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เลขที่  WHAUP-CFR-A-22003 

13 พฤษภาคม 2565 
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง ช้ีแจงผลการด าเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2565 

  
1. บทสรุปผู้บริหาร 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกาศผลการด าเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2565 มีก าไร
ปกต ิ(Normalized Net Profit) จ านวน 69.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 63.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และก าไรสุทธิจ านวน 
78.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 40.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบก าไรขาดทุนรวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 1 %การเปล่ียนแปลง 

2565 2564 YoY 

รายได้รวม  564.4   603.8  -6.5% 
ก าไรขั้นต้น  187.7   206.5  -9.1% 
ส่วนแบ่งก าไรปกติและเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  32.6   171.1  -80.9% 

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  78.3   130.7  -40.1% 
ก าไรปกติ1  69.4   189.5  -63.4% 

 1 ก าไรปกติ คือ การปรับก าไรสุทธิโดยไม่รวมก าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
 
ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทฯ มีก าไรปกติ (Normalized Net Profit) จ านวน 69.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 63.4 จาก ไตรมาส 1 ปี 2564 โดยมี
ปัจจัยหลักมาจากผลการด าเนินงานของกลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ที่ลดลง อันเป็นผลจากต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่เพ่ิมขึ้นในขณะที่ค่า Ft ประจ า
ไตรมาส 1 ปีนี้ ยังไม่ได้ปรับขึ้นเพ่ือสะท้อนการเพ่ิมขึ้นของต้นทุนดังกล่าวทั้งหมด ท าให้ก าไรขั้นต้นจากการจ าหน่ายไฟฟ้าให้ลูกค้าอุตสาหกรรมลดลง 
และการหยุดซ่อมบ ารุงและต้นทุนเช้ือเพลิงที่ เ พ่ิมสูงขึ้นของโรงไฟฟ้าเก็คโ ค่-วัน แม้จะมีปัจจัยบวกจากผลการด าเนินงานที่ เติบโตของ ธุ ร กิจ
สาธารณูปโภคในประเทศและธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยธุรกิจสาธารณูปโภคในประเทศนั้นยังคงมีปริมาณการจ าหน่ายน้ าในทุกผลิตภัณฑ์
เพ่ิมสูงขึน้ต่อเนื่องจากลูกค้าเดิม ส่งผลดีต่อภาพรวมรายได้จากธุรกิจน้ าในประเทศเติบโตต่อเนื่องที่ร้อยละ 6.6 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อนหน้า โดยรายได้จากยอดขายน้ าดิบเติบโตอย่างโดดเด่น เช่นเดียวกับรายได้จากผลิตภัณฑ์น้ ามูลค่าเพ่ิมที่เติบโตต่อเนื่อง  

ด้านธุรกิจพลังงานหมุนเวียนนั้น บันทึกรายได้และส่วนแบ่งก าไรปกติจ านวน 59.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 57.0 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะ
รายได้จากธุรกิจ Private PPA โดยบริษัทบันทึกรายได้และส่วนแบ่งก าไรปกติจ านวน 54.5 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.2 โดยมีปัจจัยหลักมาจาก
การรับรู้รายได้จากการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ิมเติม ส าหรับธุรกิจน้ าในต่างประเทศ โครงการ SDWTP 
บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากโครงการ SDWTP รวมจ านวน 34.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.2 จากไตรมาส 1 ปี 2564 ทั้งนี้การอ่อนตัวของเงิน
บาทเม่ือเทียบกับสกุลดองท าให้ส่วนแบ่งขาดทุนที่บริษัทรับรู้ในไตรมาสนี้ลดลงเพียงเล็กน้อย แม้ว่าปริมาณการจ าหน่ายน้ าจะเพ่ิมขึ้นก็ตาม 
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เหตุการณ์ส าคัญในไตรมาส 1 ปี 2565  

 ในเดือนมกราคม บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้คร้ังที่ 1/2565 มูลค่า 1,000 ล้านบาท อายุ 1 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.48  

