสกุลเงินดอลลาร์ระหว่างบริษัทย่อย 

● กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 60.1 ล้านบาท สาเหตุหลักจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจน้ำจากปริมาณจำหน่ายและบริหารจัดการน้ำที่เพิ่มขึ้น 
และการเติบโตของธุรกิจพลังงานหมุนเวียน จากโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่ทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) และรายได้
ใหม่จากการให้บริการ EPC แม้ว่าต้นทุนขายจะเพ่ิมขึ้นตามปริมาณการจำหน่ายและบริหารจัดการน้ำและไฟฟ้า แต่ยังเพิ่มในอัตราที่น้อย
กว่าการเติบโตของรายได้รวม ส่งผลให้กำไรขั้นต้นเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 

● ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ลดลงจำนวน 11.7 ล้านบาท 

● ต้นทุนการเงินที่ลดลง 6.8 ล้านบาท   
 
สำหรับไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 245.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 87.9 จากจำนวน 130.7 ล้านบาท 
ในไตรมาส 1 ปี 2564  สาเหตุหลักส่วนใหญ่มาจาก  

● การบันทึกส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน เพิ่มขึ้นจำนวน 196.3 ล้านบาท สาเหตุหลักจาก 

- ส่วนแบ่งกำไรปกติจากเงินลงทุน ซึ่งไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน เพิ่มขึ้นจำนวน 105.3 ล้านบาท เมื่อเปรยีบเทียบ
กับไตรมาส 1 ปี 2564 สาเหตุหลักจากโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วันและโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก จำนวน 2 แห่ง หยุดซ่อมบำรุงตามแผนใน
ไตรมาส 1 ปี 2564  

- ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงลดลงจำนวน 90.9 ล้านบาท จากเงินกู้กู้ยืมสกุลเงินดอลลาร์ของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม  

● ในไตรมาส 1 ปี 2564 มีการบันทึกรายการผลขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรม จำนวน 32.1 ล้านบาท แต่ไม่มีการบันทึกผลการขาดทุนดังกล่าวใน
ไตรมาส 2 ปี 2564  

 
แม้จะมีปัจจัยลบที่ทำให้กำไรสุทธิลดลงจาก 

● รายได้อื่นลดลงจำนวน 38.2 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากไม่มีเงินปันผลรับจาก GIPP รับรู้เป็นรายได้ในไตรมาสนี้ ในขณะที่ไตรมาส 
ที่แล้วมีการรับรู้เงินปันผลรับจาก GIPP จำนวน 40 ล้านบาท  

● ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกดิขึ้นจริง เพิ่มขึ้นจำนวน 54.5 ล้านบาท จากเงินกู้ในสกุลดอลล่าร์ของบริษัทย่อย  
 
สำหรับ 6 เดือนแรก ปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 376.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 จากจำนวน 360.9 ล้านบาท 
ใน 6 เดือนแรก ปี 2563  สาเหตุหลักส่วนใหญ่มาจาก  

● กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 130.1 ล้านบาท สาเหตุหลักจากปริมาณการจำหน่ายน้ำเพิ่มขึ้นและได้รับปรับราคาค่าน้ำตั้งแต่ต้นปี 2564 
● กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึน้จริง เพิ่มขึ้นจำนวน 125.5 ล้านบาท จากเงินกู้ในสกุลดอลล่าร์ของบริษัทย่อย  

● รายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 33.2 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากเงินปันผลรับจาก GIPP รับรู้เป็นรายได้ใน 6 เดือนแรก ปี 2564 
 
แม้จะมีปัจจัยลบที่ทำให้กำไรสุทธิลดลงจาก 

● การบันทึกส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน ลดลงจำนวน 223.9 ล้านบาท สาเหตุหลักจาก 
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- ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเพิ่มขึ้นจำนวน 163.4 ล้านบาท จากเงินกู้กู้ยืมสกุลเงินดอลลาร์ของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม  

- ส่วนแบ่งกำไรปกติจากเงินลงทุน ซึ่งไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงจำนวน 60.4 ล้าน สาเหตุหลักจากโรงไฟฟ้า
เก็คโค่-วันมีการหยุดซ่อมบำรุงตามแผน จำนวน 37 วัน และหยุดซ่อมบำรุงนอกแผนอีกจำนวน 20 วัน ใน 6 เดือนแรก ปี 
2564   

● บันทึกรายการผลขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรม จำนวน 32.1 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของมูลค่ายุติธรรมการลงทุนในโครงการ GIPP  
ใน 6 เดือนแรก ปี 2564 

 
 
กำไรปกติ (Normalized Net Profit) 
กำไรปกติเป็นการปรับกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่โดยไม่รวม (กำไร)/ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้นิติบุคคลเกี่ยวข้องกับ 
ผลกำไร/ (ขาดทุน) อัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้สกุลดอลลาร์  
 
สำหรับไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทฯ มีรายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 21.4 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากเงินบาทอ่อนค่า ทำให้
การบันทึกบัญชีเงินกู้ดอลลาร์ของบริษัทร่วมค้าในธุรกิจพลังงานเกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อปรับปรุงรายการดังกล่าวออก ทำให้บริษัทฯ 
รายงานกำไรปกติจำนวน 264.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.9 เมื่อเทียบกับชว่งเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.6 จากจำนวน 189.5 
ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2564  

 
สำหรับ 6 เดือนแรก ปี 2564 บริษัทฯ มีรายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 79.3 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากเงินบาทอ่อนค่าทำให้
การบันทึกบัญชีเงินกู้ดอลลาร์ของบริษัทร่วมค้าในธุรกิจพลังงานเกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้บริษัทฯ รายงานกำไรปกติจำนวน 454.1 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.9 เมื่อเทียบกับ 6 เดือนแรก ปี 2563 
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3. ผลการดำเนินงานรายธุรกิจ 

3.1 ธุรกิจน้ำ 

สำหรับรายได้และส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจน้ำมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
   (หน่วย : ลา้นบาท) 

ธุรกิจน้ำ 
ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  %การเปลี่ยนแปลง YTD YTD %การ

เปลี่ยนแปลง 2564 2564 2563 QoQ YoY 2564 2563 

รายได้จากธุรกิจน้ำ  489.7  481.4  390.2  1.7% 25.5% 971.1  813.6  19.4% 
- รายได้การจำหน่ายน้ำเพื่อ

อุตสาหกรรม 
309.9  316.9  276.9 -2.2% 11.9% 626.8 573.7 9.3% 

- รายได้การจำหน่ายน้ำดิบ 106.2  77.8  63.3 36.4% 67.9% 184.0 130.5 41.0% 
- รายได้การจำหน่ายน้ำมูลค่าเพิ่ม 31.2  37.7  14.1  -17.2% 121.3% 69.0 27.7 149.0% 
- รายได้การบริหารจัดการน้ำเสีย 39.7  42.1  33.6 -5.7% 17.9% 81.8 71.0 15.2% 
- รายได้อื่นจากธุรกิจน้ำ1 2.7  6.8  2.3 -61.2% 16.5% 9.5 10.7 -11.1% 

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนจาก
ธุรกิจน้ำ2 

(38.6) (39.0) (37.0) 1.2% -4.3% (33.2) (66.2) N/A 

รายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรจาก
เงินลงทนุธุรกิจน้ำ 

451.2  442.4  353.2  2.0% 27.7% 937.9  747.4  25.5% 

1รายไดอ้ื่นจากธุรกิจน้ำ ประกอบด้วย 1) คา่ธรรมเนียมจากการขอใช้น้ำเกินกว่าที่จัดสรร และ 2) ค่าธรรมเนยีมจากการบริหารจัดการน้ำเสีย  
2ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนจากธุรกิจน้ำ ประกอบด้วยส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนที่ประเทศเวยีดนาม ได้แก่ 1) โครงการ Cua Lo และ 2) โครงการ SDWTP  

 

บริษัทฯ มีรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนจากธุรกิจน้ำในไตรมาส 2 ปี 2564 จำนวน 451.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.7 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจาก 

● รายได้จากธุรกิจน้ำเพิ่มขึ้นจำนวน 99.5 ล้านบาท จากจำนวน 390.2 ล้านบาท โดยปัจจัยหลักเกิดจาก 
-  รายได้จากธุรกิจน้ำในประเทศที่ฟื้นตัวอย่างโดดเด่น เนื่องจากลูกค้ารายใหม่ที่ทยอยเปิดดำเนินการและลูกค้าเดิมมีความต้องการใช้

