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เลขท่ี WHAUP-CS029/2561   
 

9 พฤศจิกายน 2561 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ือง ช้ีแจงผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 3 ปี 2561 
 
 บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) (หรือ “บริษทัฯ”)  ประกาศก าไรสุทธิประจ าไตรมาส 3 ปี 2561 จ านวน 
631.1 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.7 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2560 และก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ปกติ (Normalized Net Profit) จ  านวน 
577.4 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 28.2 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2560  
 ส าหรับ 9 เดือนแรกของปี 2561 บริษทัฯมีก าไรสุทธิ จ านวน 1,643.2 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.5 เม่ือเทียบกบั 9 เดือนแรกของของปี 
2560 และมีก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ปกติ (Normalized Net Profit) จ  านวน 1,654.1 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 52.5 เม่ือเทียบกบั 9 เดือนแรก
ของปี 2560  
 
1. ผลการด าเนินงาน  

     (หน่วย : ลา้นบาท) 

งบก าไรขาดทุนรวม 3Q 2561 3Q 2560 
% การ

เปลีย่นแปลง 
YTD 2561 YTD 2560 

% การ
เปลีย่นแปลง 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 443.4  406.2  9.2% 1,288.9  1,199.6  7.4% 
   - รายไดจ้ากการด าเนินงาน1 423.9  404.2  4.9% 1,264.9  1,165.5  8.5% 
   - รายไดอ่ื้นๆ2 19.6  1.9  911.4% 24.0  34.2  -30.0% 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (279.1) (276.4) 1.0% (831.6) (807.0) 3.1% 
ก าไรขั้นต้น 164.3  129.8  26.6% 457.3  392.7  16.5% 

ก าไรขั้นต้นจากการด าเนินงาน3 144.7  127.9  13.2% 433.4  358.5  20.9% 
รายไดอ่ื้น4 58.6  22.2  163.7% 141.7  96.5  46.8% 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (37.5) (28.8) 30.2% (82.4) (84.8) -2.9% 
ตน้ทุนทางการเงิน (84.2) (104.3) -19.3% (282.7) (361.8) -21.9% 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 547.3  553.8  -1.2% 1,453.4  1,490.5  -2.5% 
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้ (17.5) (2.9) 498.8% (44.2) 10.1  -535.2% 
ก าไรส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 631.1  569.9  10.7% 1,643.2  1,543.2  6.5% 

ก าไรส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ปกต ิ 

(Normalized Net Profit)  5 
577.4  450.2  28.2% 1,654.1  1,084.7  52.5% 

1 รายไดจ้ากการด าเนินงาน ประกอบดว้ยรายไดก้ารจ าหน่ายน ้ าดิบ รายไดก้ารจ าหน่ายน ้ าเพื่ออุตสาหกรรม และรายไดก้ารบริหารจดัการน ้ าเสีย 
2 รายไดอ่ื้นๆประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ ้ าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมจากการบริหารจดัการน ้ า และรายไดจ้ากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
3 ก าไรขั้นตน้จากการด าเนินงานไม่รวมรายไดอ่ิ้นๆ 
4 รายไดอ่ื้นของบริษทัฯ ประกอบดว้ยดอกเบ้ียรับจากเงินให้กูย้มืแก่บริษทั เก็คโค่-วนั จ ากดัและเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าโกลวไ์อพีพ ี
5 ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ปกติ (Normalized Net Profit)  ไม่รวม 1) ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 2) ก าไร (ขาดทุน) จากรายการพิเศษท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนจากการด าเนินงาน 

 
รายได้จากการขายและการให้บริการ 
ในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการจ านวน 443.4 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.2 จาก 406.2 ลา้นบาทในไตรมาส 3 
ปี 2560 สาเหตุหลกัส่วนใหญ่มาจากรายไดจ้ากการด าเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.9 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีท่ีแลว้ และการเพ่ิมข้ึนจาก
รายได้อ่ืนๆ ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการด าเนินงานส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของปริมาณการจ าหน่ายน ้ าท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากการเปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชยข์องโรงไฟฟ้า SPPs ทั้ง 5 แห่ง รวมถึงปริมาณการใชน้ ้าท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากลูกคา้ปัจจุบนั 
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ส าหรับ 9 เดือนแรกของปี 2561 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการจ านวน 1,288.9 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.4 จาก 1,199.6 ลา้นบาท
ใน 9 เดือนแรกของปี 2560 สาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากการด าเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.5 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้  
 