 บริษัทและพันธมิตรได้ร่วมเปิดตัวแพลตฟอร์ม Renewable Energy Exchange (RENEX) หรือแพลตฟอร์มเพ่ือการซ้ือขายพลังงาน
ไฟฟ้าแสงอาทิตย์ซ่ึงพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี Blockchain ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพลังงาน รวมถึงสร้างโอกาส
ในการจ าหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการจับคู่ผู้ซ้ือและผู้ขายให้ได้แลกเปล่ียนพลังงานแสงอาทิตย์ในราคาที่ตกลงกันผ่าน
แพลตฟอร์มที่มีความปลอดภัย โดยในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัทได้เร่ิมทดสอบระบบซ้ือขายไฟฟ้า (Pre-Trade Session) ซ่ึงมี
ผู้เข้าร่วมมากกว่า 20 บริษัท และอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพ่ือเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ 

 ในไตรมาส 1 ปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ิมเติมอีกราว 3 เมกะวัตต์ 
ส่งผลให้มีก าลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ประมาณ 60 เมกะวัตต์ และก าลังการผลิตไฟฟ้ารวมตาม
สัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ราว 610 เมกะวัตต์  

 ณ ส้ินไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ิมเติม โดยมีก าลังการผลิตรวมประมาณ 13 เมกะ
วัตต์ ส่งผลให้ ณ ส้ินไตรมาสนี้ บริษัทฯ มีจ านวนเซ็นสัญญาสะสมจ านวน 105 เมกะวัตต์  
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2. ผลการด าเนินงาน  
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบก าไรขาดทุนรวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 1   %การเปล่ียนแปลง 

YoY 2565 2564 

รายได้รวม 564.4  603.8  -6.5% 
● ธุรกิจน้ า 512.5  480.6  6.6% 
o รายได้จากการด าเนินงาน 1 510.8  474.5  7.6% 
o รายได้อ่ืนจากธุรกิจน  า 2 1.7  6.1  -71.9% 

● ธุรกิจพลังงาน 51.9  123.2  -57.8% 

ต้นทุนขายและการให้บริการ (376.7) (397.3) 5.2% 
ก าไรขั้นต้น 187.7  206.5  -9.1% 

ก าไรขั้นต้นจากการด าเนินงาน3 186.0  200.4  -7.2% 

รายได้อ่ืน4 36.0  47.2  -23.8% 

ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน 10.0  (0.1) N/A 

ผลขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน5 (14.4) (32.1) -55.0% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (56.3) (47.3) 19.1% 

ก าไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน6 (8.7) 119.9  -107.3% 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 25.3  (46.6) 154.3% 

ต้นทุนทางการเงิน (96.5) (110.8) -12.9% 

(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคล (4.8) (6.1) -20.6% 

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 78.3  130.7  -40.1% 
ขาดทุน/(ก าไร) จากอัตราแลกเปล่ียน7 (8.9) 57.8  -115.5% 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลผลจากก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน8 0.0  1.0  -100.0% 

ก าไรปกติ9 69.4  189.5  -63.4% 
อัตราก าไรขั้นต้น 33.3% 34.2%  
อัตราก าไรสุทธิ10 12.5% 18.0%  
1 รายได้จากการด าเนินงานของธุรกจิน้ า ประกอบด้วย 1) รายได้การจ าหน่ายน้ าดิบ 2) รายได้การจ าหน่ายน้ าเพ่ืออุตสาหกรรม 3) รายได้จากการจ าหน่ายน้ ามูลค่าเพ่ิม และ 4) รายได้การบริหารจัดการน้ าเสีย 
2 รายได้อื่นจากธุรกิจน้ า ประกอบด้วย 1) ค่าธรรมเนียมจากการขอใช้น้ าเกินกว่าท่ีจัดสรรให้ และ 2) ค่าธรรมเนียมจากการบริหารจัดการน้ า 
3 ก าไรขั้นต้นจากการด าเนินงานไม่รวมรายได้อืน่จากธุรกิจน้ า    
4 รายได้อื่น เช่น ดอกเบ้ียรับจากเงินฝาก เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพี เป็นต้น 
5 ก าไร/(ขาดทุน) จากมูลค่ายุติธรรมจากโรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพี ตามมาตรฐานบัญชีฉบับท่ี 9 
6 ก าไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ประกอบด้วย การรับรู้ (ก าไร)/ขาดทุนท่ีเกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้นจากเงินกูใ้นสกลุดอลลา่ร์ของบริษัทย่อย 
7 ขาดทุน/(ก าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน ประกอบด้วย การรับรู้(ก าไร)/ขาดทุนท่ีเกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึน้จากเงินกู้ในสกุลดอลล่ารจ์ากบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
8 ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นผลจากเงินกู้สกุลดอลลารท่ี์เกิดขึ้นในบริษัท WUPIN 
9 ก าไรปกติ คือ การปรับก าไรสุทธิโดยไม่รวม 1) ก าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และ 2) ภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง  
10 อัตราก าไรสุทธิ ค านวณจากก าไรสุทธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ หารด้วยรายได้รวม และ ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนและรายได้อืน่ๆ  
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รายได้รวม  
ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวมจ านวน 564.4   ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 6 .5 จาก 603.8  ล้านบาท ในไตรมาส 1  ปี 2564  
สาเหตุหลักมาจาก 