น้ำเพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งไม่ประสบปัญหาภาวะภัยแล้งดังเช่นปีก่อนจึงทำให้ปริมาณจำหน่ายและบริหารจัดการน้ำและรายได้ของธุรกิจ
น้ำในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ  ประกอบกับการได้รับอนุมัติปรับขึ้นค่าน้ำ (Water Tariff) ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึง่
เป็นผลจากต้นทุนน้ำที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

● ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนจากโครงการ SDWTP ลดลงจำนวน 8.9 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณจำหน่ายน้ำเพิ่มขึ้น 
แม้ว่าจะมีปัจจัยลบจาก 

● ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนจากโครงการ Cua Lo เพิ่มขึ้นจำนวน 10.5 ล้านบาท เนื่องจากมีการบันทึกรายการปรับปรุงทางบัญชี จำนวน 
-8.2 ล้านบาท และ 

● รายได้อื่นจากธุรกิจน้ำปรับตัวลดลงเล็กน้อย จำนวน 1.6 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 

 
บริษัทฯ มีรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนจากธุรกิจน้ำในไตรมาส 2 ปี 2564 จำนวน 451.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 จากไตรมาส 1 
ปี 2564 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้การจำหน่ายน้ำดิบที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีลูกค้ารายใหญ่เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาสนี้ และส่วนแบ่ง
ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการใช้น้ำของลูกค้าที่ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีปัจจัยลบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อเนื่องจากไตรมาสที่ผ่านมา 
 
สำหรับ 6 เดือนแรก ปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนจากธุรกิจน้ำจำนวน 937.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.5 จาก 6 
เดือนแรก ป ี2563 โดยรายได้จากธุรกิจน้ำเป็นจำนวนเท่ากับ 971.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.4 สาเหตุเกิดจากรายได้จากการจำหน่ายน้ำดิบและ
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การบริหารจัดการน้ำเสียเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังบันทึกส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง ซึ่งมีปัจจัยบวกจากความต้องการใช้
น้ำของลูกค้าเพิ่มขึ้น  
 
สำหรับปริมาณการจำหน่ายและบริหารน้ำภายในประเทศมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้    

(หน่วย : ลา้นลูกบาศก์เมตร) 

ปริมาณจำหน่ายและบริหารน้ำใน
ประเทศ 

ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  %การเปลี่ยนแปลง YTD YTD 
%การ

เปลี่ยนแปลง 
2564 2564 2563 QoQ YoY 2564 2563  

ปริมาณการจำหน่ายน้ำดิบ 6.2 4.7 3.8 32.8% 64.0% 10.9 8.1 35.3% 

ปริมาณการจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม1 12.8 12.9 11.4 -0.3% 12.1% 25.7 24.3 5.9% 

ปริมาณการจำหน่ายน้ำมูลค่าเพิ่ม2 1.0 1.1 0.4 -13.1% 139.0%     

ปริมาณการบริหารจัดการน้ำเสีย 9.3 8.8 7.4 5.8% 26.0% 18.1 15.6 15.5% 
1น้ำเพื่ออุตสาหกรรม หมายถึง นำ้ Process และ น้ำ Clarified 
2น้ำมูลคา่เพิม่ หมายถึง น้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) และนำ้อุตสาหกรรมคณุภาพสูง (Premium Clarified Water)   

 

ธุรกิจน้ำในประเทศ 

ไตรมาส 2 ปี 2564 เทียบกับ ไตรมาส 2 ปี 2563 

● ปริมาณการจำหน่ายน้ำปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกผลิตภัณฑ์สาเหตุหลักมาจากปริมาณความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นทั้งจากลูกค้ารายใหม่และลูกค้าเดิม 
ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งเหมือนกับที่ได้เกิดขึ้นในช่วงเดียวกันของปีก่อน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ปริมาณการจำหน่ายน้ำดิบ จำนวน 6.2 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจำนวน 2.4 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.0 

2) ปริมาณการจำหน่ายเพื่ออุตสาหกรรม จำนวน 12.8 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจำนวน 1.4 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
12.1 

3) ปริมาณการจำหน่ายน้ำมูลค่าเพิ่ม จำนวน 1.0 ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ิมขึ้นจำนวน 0.6 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 139.0  

4) ปริมาณการบริหารจัดการน้ำเสียในทุกนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 9.3 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึน้จำนวน 1.9 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.0 

 