ก าไรขั้นต้นจากการด าเนินงาน 
ในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้จากการด าเนินงานจ านวน 164.3 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.6 จาก 129.8 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 
2560 สาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากการด าเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึน และประสิทธิภาพในการด าเนินงานท่ีดีข้ึน 
 
ส าหรับ 9 เดือนแรกของปี 2561 บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้จากการด าเนินงานจ านวน 457.3 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.5 จาก 392.7 ลา้นบาทใน 9 
เดือนแรกของปี 2560  
 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 
ในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษทัฯ มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้จ านวน 547.3 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 1.2 จาก 553.8 
ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 2560 โดยในจ านวนน้ีประกอบดว้ยก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 124.9 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 2561 และ 119.7 
ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 2560  
 
ส าหรับ 9 เดือนแรกของปี 2561 บริษทัฯ มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้จ านวน 1,453.4 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 2.5 
จาก 1,490.5 ลา้นบาทใน 9 เดือนแรกของปี  2560 โดยในจ านวนน้ีประกอบดว้ยก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 60.2 ลา้นบาทใน 9 เดือนแรก
ของปี 2561 และ 458.6 ลา้นบาทใน 9 เดือนแรกของปี 2560 อยา่งไรก็ตามก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวนท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่เป็นก าไรจากอตัรา
แลกเปล่ียนท่ียงัไม่รับรู้ ซ่ึงเป็นรายการทางบญัชีท่ีไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษทัฯ 
 
ก าไรส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ 
ในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษทัฯ มีก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จ านวน 631.1 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.7 จาก 569.9 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 
2560 สาเหตุหลกัส่วนใหญ่มาจากก าไรขั้นตน้ท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.2 จากการด าเนินงาน การลดลงของตน้ทุนทางการเงินร้อยละ 19.3 จากการช าระ
หน้ีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินก่อนก าหนดโดยการออกหุ้นกู้จ  านวน 4,000 ลา้นบาทในเดือนสิงหาคม 2560 และอีกจ านวน 4,000 ลา้นบาทใน
เดือนมิถุนายน 2561 และรายไดอ่ื้นๆท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 163.7 จากการรับรู้เงินปันผลจ่ายจากโกลว ์ไอพีพี จ  านวน 25 ลา้นบาท  
 
ส าหรับ 9 เดือนแรกของปี 2561 บริษทัฯ มีก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จ านวน 1,643.2 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.5 จาก 1,543.2 ลา้นบาทใน 9 
เดือนแรกของปี 2560 ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการเพ่ิมข้ึนของก าไรขั้นตน้จากการด าเนินงานร้อยละ 20.9 และการลดลงของตน้ทุนทางการเงินร้อยละ 
21.9 
 

ก าไรส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ปกติ (Normalized Net Profit) 
ในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษทัฯ มีก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จ านวน 631.1 ลา้นบาท ปรับดว้ยก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวนและขาดทุน 
จากรายการพิเศษท่ีไม่เกิดข้ึนจากการด าเนินงานจ านวนรวม 53.7 ลา้นบาท ท าให้บริษทัฯ มี ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ปกติ (Normalized Net 
Profit) ในไตรมาส 3 ปี 2561 จ านวน 577.4 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 28.2 จากไตรมาส 3 ปี 2560 
 

