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เลขที่  WHAUP-CFR-A-21010 

12 พฤศจิกายน 2564 
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ือง ชี้แจงผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 

  
1. บทสรุปผู้บริหาร 

บริษัท ดบับลิวเอชเอ ยทูิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกาศผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 มีก าไรปกต ิ
(Normalized Net Income) จ านวน 276.5 ล้านบาท เพิม่ขึ้นร้อยละ 39.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดยีวกันของปกี่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 
เมื่อเทียบกบัไตรมาส 2 ป ี2564 ในขณะที่ก าไรสุทธิจ านวน 205.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่
ลดลงร้อยละ 16.2 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2564 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

งบก าไรขาดทุนรวม 
ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3  %การเปลี่ยนแปลง YTD YTD %การ

เปลี่ยนแปลง 2564 2564 2563 QoQ YoY 2564 2563 

รายได้รวม  517.3   543.6   416.9  -4.8% 24.1%  1,664.6   1,251.1  33.1% 
ก าไรขั้นต้น  180.8   179.0   120.9  1.0% 49.5%  566.3   376.3  50.5% 
ส่วนแบ่งก าไรปกติและเงินปันผลรับจาก
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

 236.9   236.4   224.9  0.2% 5.4%  644.4   652.9  -1.3% 

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  205.8   245.7   187.5  -16.2% 9.7%  582.2   548.5  6.1% 
ก าไรปกติ1  276.5   267.6   198.6  3.3% 39.2%  733.7   604.3  21.4% 

 1 ก าไรปกติ คือ การปรับก าไรสุทธิโดยไม่รวมก าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

 

ไตรมาส 3 ปี 2564 เทียบกับ ไตรมาส 3 ปี 2563 

ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทฯ มกี าไรปกติ (Normalized Net Income) จ านวน 276.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 77.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
39.2 จากไตรมาส 3 ปี 2563 ซ่ึงมีปัจจัยหลกัมาจากผลการด าเนินงานที่ดีขึน้ของธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจไฟฟ้า โดยธุรกิจสาธารณูปโภคใน
ประเทศนัน้ยังคงมีปริมาณการจ าหน่ายน้ าเพิ่มสูงขึ้น ทั้งจากลกูค้าเก่าและลูกคา้ใหม่ รวมทั้งการปรับขึ้นราคาค่าน้ า (Water Tariff) ตั้งแต่ต้นป ี2564 
ส่งผลดีต่อรายได้ของธุรกิจน้ าในประเทศ ซ่ึงเติบโตขึ้นร้อยละ 19.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหนา้ นอกจากนี้รายได้จากผลิตภัณฑ์น้ า
มูลค่าเพิ่ม ได้แก่ น้ าปราศจากแรธ่าตุ (Demineralized Water) และน้ าอุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) นั้นยังคงเติบโต
ต่อเนื่อง ที่ร้อยละ 24.8 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหนา้  ด้านธุรกจิไฟฟ้าที่บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนนั้น กลุ่มธรุกิจโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP)  
จ านวนรวม 8 โรงไฟฟ้า ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง บริษัทฯ บันทึกสว่นแบ่งก าไรปกติจ านวน 203.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 38.6 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีกอ่น จากปริมาณจ าหน่ายไฟฟ้าให้ EGAT และลูกค้าอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก าไร
ปกติจากโรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค่-วัน ลดลงจ านวน 22.6 ล้านบาท เนื่องจากโรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค่-วันได้หยุดซ่อมบ ารงุนอกแผน จ านวน 28 วัน ใน
ไตรมาส 3 ปี 2564 ท าให้ได้รับรายได้ค่าความพร้อมจา่ย (Availability Payment) ลดลง  ในขณะที่ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนบันทกึรายได้และสว่น
แบ่งก าไรปกติจ านวน 44.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 11.0 ล้านบาท โดยมีปัจจยัหลักมาจากการรับรู้รายได้จากการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์
โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติม 
 
ส าหรับธุรกจิน้ าในต่างประเทศ โครงการ SDWTP ปริมาณจ าหนา่ยน้ าเพิ่มขึ้นตอ่เนื่อง เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.1 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกันของปีกอ่น
หน้า ท าให้บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทนุจากการลงทุนในโครงการ SDWTP ลดลงจ านวน 8.1 ลา้นบาทเมื่อเทียบกับชว่งเวลาเดียวกันของปีกอ่นหนา้  
ซ่ึงเมื่อรวมผลของการบันทึกรายการค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เกิดจากการซ้ือกิจการโครงการ SDWTP จ านวน 8.4 ล้านบาท ส่งผลให้
บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากโครงการ SDWTP จ านวน 28.1 ล้านบาท  
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ไตรมาส 3 ปี 2564 เทียบกับ ไตรมาส 2 ปี 2564 

ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรปกติ (Normalized Net Income) จ านวน 276.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 8.9 ล้านบาท หรอืเพิ่มขึ้นร้อยละ 
3.3 จากไตรมาส 2 ป ี 2564 โดยมีปจัจัยหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ผลิตภณัฑ์น้ ามูลค่าเพิ่มจากปริมาณการจ าหน่ายน้ าปราศจากแรธ่าตุปรับตวั
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เงินปันผลรับจ านวน 10.0 ล้านบาท จากโรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพี (GIPP) และต้นทุนทางการเงินที่ลดลง ส าหรบั
ธุรกิจสาธารณูปโภคในเวียดนาม บริษัทฯ ยังรับรูส้่วนแบ่งขาดทุนจากโครงการ SDWTP ลดลงร้อยละ 2.2 จากการที่มปีริมาณจ าหน่ายน้ าเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 1.2 แม้วา่จะได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อคดาวน์ในกรุงฮานอย อย่างไรก็ตามในไตรมาส 3 ปี 2564 โรงไฟฟ้าถา่นหินเก็คโค่-วันมีส่วนแบ่งก าไร
ลดลงจ านวน 12.9 ล้านบาท จากโรงไฟฟ้าดังกล่าวได้หยุดซ่อมบ ารุงจ านวน 28 วัน ในขณะหยุดซ่อมบ ารุงจ านวน 20 วันในไตรมาสก่อนหนา้ 
นอกจากนี้กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) มีสว่นแบ่งก าไรลดลงจ านวน 9.7 ล้านบาทเมื่อเทยีบกับไตรมาสกอ่นหน้า ผลจากการปรับตวัสูงขึ้นของ
ราคาก๊าซธรรมชาต ิ
 