ไตรมาส 2 ปี 2564 เทียบกับ ไตรมาส 1 ปี 2564 

● ปริมาณการจำหน่ายน้ำโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจากความต้องการใช้น้ำดิบที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าที่ทยอยเปิดดำเนินการเชงิ
พาณิชย์ในไตรมาสนี้ แม้ว่าจะมีปัจจัยลบจากปริมาณการจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและน้ำมูลค่าเพิ่มที่ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ 
ไตรมาสก่อน 

1) ปริมาณการจำหน่ายน้ำดิบ จำนวน 6.2 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจำนวน 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.8 ปริมาณ 

2) การจำหน่ายเพื่ออุตสาหกรรม จำนวน 12.8 ล้านลูกบาศก์เมตร ลดลงจำนวน 0.03 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือลดลงร้อยละ 0.3  

3) ปริมาณการจำหน่ายน้ำมูลค่าเพิ่ม จำนวน 1.0 ล้านลูกบาศก์เมตร ลดลงจำนวน 0.1 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือลดลงร้อยละ 13.1 

4) ปริมาณการบริหารจัดการน้ำเสียในทุกนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 9.3 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึน้จำนวน 0.5 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8  
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6 เดือนแรก ปี 2564 เทียบกับ 6 เดือนแรก ปี 2563 

● ปริมาณการจำหน่ายน้ำปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกผลิตภัณฑ์สาเหตุหลักมาจากปริมาณความต้องการใช้น้ำที่ฟื้นตัวและเพิ่มขึ้นจากลูกค้า
ภาคอุตสาหกรรมรายใหม่และรายเดิม และไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งเหมือนกับที่ได้เกิดขึ้นในช่วงเดียวกันของปีก่อน 

1) ปริมาณการจำหน่ายน้ำดิบเพิ่มขึ้นจาก 8.1 ล้านลูกบาศก์เมตรใน 6 เดือนแรก ปี 2563 เป็น 10.9 ล้านลูกบาศก์เมตรใน 6 เดือนแรก  
ปี 2564 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.5 

2) ปริมาณการจำหน่ายเพื่ออุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจาก 24.3 ล้านลูกบาศก์เมตรใน 6 เดือนแรก ปี 2563 เป็น 25.7 ล้านลูกบาศก์เมตร ใน 
6 เดือนแรก ปี 2564 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 สาเหตุหลักมาจากไม่มีปัญหาภาวะภัยแล้งส่งผลลบต่อปริมาณการผลิตและ 
ความต้องการใช้น้ำ ซึ่งต่างจากในปีที่ผ่านมา 

3) ปริมาณการจำหน่ายน้ำมูลค่าเพิ่ม เพิ่มขึ้นจาก 0.8 ล้านลูกบาศก์เมตรใน 6 เดือนแรก ปี 2563 เป็น 2.1 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ใน 6 เดือนแรก ปี 2564 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 169.6  

4) ปริมาณการบริหารจัดการน้ำเสียในทุกนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจาก 15.6 ล้านลูกบาศก์เมตรใน 6 เดือนแรก ปี 2563 เป็น 18.1 ล้าน-
ลูกบาศก์เมตรใน 6 เดือนแรก ปี 2564 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 
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  3.2 ธุรกิจพลังงาน 

สำหรับไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนและเงินปันผลรับจากธุรกิจพลังงาน จำนวน 242.1 ล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ 53.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดยีวกันของปีก่อนที่บันทึกรายได้และส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนและเงินปันผลรับจากธุรกิจพลังงาน จำนวน 

516.2 ล้านบาท แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 56.4 จาก 154.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2564 สำหรับรายได้และส่วนแบ่งกำไรปกติจากเงินลงทุน

และเงินปันผลรับจากธุรกิจพลังงาน มีจำนวน 328.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และลดลง 

ร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2564 
 

สำหรับ 6 เดือนแรก ปี 2564 บริษัทมีรายได้และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนและเงินปันผลรับจากธุรกิจพลังงาน จำนวน 396.9 ล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ 4.1 จากจำนวน 413.7 ล้านบาทใน 6 เดือนแรก ปี 2563 อย่างไรก็ตาม รายได้และส่วนแบ่งกำไรปกติจากเงินลงทุนและเงินปนัผลรับจาก

ธุรกิจพลังงาน มีจำนวน 661.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.5 เมื่อเทียบกับ 6 เดือนแรก ปี 2563 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