ส าหรับ 9 เดือนแรกของปี 2561 บริษทัฯ มีก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จ านวน 1,643.2 ล้านบาท ปรับด้วยก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนและ 
ขาดทุน จากรายการพิเศษท่ีไม่เกิดข้ึนจากการด าเนินงานจ านวนรวม 11.0 ล้านบาท ท าให้บริษทัฯ มี ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ปกติ 
(Normalized Net Profit) ใน 9 เดือนแรกของปี 2561 จ านวน 1,654.1 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 52.5 จาก 9 เดือนแรกของปี 2560 
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เหตุการณ์ส าคญั:  
-  โครงการ Reclaimed Water Project (RO) ท่ีนิคมอุตสาหกรรม ดบับลิวเอชเอ อีสเทิร์นอินดสัเตรียลเอสเตท (WHA EIE) โดยไดเ้ร่ิมด าเนินการ
เชิง พาณิชยเ์ม่ือเดือนกรกฎาคม ปี 2561 ท่ีผา่นมาดว้ยก าลงัการผลิต 7,500 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั หรือ 2.7 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อปี  

ผลการด าเนินงานรายธุรกจิ 

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการในไตรมาส 3 ปี 2561 มีจ  านวนเท่ากบั 443.4 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.2 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 
2560 โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายได้ 3Q 2561 3Q 2560 
% การ

เปลีย่นแปลง 
YTD 2561 YTD 2560 

% การ

เปลีย่นแปลง 

รายไดก้ารจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม 317.3 297.4 6.7% 940.5 854.9 10.0% 

รายไดก้ารจ าหน่ายน ้าดิบ 67.7 68.9 -1.7% 205.0 196.3 4.4% 

รายไดก้ารบริหารจดัการน ้าเสีย 38.9 38.0 2.3% 119.5 114.3 4.6% 

รายไดอ่ื้น1 19.6 1.9 911.4% 24.0 34.2 -30.0% 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 443.4  406.2  9.2% 1,288.9  1,199.6  7.4% 
1 รายไดอ่ื้นๆประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ ้ าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมจากการบริหารจดัการน ้ า และรายไดจ้ากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

ซ่ึงการเติบโตมีสาเหตุหลกัมาจาก: 

ธุรกจิน า้ 

i) ปริมาณการจ าหน่ายน ้าท่ีเพ่ิมมากข้ึน; 

 ปริมาณการจ าหน่ายเพ่ืออุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนจาก 12.58 ลา้นลูกบาศกเ์มตรในไตรมาส 3 ปี 2560 เป็น 13.26 ลา้นลูกบาศกเ์มตรในไตร
มาส 3 ปี 2561  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 สาเหตุหลกัมาจากเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยข์องโรงไฟฟ้า SPPs ทั้ง 5 (โรงไฟฟ้ากลัฟ์ วีทีพี 
โรงไฟฟ้ากลัฟ์ ทีเอส 1 โรงไฟฟ้ากลัฟ์ ทีเอส 2 โรงไฟฟ้ากลัฟ์ ทีเอส 3 และโรงไฟฟ้ากลัฟ์ ทีเอส 4) รวมถึงปริมาณการใชน้ ้ าท่ีเพ่ิมข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองจากลูกคา้ปัจจุบนั 

 ปริมาณการจ าหน่ายน ้ าดิบลดลงจาก 4.33 ลา้นลูกบาศก์เมตรในไตรมาส 3 ปี 2560 เป็น 4.27 ลา้นลูกบาศกเ์มตรในไตรมาส 3 ปี 2561  
หรือลดลงร้อยละ 1  สาเหตุหลกัมาปริมาณการใชน้ ้าท่ีลดลงจากลูกคา้ปัจจุบนั 

 ปริมาณการรับจา้งบริหารจดัการน ้ าเสียในทุกนิคมอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนจาก 8.59 ลา้นลูกบาศก์เมตรในไตรมาส 3 ปี 2560 เป็น 8.87 
ลา้นลูกบาศกเ์มตรในไตรมาส 3 ปี 2561  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 สาเหตุหลกัมาปริมาณการใชน้ ้าเพ่ืออุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมข้ึน 

ii) รายไดอ่ื้นๆ ซ่ึงส่วนมากมาจากค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ ้าเกินกวา่ท่ีจดัสรร (Excessive Charge) ในไตรมาส 3 ปี 2561 และ 9 เดือนแรก
ของปี 2561 จ านวนเท่ากบั 19.6 ลา้นบาท และ 24.0 ลา้นบาท ตามล าดบั  