9 เดือนแรก ป ี2564 เทียบกับ 9 เดือนแรก ปี 2563 

ส าหรับ 9 เดือนแรก ปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรปกติ (Normalized Net Income) จ านวน 733.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 129.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 21.4 จาก 9 เดือนแรก ป ี2563 โดยมีปัจจยัหลกัมาจากรายได้ของธุรกิจน้ าในประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.6 เมื่อเทียบกับชว่งเวลาเดียวกันของ
ปีก่อนหนา้ เนื่องจากปริมาณการจ าหน่ายน้ ามากขึ้น โดยมปีัจจยับวกจากลูกค้าใหม่ที่ทยอยเปิดด าเนินการ การไม่มีภาวะภยัแล้งบริเวณพื้นที่ภาค
ตะวันออกดังเช่นปีก่อน และการปรับขึน้ราคาค่าน้ า (Water Tariff) ตั้งแต่ตน้ปี 2564 นอกจากนี้รายได้จากผลิตภณัฑ์น้ ามูลค่าเพิ่ม ได้แก ่ น้ า
ปราศจากแรธ่าตุ (Demineralized Water) และน้ าอุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) นั้นก็เติบโตอยา่งมีนัยส าคัญ ที่ร้อยละ 
82.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหนา้  ส าหรับภาพรวมธุรกิจไฟฟา้ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2564 กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP)  มี
ส่วนแบ่งก าไรปกติจ านวน 604.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 159.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับชว่งเวลาเดียวกันของปกี่อน จากปริมาณจ าหนา่ยไฟฟ้าให้ทั้ง
EGAT และลูกค้าอุตสาหกรรม (IU) ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก 9 เดือนแรก ปี 2564 ไม่มีการหยุดซ่อมบ ารุงตามแผน ในขณะที่ 9 เดือนแรกของปี 2563 มี
หยุดซ่อมบ ารุงตามแผนจ านวน 3 แหง่ แม้ว่าจะมีปจัจัยลบจากต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ รับรูส้่วนแบ่งก าไรปกติจาก
โรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค่-วันลดลงจ านวน 180.3 ล้านบาท เนื่องจากโรงไฟฟ้าถา่นหินเก็คโค่-วันได้หยุดซ่อมบ ารุงตามแผน จ านวน 37 วัน และหยดุ
ซ่อมบ ารุงนอกแผนจ านวนรวม 48 วัน ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2564 ท าให้ได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment) จาก EGAT ลดลง 
อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วันได้กลับมาด าเนินการตามปกติอีกครั้งในเดือนตุลาคม ในขณะที่ธุรกิจพลังงานหมุนเวยีน บริษัทฯ บันทึกรายได้และ
ส่วนแบ่งก าไรปกติจ านวน 237.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 153.1 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักมาจากการรับรู้รายได้จากการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์
โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติม และรายได้ใหม่จากการให้บริการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ (EPC) เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์ 1 
โครงการ  
 
ส าหรับธุรกจิน้ าในต่างประเทศ โครงการ SDWTP มีปริมาณจ าหน่ายน้ าเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง ร้อยละ 21.7 เมื่อเทยีบกับชว่งเวลาเดียวกันของปีกอ่นหนา้ 
แม้มีปัจจยัลบจากมาตรการล็อกดาวน์ในกรุงฮานอย ท าให้บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบง่ขาดทุนจากการลงทุนในโครงการ SDWTP จ านวน 67.4 ล้านบาท ซ่ึง
เมื่อรวมผลของการบันทึกรายการค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เกิดจากการซ้ือกิจการโครงการ SDWTP จ านวน 24.6 ล้านบาท ส่งผลให้
บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากโครงการ SDWTP จ านวน 92.0 ล้านบาท ใน 9 เดือนแรก ป ี2564 ซ่ึงรับรู้การขาดทนุลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปกี่อนที่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทนุ จ านวน 125.2 ล้านบาท  
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เหตุการณ์ส าคัญที่ผ่านมา 

 ในไตรมาส 3 ป ี2564 ที่ผ่านมา บริษทัฯ ไดเ้ปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมอกีราว 4 เมกะวัตต ์
ส่งผลให้มีก าลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ประมาณ 50 เมกะวัตต์ และก าลังการผลิตไฟฟ้ารวมตาม
สัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ราว 600 เมกะวตัต์  

 ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาโครงการพลังงานแสงอาทิตย ์ เพิ่มจ านวน 4 สัญญา ก าลังการผลิตประมาณ  
22 เมกะวัตต์ โดย 1 ใน 4 โครงการ คือ โครงการ Prinx Chengshan จ านวน 19 เมกะวัตต์ ซ่ึงเป็นสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่มีขนาดเมกะวัตต์สูงที่สุดที่บริษัทเคยติดตั้งมา มีอายุสัญญา 25 ปี และพร้อมจา่ยไฟฟา้ในช่วงครึ่งปีหลัง ปี 2565 โดย ณ สิน้
ไตรมาสนี้ บริษัทฯ มีจ านวนเซ็นสัญญาสะสม 85 เมกะวัตต ์ 

 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 บริษทั WHAUP (SG) 2DR PTE. LTD. (WHAUP (SG) 2DR) ซ่ึงเป็นบริษัทที่ WHAUP จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ใช้ลงทุนในเวียดนาม ได้ยื่นหนังสือต่อ Vietnam International Arbitration Center (VIAC) เพื่อเร่ิมกระบวนการอนญุาโตตุลาการกับ
บริษัท Aqua One Water Corporation (“Aqua One”) ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท SDWTP  เพื่อให ้Aqua One ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ระบุในสัญญาซ้ือขายหุ้น เนื่องจาก SDWTP ไม่สามารถน าใบรับรองการจดทะเบียนการลงทุน (Investment Registration  
Certificate : IRC) ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม  (Amended IRC) มามอบให้แก ่WHAUP (SG) 2DR ได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในสัญญา
ซ้ือขายหุ้น ทั้งนี้ภายใต้สัญญาซ้ือขายหุน้ดังกล่าว หาก SDWTP ไม่สามารถน า Amended IRC มามอบให้แก ่WHAUP (SG) 2DR ได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  WHAUP (SG) 2DR มีสิทธิขายหุ้น SDWTP ที่ถอือยู่ทั้งหมดคืนให้แก่ Aqua One ในราคาที่ WHAUP (SG) 
2DR ได้ช าระค่าหุ้นไปพร้อมกบั Carrying Cost นับจากวันที่ WHAUP (SG) 2DR  ได้จา่ยเงินค่าหุ้น จนถึงวันที ่Aqua One ช าระเงินค่า
หุ้นคืนให้ WHAUP (SG) 2DR ครบจ านวน 

 บริษัทฯ และหุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการคงอันดับความน่าเช่ือถือจาก TRIS Rating ที่ระดับ A- พร้อมปรับเพิ่มแนวโน้ม “คงที่” โดย
อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงศักยภาพการด าเนินธุรกิจทั้งธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจไฟฟา้ที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง สถานะทาง
การเงินที่แข็งแกร่งพร้อมรองรับการด าเนินงานและแผนขยายธุรกิจ รวมถึงกระแสเงินสดที่สม่ าเสมอของบริษัทฯ 

 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ที่ผา่นมา บริษัทฯ ได้ถูกคัดเลือกและประกาศรายชื่อจาก SET ให้เป็นหนึ่งใน “หุ้นยั่งยืน” หรือ บริษัทจด
ทะเบียนที่อยู่ใน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ าปี 2564 ติดกันต่อเนื่องเป็นปีที ่2 ซึ่งสะท้อนถงึศักยภาพในการ
ด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการมีบรรษัทภิบาท พร้อมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม 
(Environmental, Social and Governance หรือ ESG)   

 ในวันเดียวกัน บริษัทฯ ได้รับรางวัล Outstanding Innovative Company Awards จากงาน SET Awards 2021 ซ่ึงจัดโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  ดว้ยนวัตกรรมจากโครงการ Demineralized Reclaimed Water : แหล่งน้ าทางเลือกเพื่อการ
พัฒนาอยา่งยั่งยืน 

 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมตอินุมัติเงินปันผลระหว่างกาลช่วง 9 เดือนแรก (ม.ค. - ก.ย.  
ปี 2564) ในอัตรา 0.0925 บาทต่อหุ้น ซ่ึงสะท้อนให้เห็นผลการด าเนินงานที่แข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมา โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD  
วันที่ 25 พฤศจกิายน 2564 และก าหนดจ่ายปันผลวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ตามล าดับ 
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2. ผลการด าเนินงาน  
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบก าไรขาดทุนรวม 
ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3  %การเปลี่ยนแปลง YTD YTD %การ

เปลี่ยนแปลง 2564 2564 2563 QoQ YoY 2564 2563 

รายได้รวม  517.3   543.6   416.9  -4.8% 24.1%  1,664.6   1,251.1  33.1% 

● ธุรกิจน้ า  481.3   488.9   401.3  -1.6% 19.9%  1,450.8   1,213.3  19.6% 
o รายได้จากการด าเนินงาน1  479.7   487.1   399.0  -1.5% 20.2%  1,441.3   1,201.9  19.9% 
o รายได้อื่นจากธุรกจิน  า2  1.6   1.9   2.3  -16.4% -31.3%  9.5   11.4  -17.0% 