ธุรกิจพลังงาน 
ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  %การเปลี่ยนแปลง YTD YTD %การ 

2564 2564 2563 QoQ YoY 2564 2563 เปลี่ยนแปลง 

รายได้จากธุรกิจพลังงาน 53.9  122.4  13.7  -56.0% 294.3%  176.3   20.6  756.2% 
ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุน 188.2  (7.6) 502.5  2579.7% -62.6%  180.6   393.1  -54.1% 
เงินปันผลรับ 0.0  40.0  0.0  -100.0% N/A  40.0   -    N/A 
รายได้และส่วนแบ่งกำไรจาก
การลงทุนในบริษัทร่วมและการ
ร่วมค้าและเงินปันผลรับ 

242.1  154.8  516.2  56.4% -53.1%  396.9   413.7  -4.1% 

รายได้และส่วนแบ่งกำไรปกติ
จากการลงทุนในบริษัทร่วมและ
การร่วมค้าและเงินปันผลรับ1 : 

328.8  332.5  258.0  -1.1% 27.4%  661.3  514.8   28.5% 

- IPP 60.5  6.2  89.7  876.6% -32.5%  66.7   185.4  -64.0% 
- SPP 213.0  187.7  140.8  13.5% 51.3%  400.7   280.2  43.0% 
- พลังงานงานหมุนเวียน2 54.9   137.3  28.8  -60.0% 90.8%  16.0   29.6  -46.0% 
- อื่นๆ3 0.4  1.3  (1.2) -73.3% 129.1%  1.7   (1.1) 255.5% 

1 การคำนวณส่วนแบ่งกำไรปกติ มีการเปลีย่นแปลงโดยการปรับปรุง (กำไร)/ขาดทุน จากอัตราแลกเปลีย่น 
2 ธุรกิจพลังงานหมุนเวยีน ประกอบด้วย การให้บริการไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม CCE 
3 โครงการวางทอ่จัดจำหน่าย และคา้ปลีกก๊าซธรรมชาติ (WHA NGDPs) ซึ่งเป็นการร่วมลงทนุระหว่าง WHAUP GULF และ MITG  

 

รายละเอียดของรายได้และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนและเงินปันผลรับจากธุรกิจพลังงาน จำแนกตามประเภทโรงไฟฟ้าดังนี้ 

3.2.1 ธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ ่(IPP) 

ไตรมาส 2 ปี 2564 เทียบกับ ไตรมาส 2 ปี 2563 

● บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรปกติจากเงินลงทุนและเงินปันผลรับจากโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ทั้ง 3 แห่ง ในไตรมาส 2 ปี 2564 จำนวน 60.5 
ล้านบาท ลดลงจำนวน 29.2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32.5 จากไตรมาส 2 ปี 2563 ที่บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรปกติจำนวน 89.7 ล้านบาท 
สาเหตุหลักมาจากส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน เนื่องจากโรงไฟฟ้าดังกล่าวมีการหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ตามแผน จำนวน 37 วัน ในช่วง
เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ และหยุดซ่อมบำรุงเพิ่มเติมในเดือนพฤษภาคม ทำให้ได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment : AP) 
ลดลงตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า อย่างไรตามบริษัทฯ ได้รับรู้เงินปันผลรับจากโรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพี จำนวน 40.0 ล้านบาท ในขณะที่ช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน ไม่มีเงินปันผลรับดังกล่าว 
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ไตรมาส 2 ปี 2564 เทียบกับ ไตรมาส 1 ปี 2564 

● บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรปกติจากเงินลงทุนและเงินปันผลรับจากโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ทั้ง 3 แห่ง จำนวน 60.5 เพิ่มขึ้นจำนวน 54.3 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 876.6 จากไตรมาส 1 ปี 2564 ที่บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรปกติ จำนวน 6.2 ล้านบาทสาเหตุหลักมาจากการรับรู้
ส่วนแบ่งขาดทุนของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน จากการหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ตามแผน ทำให้รายได้ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment : AP) 
ลดลง แม้ว่าบริษัทฯ รับรู้เงินปันผลรับจากโกลว์ไอพีพีจำนวน 40.0 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2564 