 
อตัราก าไรขั้นตน้ (ไม่รวมรายไดอ่ื้นจากธุรกิจน ้ า) เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 31.9 ในไตรมาส 3 ปี 2560 เป็นร้อยละ 34.6 ในไตรมาส 3 ปี 2561 ส าหรับ 9 
เดือนแรกของปี 2561 บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นตน้ (ไม่รวมรายไดอ่ื้นๆ) เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 31.0 ใน 9 เดือนแรกของปี 2560 เป็นร้อยละ 34.7 ใน 9 
เดือนแรกของปี 2561  สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมปริมาณการขายของบริษทัฯ รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษทัฯ 
 
ธุรกจิพลังงาน 
ในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษทัมีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ และเงินปันผลรับจากธุรกิจพลงังาน รวมทั้งส้ิน 572.3 

ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.4 จาก 558.8 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 2560 โดยมีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนในไตรมาส 3 ปี 2561 และไตรมาส 3 
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ปี 2560  จ  านวน 124.9 ลา้นบาท และ 119.7  ลา้นบาท ตามล าดบั ในขณะท่ีส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ และเงินปัน

ผลรับตามปกติ (Noramalized Share of Profit from Investment iin Associates and Joint Ventures and  Dividend) มีจ  านวน 518.6 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 18.1 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2560  

รายละเอียดของส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้และเงินปันผลรับ จ าแนกตามประเภทโรงไฟฟ้าดงัน้ี 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ประเภทโรงไฟฟ้า 
3Q'18 3Q'17 % YTD YTD % 

    Change 2018 2017 Change 

ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษทัร่วมและการ
ร่วมค้า และเงนิปันผลรับ 

572.3 558.8 2.4% 1,528.4 1,530.5 -0.1% 

ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษทัร่วมและการ
ร่วมค้า และเงนิปันผลรับตามปกติ 1 

518.6 439.2 18.1% 1,539.4 1,071.9 43.6% 

- IPP 334.4 358.9 -6.8% 1,032.2 897.8 15.0% 
- SPP 186.3 86.6 115.1% 513.0 198.8 158.0% 
- พลงังานทางเลือก 1.2 1.5 -21.5% 4.0 5.0 -21.7% 
- โครงการท่ีอยูร่ะหว่างการก่อสร้างและ 
   พฒันา 

(3.3) (7.9) -58.1% (9.8) (29.8) -67.1% 

1 ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ และเงินปันผลรับตามปกติ (Noramalized Share of Profit from Investment iin Associates and Joint Ventures and  

Dividend) ไม่รวม 1) ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 2) ก าไร (ขาดทุน) จากรายการพิเศษท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนจากการด าเนินงาน 
  

ธุรกจิโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) 

 3 โรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) Power Plant มีส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้และเงินปันผลรับตามปกติในไตร

มาส 3 ปี 2561 จ านวน 334.4 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 6.8 จากไตรมาส 2 ปี 2560 สาเหตุหลกัมาจากโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วนั มีอตัราความพร้อม

จ่ายท่ีนอ้ยลงเม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ซ่ึงเป็นปีท่ีมีการปิดปรับปรุงซ่อมบ ารุงตามแผนงาน  

 เงินปันผลรับจากโกลว ์ไอพีพี จ  านวน 25 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 2561 

ธุรกจิโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) 

 7 โรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) มีส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ และเงินปันผลรับตามปกติใน

ไตรมาส 3 ปี 2561 จ านวน 186.3 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 115.1 จากไตรมาส 3 ปี 2560 สาเหตุหลกัมาจากการเปิดด าเนินการผลิตเชิง

พาณิชยข์องโรงไฟฟ้า SPPs ทั้ง 5 (โรงไฟฟ้ากลัฟ์ วทีีพี โรงไฟฟ้ากลัฟ์ ทีเอส 1 โรงไฟฟ้ากลัฟ์ ทีเอส 2 โรงไฟฟ้ากลัฟ์ ที