● ธุรกิจพลังงาน  36.0   54.7   15.6  -34.2% 129.9%  213.8   37.8  466.1% 
ต้นทุนขายและการให้บรกิาร  (336.5)  (364.5)  (296.0) 7.7% -13.7%  (1,098.3)  (874.8) -25.6% 
ก าไรขั้นต้น  180.8   179.0   120.9  1.0% 49.5%  566.3   376.3  50.5% 
ก าไรขั้นต้นจากการด าเนินงาน3  179.2   177.2   118.6  1.2% 51.1%  556.8   364.9  52.6% 

รายได้อื่น4  17.3   9.0   44.4  92.0% -61.1%  73.5   67.4  9.0% 

ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์
ทางการเงิน 

0.6  0.3  0.1  82.8% 407.1% 0.9  (0.9) 197.2% 

ผลขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน5  -   -   -  N/A N/A  (32.1)  -    N/A 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (49.9) (52.2) (40.4) -4.4% 23.4% (149.4) (120.8) 23.7% 

ก าไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน6  163.8   65.4   82.3  1.5  1.0   349.0   142.4  1.5  

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และการร่วมค้า 

 (6.1)  149.6   97.1  -104.0% -106.2%  97.0   424.0  -77.1% 

ต้นทุนทางการเงิน  (96.6)  (106.7)  (106.5) -9.4% -9.3%  (314.1)  (325.1) -3.4% 

(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคล  (4.1)  1.1   (10.3) -461.1% -60.1%  (9.0)  (14.8) -39.0% 

ก าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่  205.8   245.7   187.5  -16.2% 9.7%  582.2   548.5  6.1% 
ขาดทุน/(ก าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน7  69.2   21.4   9.0  223.2% 669.2%  148.4   50.0  197.1% 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลผลจากก าไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน8 

 1.6   0.5   2.1  192.4% -25.8%  3.1   5.9  -47.6% 

ก าไรปกติ9  276.5   267.6   198.6  3.3% 39.2%  733.7   604.3  21.4% 

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไรที่ส าคัญ :  

อัตราก าไรขั้นต้น 35.0% 32.9% 29.0%     34.0% 30.1%   
อัตราก าไรสุทธิ10 29.7% 32.0% 29.3%     26.7% 29.1%   
1 รายได้จากการด าเนินงานของธุรกิจน้ า ประกอบด้วย 1) รายได้การจ าหน่ายน้ าดิบ 2) รายได้การจ าหน่ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรม 3) รายได้จากการจ าหน่ายน้ ามูลค่าเพิ่ม และ 4) รายได้การบริหารจัดการน้ 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 3 ปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมจ านวน 517.3 ล้านบาท เพิม่ขึ้นร้อยละ 24.1 จาก 416.9 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2563  
สาเหตุหลักมาจาก 
● รายได้จากธุรกิจน้ าทีด่ีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจ านวน 80.0 ล้านบาท เมื่อเทียบกับชว่งเวลาเดียวกันของปกี่อน เนื่องจากความต้องการ

ใช้น้ าที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มลูกค้าใหมแ่ละลกูค้าเดิม ซ่ึงรวมถึงผลิตภัณฑ์น้ ามูลค่าเพิ่ม (น้ าปราศจากแร่ธาตุและน้ าอุตสาหกรรมเกรดสูง) ที่เติบโต
อย่างมีนัยส าคัญ และบริษัทฯ ได้รับอนมุัติปรับขึ้นค่าน้ า (Water Tariff) ตั้งแตต่้นปี 2564  

● รายได้จากธุรกิจผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย ์เพิ่มขึ้นจ านวน 20.3 ล้านบาท เนื่องจากก าลังการผลิต (MW) เพิ่มขึ้นจากการทยอยเปดิ
ด าเนินการเชิงพาณิชย์(COD) จ านวน 18.5 ล้านบาท และมีรายได้ใหม่จากการให้บริการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ (EPC) เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ซ่ึงทยอยรับรู้ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2564  

 
เมื่อเปรียบเทียบรายได้ในไตรมาส 3 ป ี2564 กับไตรมาส 2 ป ี2564 บริษัทฯ มรีายได้รวมจ านวน 517.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.8 จาก 543.6 ล้าน
บาท ในไตรมาส 2 ปี 2564 เนื่องจากรายได้จากการให้บรกิารติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (EPC) ลดลง ตามสัดส่วนที่เหลอืของการส่งมอบโครงการ และ
รายได้จากธุรกิจสาธารณูปโภคลดลง เนือ่งจากปริมาณจ าหน่ายและบริหารจัดการน้ าโดยรวมลดลง โดยมปีัจจยัหลักจากความต้องการใช้น้ าของลูกค้า
รายใหญ่หนึ่งรายลดลงจากการหยุดซ่อมบ ารุงชั่วคราว  

 
ส าหรับ 9 เดือนแรก ปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมจ านวน 1,664.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.1 จาก 1,251.1 ล้านบาทใน 9 เดือนแรก ปี 2563 
สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการด าเนินงานของธุรกิจน้ าและธุรกิจพลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.6 และร้อยละ 466.1 ตามล าดับ เมื่อเทียบกับชว่งเวลา
เดียวกันของปีทีก่่อน 
 
 
ก าไรขั้นต้นและก าไรขั้นต้นจากการด าเนินงาน 
ในไตรมาส 3 ป ี2564 บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นจ านวน 180.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.5 จากจ านวน 120.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อน ส าหรับก าไรขั้นต้นจากการด าเนินงานจ านวน 179.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.1 จากจ านวน 118.6 ล้านบาท เมื่อเทยีบกับชว่งเวลา
เดียวกันของปกี่อน  
 
ในขณะที่เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 จากจ านวน 179.0 ล้านบาท และก าไรจากการด าเนินงานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.2 จากจ านวน 177.2 ล้านบาท  
 
ส าหรับ 9 เดือนแรก ป ี2564 บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นจ านวน 566.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.5 จากจ านวน 376.3 ล้านบาทจาก 9 เดือนแรก ป ี
2563 และก าไรขั้นต้นจากการด าเนินงานจ านวน 556.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 52.6 จาก 364.9 ล้านบาท ใน 9 เดือนแรก ปี 2563 
 
ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ก าไรขั้นต้นจากการด าเนินงานเพิ่มขึ้นทั้งจากช่วงเวลาเดียวกันของปกี่อนและไตรมาสที่แลว้ เกิดจากรายได้จากการด าเนินงานใน
ธุรกิจน้ าและรายไดจ้ากธุรกิจพลังงานเพิม่ขึ้น โดยเฉพาะรายได้จากการจ าหน่ายน้ าดิบ น้ าเพื่ออุตสาหกรรม และน้ ามูลค่าเพิ่ม รวมถึงธุรกิจพลังงาน
หมุนเวียนจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน  ในขณะที่ต้นทุนขายและให้บริการเพิ่มขึ้นในอัตรานอ้ยกว่าอัตราการเติบโตของรายได้ส่งผล
ให้อัตราก าไรขั้นต้นอยู่ในระดับสูงที่ 35.0% ในขณะที่ไตรมาส 2 ปี 2564 และ ไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทฯ มีอัตราก าไรขั้นอยู่ที่ระดับ  32.9% และ 
29.0%  
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ส่วนแบ่งก าไรและเงินปันผลรับจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (“ส่วนแบ่งก าไรและเงินปันผลรับจากเงินลงทุน”) 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ส่วนแบ่งก าไรและ 
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน 

ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3  %การเปลี่ยนแปลง YTD YTD %การ 