6 เดือนแรก ปี 2564 เทียบกับ 6 เดือนแรก ปี 2563 

● บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรปกติจากเงินลงทุนและเงินปันผลรับจากโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ทั้ง 3 แห่ง ใน 6 เดือนแรกปี 2564 จำนวน 66.7 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 64.0 จาก 6 เดือนแรก ปี 2563 สาเหตุหลักมาจากโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 

 

3.2.2 ธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) 

ไตรมาส 2 ปี 2564 เทียบกับ ไตรมาส 2 ปี 2563 

● บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรปกติจากเงินลงทุนจากโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ทั้ง 8 แห่ง ในไตรมาส 2 ปี 2564 จำนวน 213.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จำนวน 72.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.3 จากไตรมาส 2 ปี 2563 สาเหตุหลักมาจากปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าให้ลูกค้าอุตสาหกรรม 
(IU) เพิ่มขึ้น ต้นทุนค่าแก๊สธรรมชาติที่ลดลง และไมม่ีการหยุดซ่อมบำรุงตามแผน (โรงไฟฟ้าขนาดเล็กจำนวน 1 แห่ง หยุดซ่อมบำรุงตามแผน 
ในไตรมาส 2 ปี 2563) 

ไตรมาส 2 ปี 2564 เทียบกับ ไตรมาส 1 ปี 2563 

● บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรปกติจากเงินลงทุนจากโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ทั้ง 8 แห่ง ในไตรมาส 2 ปี 2564 จำนวน 213.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จำนวน 25.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5 จากไตรมาส 1 ปี 2564 สาเหตุหลักมาจากการซ่อมหยุดบำรุงตามแผนของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก
จำนวน 2 แห่ง เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2564 ที่ไม่มีการหยุดซ่อมบำรุงตามแผน 

6 เดือนแรก ปี 2564 เทียบกับ 6 เดือนแรก ปี 2563 

● บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรปกติจากเงินลงทุนและเงินปันผลรับจากโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ทั้ง 8 แห่ง ใน 6 เดือนแรก ปี 2564 จำนวน 400.7 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.0 จาก 6 เดือนแรก ปี 2563 สาเหตุหลักมาจากปริมาณการส่งไฟฟ้าให้ EGAT และลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น  

 

3.2.3 ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน 

บริษัทฯ มีรายได้และส่วนแบ่งกำไรปกติจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจากธุรกิจพลังงานหมุนเวียน เพิ่มขึ้นทั้งจากช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน และรายไตรมาส โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้จากการให้บริการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ (EPC) ต่อที่ทยอยรับรู้ต่อเนื่องจากไตรมาส 1 ปี 2564 
และกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของพอร์ตพลังงานหมุนเวียน 

ไตรมาส 2 ปี 2564 เทียบกับ ไตรมาส 2 ปี 2563 

● บริษัทฯ มีรายได้และส่วนแบ่งกำไรปกติจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจากธุรกิจพลังงานหมุนเวียน จำนวน 54.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จำนวน 26.1 ล้านบาท จากไตรมาส 2 ปี 2563 เป็นผลจากการกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น และรายได้ใหม่จากการให้บริการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ 
(EPC) เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 1 โครงการ  

ไตรมาส 2 ปี 2564 เทียบกับ ไตรมาส 1 ปี 2564 

● บริษัทฯ มีรายได้และส่วนแบ่งกำไรปกติจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจากธุรกิจพลังงานหมุนเวียน จำนวน 54.9 ล้านบาท ลดลง
จำนวน 82.4 ล้านบาท จาก 137.3 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ รับรู้รายได้จากการให้บริการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ (EPC) 
เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลดลง เนื่องจากรายได้ดังกล่าวเป็นการรับรู้ตามอัตราส่วนของงานที่เสร็จ แม้ว่าบริษัทฯ จะรับรู้รายได้การ
จำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากการกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น  
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6 เดือนแรก ปี 2564 เทียบกับ 6 เดือนแรก ปี 2563 

● บริษัทฯ มีรายได้และส่วนแบ่งกำไรปกติจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจากธุรกิจพลังงานหมุนเวียน จำนวน 192.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จำนวน 142.0 ล้านบาท จาก 6 เดือนแรก ปี 2563 เป็นผลของรายได้ใหม่จากการให้บริการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ (EPC) เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์จำนวน 1 โครงการ และรายได้จำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากการกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

4. ฐานะทางการเงิน  

ฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ ณ 30 มิถุนายน 2564 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