เอส 3 และโรงไฟฟ้ากลัฟ์ ทีเอส 4) ในระหวา่งไตรมาส 2 ปี 2560 ถึงไตรมาส 1 ปี 2561 ตามแผน 

ธุรกจิพลงังานทางเลือก 

 ปัจจุบนับริษทัฯ มีก าลงัการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบท่ีติดตั้งบนหลงัคา (Solar Rooftop) 
จ านวน 4.0 เมกะวตัต ์และมีส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ และเงินปันผลรับก่อนรวมก าไร (ขาดทุน) จากอตัรา
แลกเปล่ียนจ านวน 1.2 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2561 ลดลงร้อยละ 21.5 จาก 1.5 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 2560  

 
บริษทัฯ ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมพฒันาในธุรกิจพลงังาน ปัจจุบนัมีก าลงัการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าท่ีเปิดด าเนินการเชิง
พาณิชยต์ามสัญญาแลว้จ านวน 511.0 เมกกะวตัต ์และท่ีอยูร่ะหว่างก่อสร้างจ านวน 38.8 เมกกะวตัต ์บริษทัฯ ไดร่้วมลงทุนกบัผูป้ระกอบการใน

ธุรกิจโรงไฟฟ้าท่ีส าคญัทั้งในและต่างประเทศ ไดแ้ก่ กลุ่มโกลว ์กลุ่มกลัฟ์ กลุ่มบริษทับี.กริม กลุ่มซุเอซ และกลุ่มกนักุล โดยบริษทัฯ รับรู้ผลการ
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ด าเนินงานในธุรกิจโรงไฟฟ้าในรูปของ 1) ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 2) เงินปันผลรับ ซ่ึงส่วนแบ่งก าไรจะรับรู้

ก าไรสุทธิตามสดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) โดยเป็นส่วนแบ่งก าไรสุทธิหลงัหกัค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ดงักล่าว 
 

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

ในการบ าบดัน ้าเสียจ านวน 9,600 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั ซ่ึงมีก าหนดด าเนินการผลิตเชิงพาณิชยใ์นปี 2562 
 นิคมอุตสาหกรรม ดบับลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดสัเตรียลเอสเตท แห่งท่ี 4 (WHA ESIE 4) มีปริมาณก าลงัการผลิตน ้าเพ่ืออุตสาหกรรม

จ านวน 3,600 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั และปริมาณความสามารถในการบ าบดัน ้ าเสียจ านวน 1,500 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั ซ่ึงมีก าหนดด าเนินการ
เชิงพาณิชยใ์นปี 2562 
 

ธุรกิจพลงังาน 
 โครงการพลงังานแสงอาทิตย ์มีก าลงัการผลิตตามสญัญารวม 4.9 เมกกะวตัต ์ท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างซ่ึงมีก าหนดเปิดด าเนินการผลิตไฟฟ้า

เชิงพาณิชยใ์นไตรมาส 4 ปี 2561 ถึง ไตรมาส 1 ปี 2562 

 โครงการโรงไฟฟ้า SPP โรงไฟฟ้ากลัฟ์ เอน็แอลแอล2 มีก าหนดด าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์นเดือนมกราคม 2562  
 โครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ ท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง ไดแ้ก่ บริษทั ชลบุรี คลีน เอน็เนอร์ยี่ 

จ  ากัด ซ่ึงมีก าลังการผลิตตามสัญญารวม 6.9 เมกกะวตัต์ หรือคิดเป็นก าลงัการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 2.3 เมกะวตัต์ ซ่ึงมีก าหนด
ด าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์นไตรมาส 4 ปี 2562  
 

โรงไฟฟ้า ประเภทโรงไฟฟ้า ประเภทผูผ้ลิต 
สดัส่วนการถือ

หุน้ 
(ร้อยละ) 