2564 2564 2563 QoQ YoY 2564 2563 เปลี่ยนแปลง 

ส่วนแบ่งก าไรและ 
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน : 

4.0  149.6  133.6  -97.4% -97.0%  147.0   460.5  -68.1% 

● ธุรกิจน้ า (29.3) (38.6) (57.5) 23.9% 48.9% (106.9)  (123.7) 13.6% 
● ธุรกิจไฟฟา้ 33.3  188.2  191.1  -82.3% -82.6%  253.9   584.2  -56.5% 

รายการปรับปรุง :             

- (ก าไร)/ขาดทุน จากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกบั
ส่วนแบ่งก าไร 

233.0  86.8  91.3  168.5% 155.2%  497.5   192.3  158.6% 

ส่วนแบ่งก าไรปกตแิละ 
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน1 
(Normalized Share of 
Profit and Dividend from 
Investment) :  

236.9  236.4  224.9  0.2% 5.4%  644.4   652.9  -1.3% 

● ธุรกิจน้ า (29.3) (38.6) (57.5) 23.9% 48.9% (106.9)  (123.7) N/A 
● ธุรกิจไฟฟา้ 266.3  275.0  282.4  -3.2% -5.7%  751.4   776.5  -3.2% 

1 ส่วนแบ่งก าไรปกติและเงินปันผลรับจากเงินลงทุนได้มีการปรับปรุงจากส่วนแบ่งก าไรเงินลงทุน โดยไม่รวม (ก าไร)/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  

 
ส่วนแบ่งก าไรปกติและเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในไตรมาส 3 ปี 2564 จ านวน 236.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 จากจ านวน 224.9 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีกอ่น สาเหตุหลักมาจาก  

 ส่วนแบ่งก าไรปกติและเงินปันผลรับที่เพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) จ านวน 38.6 ล้านบาท  เนื่องจากปริมาณการจ าหนา่ยไฟฟา้ให้ 
EGAT และผู้ใช้ไฟฟา้ภาคอุตสาหกรรม (IU) เพิ่ม 
สูงขึ้น และไม่มีการหยุดซ่อมบ ารุงตามแผนของโรงไฟฟ้า (ไตรมาส 3 ป ี2563 มโีรงไฟฟ้าขนาดเล็กจ านวน 1 แห่ง ปิดซ่อมบ ารุงตามแผนงาน)
แม้ปัจจยัลบจากต้นทุนค่ากา๊ซธรรมชาตทิี่เพิ่มขึ้น และส่วนแบ่งก าไรจากโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ลดลงจ านวน 22.6 ล้านบาท เนื่องจากการรายได้
ค่าความพร้อมจา่ยลดลงจากการหยุดซ่อมบ ารุงเพิ่มเติมจ านวน 28 วัน ในไตรมาสนี้ (ไตรมาส 3 ปี 2563 โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน มีการหยุดซ่อม
บ ารุงจ านวน 8.5 วัน)  

 ส่วนแบ่งขาดทุนลดลงของจากธุรกิจน้ าที่บริษัทฯ ร่วมทุนจ านวน 30.5 ล้านบาท โดยเฉพาะโครงการ SDWTP มีผลขาดทุนลดลงจากปริมาณ
จ าหน่ายน้ าให้ลกูค้าเพิ่มขึ้นและการบันทึกรายการค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ที่ไมม่ีตัวตนที่เกิดจากการซ้ือกจิการโครงการดังกล่าวลดลง 
เนื่องจากในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ได้บันทึกรายการดังกล่าวย้อนหลังตั้งแต่วันทีบ่ริษัทฯ ได้เข้าร่วมทุนตั้งแต่ ณ วันที ่25 ตุลาคม 2562 

 
ในขณะเดียวกัน สว่นแบ่งก าไรปกติและเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในไตรมาส 3 ปี 2564 จ านวน 236.9 ล้านบาท เพิม่ขึ้นร้อยละ 0.2 จากจ านวน 
236.4 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2564 สาเหตุหลักมาจากส่วนแบ่งก าไรปกติและเงินปันผลรับที่เพิ่มขึ้นของ 
● โรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพีจากจ านวนเงินปันผลรับจ านวน 10.0 ล้านบาท 
● โรงไฟฟ้าชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ (CCE) จ านวน 7.1 ล้านบาท เนื่องจากไม่มีการหยุดซ่อมบ ารุง 
● โครงการน้ าประปาเกอ๋ หลอ่ (Cua Lo) จ านวน 8.6 ล้านบาท เนื่องจากไม่มีรายการปรับปรุงทางบัญชีเหมือนเช่นไตรมาสก่อนหน้า 
แม้ว่าจะมีปัจจัยลบที่ท าให้ส่วนแบ่งก าไรปกติลดลงจาก 
● โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน จ านวน 12.9 ล้านบาท โดยในไตรมาส 3 ปี 2564 มีการหยุดซ่อมบ ารุงเพิ่มเติมต่อเนื่องจากไตรมาสที่ผ่านมา ส่งผลให้

บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก าไรปกติ จ านวน 35.2 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 2 ป ี2564 ที่บริษัทฯ รับรูส้่วนแบ่งก าไรปกตจิ านวน 48.1 ล้านบาท  
● โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) จ านวน 9.7 ล้านบาท ต้นทุนค่ากา๊ซธรรมชาติปรับตวัสูงขึ้น แม้วา่ปริมาณจ าหน่ายไฟฟ้าให้ EGATเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ

กับไตรมาสก่อนหนา้ 
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ส าหรับ 9 เดือนแรก ป ี2564 บริษัทฯ มสี่วนแบ่งก าไรปกติและเงินปันผลรับจากเงินลงทุนจ านวน 644.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.3 จาก 652.9 ล้าน
บาทใน 9 เดือนแรกป ี2563 สาเหตุหลกัมาจากการ รับรู้ส่วนแบ่งก าไรปกติจากกลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (IPP) ลดลงเนื่องจากโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน มี
การหยุดซ่อมบ ารุงในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2564 แมว้่าบริษัทฯ รับรูข้องส่วนแบง่ก าไรปกติจากกลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) เพิ่มขึ้น จากการไม่มีหยุด
ซ่อมบ ารุง และความตอ้งการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจาก EGAT และลกูค้าอุตสาหกรรม    
 
 
ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 
ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทฯ มกี าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญจ่ านวน 205.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 จากจ านวน 187.5 ล้านบาท

เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีกอ่น สาเหตุหลักมาจาก  

● ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเพิ่มขึ้นจ านวน 81.5 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมสกุลเงินดอลลาร์ระหว่างบริษัทยอ่ย 

● ก าไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจ านวน 59.9 ล้านบาท สาเหตุหลกัจาก 
o รายได้ที่เพิ่มขึ้นจ านวน 100.3 ล้านบาท จากธุรกิจน้ าจากปริมาณจ าหน่ายและบริหารจัดการน้ าที่เพิ่มขึ้น และการเติบโตของธุรกิจ

พลังงานหมุนเวียน จากโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่ทยอยเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) และรายได้ใหม่จากการ
ให้บริการ EPC แมว้่าต้นทุนขายจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณการจ าหนา่ยและบริหารจัดการน้ าและไฟฟ้าจ านวน 40.4 ล้านบาท 

● ต้นทุนการเงินที่ลดลง 9.9 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ที่อัตราดอกเบี้ยต่ าลง  

● ส่วนแบ่งก าไรปกติจากเงินลงทุน ซ่ึงไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน เพิ่มขึ้นจ านวน 38.5 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับชว่งเดียวกันของ
ปีก่อนหนา้ สาเหตุหลักจากโรงไฟฟ้า SPP เติบโตอย่างแข่งแกร่ง แม้วา่ส่วนแบง่ก าไรปกติจากโรงไฟฟ้า IPP จะลดลง จากโรงไฟฟ้าเก็คโค-่วนั 
ที่มีการหยุดซ่อมบ ารุงในไตรมาสนี้  