สินทรัพย ์

ณ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำนวน 25,747 ล้านบาท ลดลงจำนวน 425 ล้านบาท จากจำนวน 26,172 ล้านบาท  
ณ สิ้นปี 2563 สาเหตุหลักมาจาก 

1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจำนวน 661 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน : +746 ล้านบาท 

- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน : -228 ล้านบาท เกิดจากเงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

- เงินสดสุทธิใช้ไปมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน : -1,185 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 612 ล้านบาท  

หุน้กู้ครบกำหนดไถ่ถอนจำนวน 2,390 ล้านบาท และการจ่ายคืนเงินกู้ยืมจำนวน 875 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดรับจากการ

กู้ยืมจำนวน 2,700 ล้านบาท 

2) แม้ว่าสินทรัพย์อ่ืนเพิ่มขึ้นจำนวน 212 ล้านบาท โดยมีปัจจัยมาจากอาคารและอุปกรณ์สุทธิและลูกหนี้การค้าสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 114 ล้าน

บาทและ 93 ล้านบาทตามลำดับ และ 

3) การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 18 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนและทรัพย์สินทางการเงิน

ตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม ่

ส่วนประกอบหลักของสินทรัพย์ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ คือ (1) เงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 13,507 ล้านบาท (2) อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

จำนวน 4,921 ล้านบาท (3) ค่าความนยิมจำนวน 2,773 ล้านบาท (4) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิจำนวน 1,966 ล้านบาท และ (5) เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดจำนวน 1,123 ล้านบาท 
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หนี้สิน 

ณ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้นจำนวน 13,526 ล้านบาท ลดลง 489 ล้านบาท จากจำนวน 14,015 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563  

โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญระหว่างไตรมาส มีดังนี้  

1) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยลดลงจำนวน 566 ล้านบาท 
2) เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 17 ล้านบาท 

ทั้งนี้ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 12,301 ล้านบาท ลดลงจำนวน 566 ล้านบาท จากจำนวน 12,866 ล้านบาท  

จาก ณ สิ้นปี 2563  

ส่วนประกอบหลักของหนี้สินรวมในงบการเงินรวมของบริษัทฯ คือ (1) หุ้นกู้ระยะยาวจำนวน 5,605 ล้านบาท (2) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน

การเงินจำนวน 3,999 ล้านบาท และ (3) เงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 2,697 ล้านบาท 

 

ส่วนของเจ้าของ 

ณ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีส่วนของเจ้าของรวมทั้งสิ้น 12,221 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 64 ล้านบาท จากจำนวน 12,157 ล้านบาท ณ สิ้นปี 
2563 สาเหตุหลักมาจาก 

1) องค์ประกอบส่วนอื่นของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 300 ล้านบาท  
2) แม้ว่ากำไรสะสมจะลดลงจำนวน 235 ล้านบาท  

 
 

5. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 
 

   
ไตรมาส 2  
ปี 2564 

ปี 2563 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 6.79% 6.32% 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า) 1.11x 1.15x 

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า) 0.91x 0.91x 

 
ณ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของเจ้าของเท่ากับ 1.11 เท่า ลดลงจาก 1.15 เท่า ณ สิ้นปี 2563 และอัตราส่วนหนี้สิน
ที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของเจ้าของ เท่ากับ 0.91 เท่า ณ ระดับเดียวกับสิ้นปี 2563  
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6. โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนา 

ธุรกิจพลังงาน 

● ในไตรมาส 2 ปี 2564 มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตจำนวน 16.7 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีกำหนด 
เปิดดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 3 ถึง ไตรมาส 4 ปี 2564  

โรงไฟฟา้ ประเภท
โรงไฟฟา้ ประเภทผู้ผลิต 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

กำลังการผลิต 
ตามติดต้ัง 
(เมกะวัตต)์ 

กำลังการผลิต 
ตามสัดสว่นการถือหุ้น 

(เมกะวัตต)์ 

กำหนดการเดินการผลติ 
เชิงพาณิชย ์

พลังงาน
แสงอาทิตย ์

พลังงาน
แสงอาทิตย ์ Private PPA 100 16.7 16.7 

ไตรมาส 3 ถึง  
ไตรมาส 4 ปี 2564 

รวม    16.7 16.7  

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
(นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย)์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 
 