ก าลงัการผลิต
ตามสญัญา(เม

กะวตัต)์ 

ก าลงัการผลิตตาม
สดัส่วนการถือหุน้ 

(เมกะวตัต)์ 

ก าหนดการ
เดินเคร่ืองเชิง

พาณิชย ์

โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์

พลงังานแสงอาทิตย ์ VSPP 100 4.9 4.9 ไตรมาส 4 ปี 2561 - 
ไตรมาส 1 ปี 2562 

กลัฟ์ เอน็แอลแอล2 พลงัความร้อนร่วมโค
เจนเนอเรชัน่ท่ีใชก๊้าซ
ธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง 

SPP 25.01 120.0 30.0 ม.ค. 2562 

ชลบุรี คลีนเอ็นเนอร์ยี่ พลงังานจากขยะ VSPP 33.33 6.9 2.3 ไตรมาส 4 ปี 2562 

รวม    131.8 37.2  

 

ภาพรวมของผลการด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพ่ิมข้ึนจาก 28.8 ล้านบาทในไตรมาส 3 ปี 2560 มาเป็น 37.5  ล้านบาทในไตรมาส 3 ปี 2561 เน่ืองจากมีจ านวน

ผูบ้ริหารและจ านวนพนกังานท่ีเพ่ิมข้ึนตามแผนธุรกิจ แต่อยา่งไรก็ตามใน 9 เดือนแรกของปี 2561 บริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง

จาก 84.8 ลา้นบาทใน 9 เดือนแรกของปี 2560 มาเป็น 82.4 ลา้นบาทใน  9 เดือนแรกของปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากมีการปรับปรุงรายการ

ทางบญัชีของหน้ีสงสยัจะสูญจ านวน 22.5 ลา้นบาทในไตรมาส 1 ปี 2561 

 ต้นทุนทางการเงิน ลดลงจาก 104.3 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 2560 มาเป็นจ านวน 84.2 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 2561 และลดลงจาก 361.8 

ลา้นบาทใน 9 เดือนแรกของปี 2560 มาเป็นจ านวน 282.7 ลา้นบาทใน 9 เดือนแรกของปี 2561 สาเหตุหลกัมาช าระคืนเงินกูจ้ากสถาบนัทาง
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การเงินจ านวน 2,500 บาท จากการออกและเสนอขายหุ้น (IPO) ในเดือนเมษายน ปี 2560 และจากการออกหุ้นกูเ้พ่ือรีไฟแนนซ์เงินกู้จาก

สถาบนัการเงินท่ีเหลือจ านวนรวม 8,000 ลา้นบาท ในเดือนสิงหาคม 2560 และเดือนมิถุนายน 2561 

 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้สุทธิ ณ ส้ินไตรมาส 3 ปี 2561 มีจ  านวน 8,563.2 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 7,338.8 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2560 และมีอตัรา

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 0.64 เท่า  

 

ดงันั้นบริษทัฯ มีก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าใช้จ่ายตดัจ่าย (EBITDA) ณ ส้ินไตรมาส 3 ปี 2561 จ านวนเท่ากบั 780.5 
ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัจ านวน 722.8 ลา้นบาทในส้ินไตรมาส 3 ปี 2560 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.0 ในขณะท่ีก าไรก่อนรวมก าไร (ขาดทุน) จาก

อตัราแลกเปล่ียน ดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าใชจ่้ายตดัจ่าย (Normalized EBITDA) มีจ  านวนเท่ากบั 726.7 ลา้นบาท เปรียบเทียบ

กบัจ านวน 603.1 ลา้นบาทในส้ินไตรมาส 3 ปี 2560 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.5 

ส าหรับ 9 เดือนแรกของปี 2561 บริษทัฯ มีก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าใชจ่้ายตดัจ่าย (EBITDA) จ านวนเท่ากบั 2,107.7 
ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัจ านวน 2,031.3 ลา้นบาทใน 9 เดือนแรกของปี 2560 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.8 ในขณะท่ีก าไรก่อนรวมก าไร (ขาดทุน) จาก

อัตราแลกเปล่ียน ดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (Normalized EBITDA) มีจ  านวนเท่ากับ 2,118.7 ล้านบาท 

เปรียบเทียบกบัจ านวน 1,572.7 ลา้นบาทใน 9 เดือนแรกของปี 2560 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 34.7 

 