แม้ว่าจะมีปัจจัยลบที่ท าให้ก าไรสุทธิลดลงจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินกู้กู้ยืมสกุลเงินดอลลาร์ของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมซ่ึงขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน 141.7 ล้านบาท 

 
ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จ านวน 205.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.2 จากจ านวน 245.7 ล้านบาท 
ในไตรมาส 2 ปี 2564  สาเหตุหลักสว่นใหญ่มาจาก  

● การบันทึกสว่นแบ่งก าไรและเงินปันผลรับจากเงินลงทุน ลดลงจ านวน 155.7 ล้านบาท สาเหตุหลกัจาก 

- ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเพิ่มขึ้นจ านวน 146.2 ล้านบาท จากเงินกู้กู้ยืมสกุลเงินดอลลาร์ของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม  

- ส่วนแบ่งก าไรปกติจากเงินลงทุน ซ่ึงไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ลดลงจ านวน 9.5 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาส 2 ปี 2564 สาเหตุหลักจากโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน หยุดซ่อมบ ารุง  

●  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มขึ้นจ านวน 5.3 ล้านบาท 
แม้จะมีปัจจัยบวกที่ท าให้ก าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 

● รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจ านวน 8.3 ล้านบาท ซ่ึงสาเหตุหลักเกิดจากการรับรู้รายได้เงินปันผลรับจาก GIPP ในไตรมาสนี้ ในขณะที่ไตรมาส 2 ป ี
2564 ไม่มีการรับรู้เงินปันผลรับจาก GIPP  

● ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง เพิ่มขึ้นจ านวน 98.4 ล้านบาท จากเงินกู้ในสกุลดอลล่าร์ของบริษัทย่อย  
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ส าหรับ 9 เดือนแรก ปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญจ่ านวน 582.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 6.1 จากจ านวน 548.5 ล้านบาท 
ใน 9 เดือนแรก ป ี2563  สาเหตุหลกัส่วนใหญ่มาจาก  

●  ก าไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจ านวน 190.0 ล้านบาท สาเหตหุลักจากปริมาณการจ าหน่ายน้ าเพิ่มขึ้น เช่น Gulf SRC ที่เริ่มเปดิด าเนินการและมี
การใช้น้ าตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2564 รวมถึงลูกค้ากลุ่มปิโตรเคมี ที่มีการใช้น้ าตัง้แต่ ไตรมาส 4 ปี 2563 เป็นต้นมา และได้รับอนุมัติปรับ
ราคาค่าน้ าตั้งแต่ต้นปี 2564 

●  ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง เพิ่มขึ้นจ านวน 206.7 ล้านบาท จากเงินกู้ในสกุลดอลล่าร์ของบริษัทย่อย  

●  รายได้อื่นที่เพิ่มขึ้น 6.1 ลา้นบาท สาเหตุหลักมาจากเงินปันผลรับจากโรงไฟฟ้าโกลว์ไอพพีี (GIPP) รับรู้เป็นรายได้ใน 9 เดือนแรก ป ี2564 
แม้จะมีปัจจัยลบที่ท าให้ก าไรสุทธิลดลงจาก 

● การบันทึกสว่นแบ่งก าไรและเงินปันผลรับจากเงินลงทุน ลดลงจ านวน 327.0 ล้านบาท สาเหตุหลกัจาก 

- ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเพิ่มขึ้นจ านวน 98.5 ล้านบาท จากเงินกู้กู้ยืมสกุลเงินดอลลาร์ของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม  

- ส่วนแบ่งก าไรปกติจากเงินลงทุน ซ่ึงไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงจ านวน 305.1 ล้าน สาเหตหุลักจากโรงไฟฟ้า
เก็คโค-่วันมีการหยุดซ่อมบ ารุงตามแผน จ านวน 37 วัน และหยุดซ่อมบ ารุงนอกแผนอีกจ านวนรวม 48 วัน ใน 9 เดือนแรก ป ี
2564  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วที่มีการหยุดซ่อมบ ารุงจ านวน 11.5 วัน 

● บันทึกรายการผลขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรม จ านวน 32.1 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของมูลค่ายุติธรรมการลงทุนในโรงไฟฟ้าโกลว ์    
ไอพีพี (GIPP) ใน 9 เดือนแรก ปี 2564 

 
 
ก าไรปกติ (Normalized Net Profit) 
ก าไรปกติเป็นการปรับก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่โดยไม่รวม(ก าไร)/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้นิติบุคคลเกี่ยวข้องกับผล
ก าไร/(ขาดทุน) อัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้สกุลดอลลาร์  
 
ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทฯ มีรายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลีย่นจ านวน 70.7 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากเงินบาทอ่อนค่า ท าให้
การบันทึกบัญชีเงินกู้ดอลลาร์ของบริษัทร่วมค้าในธุรกิจพลังงานเกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อปรับปรุงรายการดังกล่าวออก ท าให้บริษัทฯ 
รายงานก าไรปกตจิ านวน 276.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.2 เมื่อเทียบกับชว่งเวลาเดียวกันของปีกอ่น และเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 3.3 จากจ านวน 267.6 
ล้านบาท ในไตรมาส 2 ป ี2564  

 
ส าหรับ 9 เดือนแรก ปี 2564 บริษัทฯ มีรายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลีย่นจ านวน 151.5 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากเงินบาทอ่อนค่าท า
ให้การบันทึกบญัชีเงินกู้ดอลลาร์ของบรษิัทร่วมค้าในธุรกิจพลังงานเกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ท าให้บริษัทฯรายงานก าไรปกติจ านวน 733.7 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 21.4 เมื่อเทียบกับ 9 เดือนแรก ป ี2563 
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3. ผลการด าเนินงานรายธุรกิจ 

3.1 ธุรกิจน้ า 

ส าหรับรายได้และสว่นแบ่งก าไรจากธุรกิจน้ ามีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
   (หน่วย : ล้านบาท) 

ธุรกิจน้ า 
ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3  %การเปลี่ยนแปลง YTD YTD %การ 

เปลี่ยนแปลง 2564 2564 2563 QoQ YoY 2564 2563 

รายได้จากธุรกิจน้ า  481.3  488.9  401.3  -1.6% 19.9% 1,450.8  1,213.3  19.6% 
- รายได้การจ าหน่ายน้ าเพื่อ

อุตสาหกรรม 
299.8  309.9  272.9  -3.3% 9.9% 926.6 846.6 9.5% 

- รายได้การจ าหน่ายน้ าดิบ 98.2  106.2  60.0 -7.5% 63.8% 282.3 190.5 48.2% 
- รายได้การจ าหน่ายน้ ามูลค่าเพิ่ม 40.3  31.2  32.3  29.1% 24.8% 109.3 60.0 82.2% 
- รายได้การบริหารจัดการน้ าเสีย 41.4  39.7  33.8 4.2% 22.3% 123.1 104.8 17.5% 
- รายได้อื่นจากธุรกิจน้ า1 1.6  1.9  2.3 -16.4% -31.3% 9.5 11.4 -17.0% 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนจาก
ธุรกิจน้ า2 

(29.3) (38.6) (57.5) 23.9% 48.9% (106.9) (123.7) 13.6% 

รายได้รวมและส่วนแบ่งก าไรจาก
เงินลงทุนธุรกิจน้ า 

451.9  450.4  343.8  0.3% 31.5% 1,343.9  1,089.6  23.3% 

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 3 ปี 2564 จ านวน 451.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.5 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีกอ่น โดยมีสาเหตุหลักจาก 

● รายได้จากธุรกิจน้ าเพิ่มขึ้นจ านวน 80.0 ล้านบาท จากจ านวน 401.3 ล้านบาท โดยปัจจยัหลักเกิดจากลูกค้ารายใหม่ทีท่ยอยเปิดด าเนินการ
และลูกค้าเดิมมีความต้องการใช้น้ าเพิ่มสูงขึ้น จึงท าให้ปริมาณจ าหน่ายและบรหิารจัดการน้ า และรายได้ของธุรกิจน้ าในประเทศเพิ่มขึ้นทุก
ผลิตภัณฑ์ประกอบกบัการได้รับอนุมัติปรับขึ้นค่าน้ า (Water Tariff) ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2564  

● ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในธุรกิจน้ า ลดลงจ านวน 28.1 ล้านบาท โดยมีปัจจัยบวกจากสว่นแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนจากโครงการ 
SDWTP ที่ปรับตัวลดลงจ านวน 30.5 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณจ าหน่ายน้ าเพิม่ขึ้นและผลต่างของการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนซ่ึง
ในไตรมาส 3 ปี 2563 มีการบันทึกรายการดังกล่าวย้อนหลังตั้งแต่การได้มาซ่ึงโครงการดังกล่าว  

 
บริษัทฯ มีรายได้รวมและสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทุนจากธุรกิจน้ าในไตรมาส 3 ปี 2564 จ านวน 451.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 จากไตรมาส 2 
ปี 2564 โดยมีสาเหตุส่วนแบ่งขาดทุนจากโครงการ SDWTP และ Cua Lo ลดลง และรายได้การจ าหน่ายน้ าปราศจากแร่ธาตุเพิ่มขึ้นจากปริมาณการ
จ าหน่ายน้ าที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 
 
ส าหรับ 9 เดือนแรก ปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมและส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนจากธุรกจิน้ าจ านวน 1,343.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.3 จาก 
9 เดือนแรก ป ี2563 โดยรายได้จากธุรกิจน้ าเป็นจ านวนเท่ากับ 1,450.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.6 สาเหตุเกิดจากรายได้จากการจ าหน่ายและ
บริหารจัดการน้ าเพิ่มขึ้นทุกผลิตภัณฑ์ เมื่อรวมกับการบันทึกสว่นแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง จ านวน 16.8 ล้านบาท ซ่ึงมีปัจจยับวก
จากความต้องการใช้น้ าของลูกค้าเพิ่มขึน้  
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ส าหรับปริมาณการจ าหนา่ยและบริหารน้ าภายในประเทศมีรายละเอยีดดังตารางต่อไปนี้    
(หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร) 

ปริมาณจ าหน่ายและบริหารน้ าใน
ประเทศ 

ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3  %การเปลี่ยนแปลง YTD YTD %การ 

2564 2564 2563 QoQ YoY 2564 2564 เปลี่ยนแปลง 

ปริมาณการจ าหน่ายน้ าดิบ  6.0   6.2   3.5  -3.4% 70.2% 17.0 11.6 45.9% 

ปริมาณการจ าหน่ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรม1  12.5   12.8   11.1  -2.2% 13.4% 38.2 35.3 8.2% 

ปริมาณการจ าหน่ายน้ ามูลค่าเพิ่ม2  1.2   1.0   0.9  20.4% 29.1% 3.3 1.7 93.9% 

ปริมาณการบริหารจัดการน้ าเสีย  9.4   9.3   7.4  0.9% 26.4% 27.6 23.1 19.7% 
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 3 ปี 2564 เทียบกับ ไตรมาส 3 ปี 2563 

● ปริมาณการจ าหน่ายน้ าปรับตวัเพิ่มขึ้นทกุผลิตภัณฑ์สาเหตุหลักมาจากปริมาณความต้องการใช้น้ าเพิ่มขึ้นทั้งจากลกูค้ารายใหม่และลกูค้าเดิม 
รายละเอียดดังต่อไปนี ้

1) ปริมาณการจ าหน่ายน้ าดิบ จ านวน 6.0 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจ านวน 2.5 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 70.2 

2) ปริมาณการจ าหน่ายเพื่ออุตสาหกรรม จ านวน 12.5 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจ านวน 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเพิม่ขึ้นร้อยละ 13.4 

3) ปริมาณการจ าหน่ายน้ ามูลค่าเพิ่ม จ านวน 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจ านวน 0.3 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 29.1  

4) ปริมาณการบริหารจัดการน้ าเสียในทกุนคิมอุตสาหกรรม จ านวน 9.4 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจ านวน 2.0 ล้านลกูบาศก์เมตร หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.4 

 

ไตรมาส 3 ปี 2564 เทียบกับ ไตรมาส 2 ปี 2564 

● ปริมาณการจ าหน่ายน้ าโดยรวมปรับตวัลดลง โดยมีสาเหตุหลักมาจากความตอ้งการใช้น้ าอุตสาหกรรมทีล่ดลงเล็กน้อยจากลูกค้าอุตสาหกรรม
รายใหญ่ที่หยุดซ่อมบ ารุงชั่วคราว ในขณะที่ในไตรมาสนี้ ยังมีปัจจัยบวกจากปริมาณการจ าหนา่ยน้ ามูลค่าเพิ่มและการให้บริการบริหารจัดการ
น้ าเสียที่ยังคงเติบโตต่อเนื่องเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน รายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

1) ปริมาณการจ าหน่ายน้ าดิบ จ านวน 6.0 ล้านลูกบาศก์เมตร ลดลงจ านวน 0.2 ลา้นลูกบาศก์เมตร หรอืลดลงร้อยละ 3.4  

2) ปริมาณการจ าหน่ายเพื่ออุตสาหกรรม จ านวน 12.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ลดลงจ านวน 0.3 ล้านลกูบาศก์เมตร หรอืลดลงร้อยละ 2.2  

3) ปริมาณการจ าหน่ายน้ ามูลค่าเพิ่ม จ านวน 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจ านวน 0.2 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 20.4 

4) ปริมาณการบริหารจัดการน้ าเสียในทกุนคิมอุตสาหกรรม จ านวน 9.4 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจ านวน 0.1 ล้านลกูบาศก์เมตร หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9  
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9 เดือนแรก ป ี2564 เทียบกับ 9 เดือนแรก ป ี2563 

● ปริมาณการจ าหน่ายน้ าปรับตวัเพิ่มขึ้นทกุผลิตภัณฑ์สาเหตุหลักมาจากปริมาณความต้องการใช้น้ าที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าภาคอุตสาหกรรมรายใหม่
ได้แก่ Gulf SRC และลกูค้ากลุ่มปโิตรเคมี ปริมาณความต้องการใช้น้ าที่เพิ่มเติมจากลูกค้ารายเดิม และไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแลง้
เหมอืนกับที่ได้เกิดขึ้นในช่วงเดียวกันของปีก่อน รายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

1) ปริมาณการจ าหน่ายน้ าดิบ จ านวน 17.0 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจ านวน 5.3 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.9 

2) ปริมาณการจ าหน่ายเพื่ออุตสาหกรรม จ านวน 38.2 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจ านวน 2.9 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2  

3) ปริมาณการจ าหน่ายน้ ามูลค่าเพิ่ม จ านวน 3.3 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจ านวน 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 93.9  

4) ปริมาณการบริหารจัดการน้ าเสียในทกุนคิมอุตสาหกรรม จ านวน 27.6 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจ านวน 4.6 ล้านลกูบาศก์เมตร หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.7 

 

3.2 ธุรกิจไฟฟ้า 

ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้และส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนและเงินปันผลรับจากธุรกจิไฟฟ้า จ านวน 69.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อย

ละ 66.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงบันทึกรายได้และส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนและเงินปันผลรับจากธุรกจิไฟฟ้า จ านวน 206.7 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 71.5 จากจ านวน 242.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2564 ส าหรับรายได้และส่วนแบ่งก าไรปกติจากเงินลงทุน