2. ฐานะทางการเงนิ 

 

ฐานะทางการเงินรวมของบริษทัฯ ณ ส้ินไตรมาส 3 ปี 2561  สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

สินทรัพย์ 

ณ ส้ินไตรมาส 3 ปี 2561  บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 23,137.0 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 1,758.8 ล้านบาทจาก ณ ส้ินปี 2560 ท่ีมีจ  านวน 
21,378.2 ลา้นบาท จากเงินลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจ านวน 1,863.5 ลา้นบาทจาก ณ ส้ินปี 2560 เงินลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนสาเหตุหลกัมาจากมีการรับรู้ส่วนแบ่ง
ก าไรท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงการเพ่ิมการลงทุนในโครงการธุรกิจไฟฟ้าและโครงการธุรกิจน ้าท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 

ส่วนประกอบหลกัของสินทรัพยใ์นงบการเงินรวมของบริษทัฯ คือ (i) เงินลงทุนในบริษทัร่วมจ านวน 12,311.7 ลา้นบาท (ii) อาคารและอุปกรณ์
สุทธิจ านวน 3,176.9 ลา้นบาท (iii) ค่าความนิยมจ านวน 2,772.9 ลา้นบาท (iv)  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิจ านวน 1,963.8 ลา้นบาท (v) เงินให้กูย้ืม
ระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 793.9 ลา้นบาท 
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หนีสิ้น 

ณ ส้ินไตรมาส 3 ปี 2561  บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 9,696.8 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 895.6 ลา้นบาทจาก ณ ส้ินปี 2560 ท่ีมีจ  านวน 8,801.2 ลา้นบาท 
สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของเงินกูย้มิระยะยาว (หุ้นกู)้ จ านวน 1,000.0 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 2561 

โดยหน้ีสินรวมของบริษทัฯส่วนใหญ่ ประกอบดว้ยหุ้นกูจ้  านวน 8,986.8 ลา้นบาท ประมาณการหน้ีสินจากธุรกิจน ้าจ  านวน 324.5 ลา้นบาท  

ส่วนของเจ้าของ 

ณ ส้ินไตรมาส 3 ปี 2561 บริษทัฯ มีส่วนของเจา้ของรวมทั้งส้ิน 13,440.2 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 863.2 ลา้นบาท จาก ณ ส้ินปี 2560 ท่ีมีจ  านวน 
12,577.0 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมข้ึนของก าไรสะสม 

บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของเจา้ของ ณ ส้ินไตรมาส 3 ปี 2561  เท่ากบั 0.72 เท่า เพ่ิมข้ึนจาก 0.70 เท่า ณ ส้ินปี 2560 ในขณะท่ี
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิ ต่อส่วนของเจา้ของ  ณ ส้ินไตรมาส 3 ปี 2561  เท่ากบั 0.64 เท่า เพ่ิมข้ึนจาก 0.58 เท่า ณ ส้ินปี 2560 สาเหตุ
หลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของเงินกูย้มืระยะยาว (หุ้นกู)้ จ านวน 1,000.0 ลา้นบาท ส าหรับเป็นเงินทุนในการพฒันาโครงการต่างๆในอนาคตและ
เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานการ  

 

3. อตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคญั 

   3Q 2561 YTD 2561 31 ธันวาคม 2560 

อตัราก าไรขั้นตน้1 (ร้อยละ) 37.1% 35.5% 33.1 

อตัราก าไรสุทธิ(ร้อยละ) 60.1% 57.2% 53.5 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น(ร้อยละ) 2 19.4% 16.8%         19.8 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ (เท่า) 0.72x 0.72x        0.70x 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของเจา้ของ (เท่า) 0.64x 0.64x       0.58x 

1 อตัราก าไรสุทธิ ค  านวณจากก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ หารดว้ยรายไดจ้ากการขายและการให้บริการ และ ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการ
ร่วมคา้และรายไดอ่ื้นๆ 

2ค านวนเป็นอตัราส่วนเตม็ปี (Annualized)  

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

    ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

(นายเผา่พิทยา สมุทรกลิน) 
           ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน 