และเงินปันผลรับจากธุรกิจพลังงาน มจี านวน 302.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับชว่งเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 

ร้อยละ 8.3 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ป ี2564 
 

ส าหรับ 9 เดือนแรก ปี 2564 บริษัทมีรายได้และส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนและเงินปันผลรับจากธุรกจิพลังงาน จ านวน 467.7 ล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ 24.8 จากจ านวน 622.0 ล้านบาท ใน 9 เดือนแรก ปี 2563 อย่างไรกต็าม รายได้และส่วนแบ่งก าไรปกติจากเงินลงทุนและเงินปันผลรับจาก

ธุรกิจพลังงาน มีจ านวน 965.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.5 จากจ านวน 814.3 ล้านบาทใน 9 เดือนแรก ปี 2563   

(หน่วย : ล้านบาท) 

ธุรกิจพลังงาน 
ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3  %การเปลี่ยนแปลง YTD YTD %การ  

2564 2564 2563 QoQ YoY 2564 2563 เปลี่ยนแปลง 

รายได้จากธุรกิจพลังงาน 36.0  54.7  15.6  -34.2% 129.9%  213.8   37.8  466.1% 
ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุน 23.3  188.2  154.6  -87.6% -84.9%  203.9   547.7  -62.8% 
เงินปันผลรับ 10.0  0.0  36.5  N/A -73%  50.0   36.5  37.0% 
รายไดแ้ละส่วนแบ่งก าไรจาก
การลงทุนในบริษัทร่วมและการ
ร่วมค้าและเงินปันผลรับ 

69.3  242.8  206.7  -71.5% -66.5%  467.7   622.0  -24.8% 

รายไดแ้ละส่วนแบ่งก าไรปกติ
จากการลงทุนในบริษัทรว่มและ
การร่วมค้าและเงินปันผลรับ1 : 

302.2  329.6  298.0  -8.3% 1.4%  965.1   814.3  18.5% 

- IPP 54.0  60.5  101.7  -10.8% -46.9%  120.8   287.1  -57.9% 
- SPP 203.3  213.0  164.7  -4.5% 23.5%  604.0   444.9  35.8% 
- พลังงานงานหมุนเวยีน2 44.1  55.7  33.1  -20.8% 33.3%  237.9   84.8  180.5% 
- อื่นๆ3 0.8  0.4  (1.5) 110.3% 149.8%  2.5   (2.6) 194.1% 

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  
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รายละเอียดของรายได้และส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนและเงินปันผลรับจากธุรกิจไฟฟ้า จ าแนกตามประเภทโรงไฟฟ้าดังนี้ 

3.2.1 ธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ ่(IPP) 

ไตรมาส 3 ปี 2564 เทียบกับ ไตรมาส 3 ปี 2563 

● บริษัทฯ มีส่วนแบ่งก าไรปกตจิากเงินลงทุนและเงินปันผลรับจากโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ทั้ง 3 แห่ง ในไตรมาส 3 ปี 2564 จ านวน 54.0 
ล้านบาท ลดลงจ านวน 47.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 46.9 จากไตรมาส 3 ปี 2563 ที่บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก าไรปกติจ านวน 101.7 ล้าน
บาท สาเหตุหลกัมาจากสว่นแบ่งก าไรจากโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน เนื่องจากโรงไฟฟา้ดังกล่าวมีการหยุดซ่อมบ ารุง จ านวน 28 วัน ในไตรมาสนี้เมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีกอ่นที่หยุดซ่อมบ ารุงจ านวน 8.5 วัน ท าให้ได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment : AP) ลดลง
ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า นอกจากนี้บริษทัฯ ได้รับรู้เงินปันผลรับจากโรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพ ีจ านวน 10.0 ล้านบาท ในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีก่อน บริษัทฯ บันทึกเงินปันผลรับจ านวน 36.5 ล้านบาท  

ไตรมาส 3 ปี 2564 เทียบกับ ไตรมาส 2 ปี 2564 

● บริษัทฯ มีส่วนแบ่งก าไรปกติจากเงินลงทุนและเงินปันผลรับจากโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ทั้ง 3 แห่ง จ านวน 54.0 ล้านบาท ลดลงจ านวน 
6.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.8 จากไตรมาส 2 ป ี2564 ที่บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก าไรปกต ิจ านวน 60.5 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการ
รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนของโรงไฟฟ้าเก็คโค-่วัน จากการหยุดซ่อมบ ารุงเพิ่มเติม ท าให้รายได้ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment : AP) 
ลดลง แม้ว่าบริษัทฯ รับรู้เงินปันผลรับจากโกลว์ไอพีพจี านวน 10.0 ล้านบาท ในไตรมาส  ปี 2564 

9 เดือนแรก ป ี2564 เทียบกับ 9 เดือนแรก ป ี2563 

● บริษัทฯ มีส่วนแบ่งก าไรปกติจากเงินลงทุนและเงินปันผลรับจากโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ทั้ง 3 แห่ง ใน 9 เดือนแรกป ี 2564 จ านวน 
120.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 57.9 จากใน 9 เดือนแรก ป ี2563 สาเหตุหลักมาจากโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วันหยุดซ่อมบ ารุง โดยแบ่งเป็นการหยุด
ตามแผน 37 วัน และหยุดซ่อมบ ารุงนอกแผนรวม 48 วัน ในขณะที ่9 เดือนแรก ปี 2563 โรงไฟฟ้าดังกล่าวหยุดซ่อมบ ารุง 11.5 วัน 

 

3.2.2 ธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) 

ไตรมาส 3 ปี 2564 เทียบกับ ไตรมาส 3 ปี 2563 

● บริษัทฯ มีส่วนแบ่งก าไรปกติจากเงินลงทุนจากโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ทั้ง 8 แห่ง ในไตรมาส 3 ปี 2564 จ านวน 203.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จ านวน 38.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.5 จากไตรมาส 3 ปี 2563 สาเหตุหลักมาจากปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้าให้ EGAT และลูกคา้ 
อุตสาหกรรม (IU) เพิ่มขึ้น และไม่มีการหยุดซ่อมบ ารุงตามแผน (โรงไฟฟ้าขนาดเล็กจ านวน 1 แห่ง หยุดซ่อมบ ารุง ในไตรมาส 3 ปี 2563)  

ไตรมาส 3 ปี 2564 เทียบกับ ไตรมาส 2 ปี 2564 

● บริษัทฯ มีส่วนแบ่งก าไรปกตจิากเงินลงทุนจากโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ทั้ง 8 แห่ง ในไตรมาส 3 ปี 2564 จ านวน 203.3 ล้านบาท ลดลง
จ านวน 9.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.5 จากไตรมาส 2 ปี 2564 สาเหตุหลักมาจากการปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้าใหลู้กค้าอุตสาหกรรม (IU) 
ลดลงและต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ป ี2564  

9 เดือนแรก ป ี2564 เทียบกับ 9 เดือนแรก ป ี2563 

● บริษัทฯ มีส่วนแบ่งก าไรปกติจากเงินลงทุนและเงินปันผลรับจากโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ทั้ง 8 แห่ง ใน 9 เดือนแรก ปี 2564 จ านวน 604.0 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.8 จาก 9 เดือนแรก ป ี2563 สาเหตุหลกัมาจากปริมาณการส่งไฟฟ้าให้ EGAT และลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น และ
ไม่มีโรงไฟฟ้าขนาดเล็กหยุดซ่อมบ ารุงตามแผน ในขณะที่มีโรงไฟฟ้าขนาดเล็กจ านวน 3 โรง หยุดซ่อมบ ารุงใน 9 เดือนแรก ปี 2563 
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3.2.3 ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน 

บริษัทฯ มีรายได้และสว่นแบ่งก าไรปกตจิากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจากธุรกิจพลังงานหมุนเวยีน เพิ่มขึ้นจากชว่งเวลาเดียวกันของปี
ก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้ใหม่จากการให้บริการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ (EPC) ซ่ึงเร่ิมรับรูต้ั้งแต่ต้นปี 2564 และก าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นตาม
การเติบโตของพอร์ตพลังงานหมุนเวยีน อย่างไรก็ตามรายได้และส่วนแบ่งก าไรปกติจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจากธุรกจิพลังงาน
หมุนเวียน ลดลงเมื่อเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2564 สาเหตุหลักจากการรับรู้รายได้ EPC ลดลงตามสัดส่วนการส่งมอบโครงการ และผลกระทบจาก
สภาพภูมิกาศซ่ึงอยู่ในช่วงฤดูฝนท าให้ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ลดลง 

ไตรมาส 3 ปี 2564 เทียบกับ ไตรมาส 3 ปี 2563 

● บริษัทฯ มีรายได้และส่วนแบ่งก าไรปกตจิากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจากธุรกิจพลังงานหมุนเวยีน จ านวน 44.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จ านวน 11.0 ล้านบาท จากไตรมาส 3 ปี 2563 สาเหตุหลักจากก าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น และรายได้ใหม่จากการให้บรกิารติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ 
(EPC) เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 1.8 ลา้นบาท   

ไตรมาส 3 ปี 2564 เทียบกับ ไตรมาส 2 ปี 2564 

● บริษัทฯ มีรายได้และส่วนแบ่งก าไรปกตจิากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจากธุรกิจพลังงานหมุนเวยีน จ านวน 44.1 ล้านบาท ลดลง
จ านวน 11.6 ล้านบาท จาก 55.7 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ป ี2564 เนื่องจากบริษัทฯ รับรู้รายได้จากการให้บริการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ (EPC) 
เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลดลงตามอัตราส่วนของงานที่เสร็จในไตรมาสนี้ และรับรู้รายได้การจ าหน่ายไฟฟ้าลดลงเนื่องจากปัจจัยทาง
ฤดูกาล  

9 เดือนแรก ป ี2564 เทียบกับ 9 เดือนแรก ป ี2563 

● บริษัทฯ มีรายได้และสว่นแบ่งก าไรปกติจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจากธุรกิจพลังงานหมุนเวยีน จ านวน 237.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จ านวน 153.1 ล้านบาท จาก 9 เดือนแรก ป ี2563 มีปัจจยัหลักจากของรายได้ใหม่จากการใหบ้ริการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ (EPC) เพื่อผลติ
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยจ์ านวน 1 โครงการ และรายได้จ าหนา่ยไฟฟา้เพิ่มขึ้นจากการก าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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4. ฐานะทางการเงิน  

ฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ ณ 30 กันยายน 2564 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

สินทรัพย์ 

ณ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจ านวน 25,753 ล้านบาท ลดลงจ านวน 418 ล้านบาท จากจ านวน 26,172 ล้านบาท  
ณ สิ้นปี 2563 สาเหตุหลักมาจาก 

1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจ านวน 892 ล้านบาท โดยมีรายละเอยีดดังต่อไปนี้ 

- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน : +935 ล้านบาท 

- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน : -446 ล้านบาท เกิดจากเงินสดจ่ายเพื่อซ้ือทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์จ านวน 440 ล้านบาท 

- เงินสดสุทธิใช้ไปมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน : -1,393 ล้านบาท โดยมีปัจจยัหลักจากการจ่ายเงินปันผลจ านวน 612 ล้านบาท  

ช าระคืนหุ้นกู้ครบก าหนดไถ่ถอนจ านวน 2,390 ล้านบาท และเงินกู้ยืมจ านวน 4,875 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดรับจากการ

กู้ยืมจ านวน 3,000 ล้านบาท และหุ้นกูจ้ านวน 3,500 ล้านบาท   

2) แม้ว่า สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้นจ านวน 238 ล้านบาท จากอาคารและอุปกรณ์สุทธิและลูกหนี้การค้าสุทธิเพิ่มขึ้นจ านวน 114 ล้านบาท และ

จ านวน 93 ล้านบาทตามล าดับ และ 

3) การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 236 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนและทรัพย์สิน

ทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ 

ส่วนประกอบหลักของสินทรัพย์ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ คือ (1) เงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 13,724 ล้านบาท (2) อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

จ านวน 4,992 ล้านบาท (3) ค่าความนยิมจ านวน 2,773 ล้านบาท (4) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิจ านวน 1,956 ล้านบาท และ (5) เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดจ านวน 892 ล้านบาท 
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หนี้สิน 

ณ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้นจ านวน 13,203 ล้านบาท ลดลงจ านวน 811 ล้านบาท จากจ านวน 14,015 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563  

โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญระหวา่งไตรมาส มีดังนี้  

1) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยลดลงจ านวน 767 ล้านบาท 
2) เจ้าหนี้การค้าลดลงจ านวน 69 ลา้นบาท 

ทั้งนี้ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้จ านวน 12,100 ล้านบาท ลดลงจ านวน 767 ล้านบาท จากจ านวน 12,866 ล้านบาท  

จาก ณ สิ้นปี 2563  

ส่วนประกอบหลักของหนี้สินรวมในงบการเงินรวมของบริษัทฯ คือ (1) หุ้นกู้ระยะยาวจ านวน 9,101 ล้านบาท และ (2) เงินกู้ยืมระยะสั้นจ านวน 

2,999 ล้านบาท 

 

ส่วนของเจ้าของ 

ณ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีส่วนของเจ้าของรวมทั้งสิ้น 12,550 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 393 ล้านบาท จากจ านวน 12,157 ล้านบาท ณ สิ้นป ี
2563 สาเหตุหลักมาจาก 

1) องค์ประกอบส่วนอื่นของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจ านวน 393 ล้านบาท จากรายการการปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชี TFRS 9 และการแปลงค่างบ
การเงินต่างประเทศจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

2) แม้ว่า ก าไรสะสมจะลดลงจ านวน 30 ลา้นบาท  

 

 
5. อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
 

   
ไตรมาส 3  
ปี 2564 

ปี 2563 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 6.85% 6.32% 

อัตราส่วนหนี้สินต่อสว่นของเจ้าของ (เท่า) 1.05x 1.15x 

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิตอ่ส่วนของเจ้าของ (เท่า) 0.89x 0.91x 

 
ณ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของเจ้าของอยู่ทีร่ะดับ 1.05 เท่า ลดลงจาก 1.15 เท่า ณ สิ้นปี 2563 และอัตราส่วน
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของเจ้าของ เท่ากบั 0.89 เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก 0.91 เท่า ณ สิ้นป ี2563  
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6. โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนา 

ธุรกิจพลังงาน 

● ในไตรมาส 3 ปี 2564 มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยก์ าลังการผลิตจ านวน 34.7 เมกะวัตต์ อยู่ระหวา่งการก่อสร้างและมีก าหนด 
เปิดด าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 4 ปี 2564 ถึง ไตรมาส 1 ปี 2565  

โรงไฟฟ้า ประเภท
โรงไฟฟ้า ประเภทผู้ผลิต 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ก าลังการผลิต 
ตามติดต้ัง 
(เมกะวัตต์) 

ก าลังการผลิต 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(เมกะวัตต์) 

ก าหนดการเดินการผลิต 
เชิงพาณิชย์ 

พลังงาน
แสงอาทิตย์ 

พลังงาน
แสงอาทิตย์ 

Private PPA 100 34.7 34.7 
ไตรมาส 4 ปี 2564 ถึง  

ไตรมาส 1 ปี 2565 

รวม    34.7 34.7  

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
(นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์) 

ประธานเจา้หน้าที่บรหิารการเงิน 
 