● รายได้จากธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ลดลงจ านวน 71.2 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากการให้บริการติดต้ังแผงโซล่า เซลล์ 
(EPC) ลดลง โดยบริษัทได้ทยอยรับรู้รายได้ส่วนใหญ่จากโครงการดังกล่าวในช่วงปี 2564 แล้ว ส่งผลให้ในไตรมาสนี้ บริษัทรับรู้รายได้จาก
โครงการ EPC ลดลง 87.9 ล้านบาท ในขณะที่รายได้จากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Private PPA) เพ่ิมขึ้นจากการทยอย
เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 

● แม้ว่า บริษัทจะรับรู้รายได้จากธุรกิจน้ าเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง เพ่ิมขึ้นจ านวน 31.9 ล้านบาท เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก
ความต้องการใช้น้ าที่เพ่ิมขึ้น  

 

 
ก าไรขั้นต้นและก าไรขั้นต้นจากการด าเนินงาน 
ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นจ านวน 187.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.1 จากจ านวน 206.5 ล้านบาท เม่ือเทียบกับไตรมาส 1 ปี 
2564 และก าไรขั้นต้นจากการด าเนินงานจ านวน 186.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.2 จากจ านวน 200.4 ล้านบาท ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ก าไรจากการ
ด าเนินงานลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากรายได้จากค่าธรรมเนียมจากการขอใช้น้ าเกินจัดสรรลดลง ต้นทุนขายที่เพ่ิมขึ้นจากธุรกิจ
สาธารณูปโภคและค่าเส่ือมราคาจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

 

 
ส่วนแบ่งก าไรและเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (“ส่วนแบ่งก าไรและเงินปันผลรับจากเงินลงทุน”) 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ส่วนแบ่งก าไรและเงินปันผลรับจากเงินลงทุน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 1 %การเปล่ียนแปลง 

2565 2564 YoY 

ส่วนแบ่งก าไรและเงินปันผลรับจากเงินลงทุน : 50.3  (6.6) 861.7% 
● ธุรกิจน้ า (35.9) (39.0) 8.1% 
● ธุรกิจไฟฟ้า 86.2  32.4  165.9% 

รายการปรับปรุง :      
- (ก าไร)/ขาดทุน จากอัตราแลกเปล่ียนที่เก่ียวข้องกับส่วนแบ่งก าไร (17.7) 177.7  -110.0% 

ส่วนแบ่งก าไรปกติและเงินปันผลรับจากเงินลงทุน1:  32.6  171.1  -80.9% 
● ธุรกิจน้ า (35.9) (39.0) 8.1% 
● ธุรกิจไฟฟ้า 68.5  210.1  -67.4% 

1 ส่วนแบ่งก าไรปกติและเงินปันผลรับจากเงินลงทุนได้มีการปรับปรุงจากส่วนแบ่งก าไรเงินลงทุน โดยไม่รวม (ก าไร)/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  

ส่วนแบ่งก าไรปกติและเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในไตรมาส 1 ปี 2565 จ านวน 32.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 80.9 จากจ านวน 171.1 ล้านบาท เม่ือ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากต้นทุนเช้ือเพลิงในกลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ค่า Ft ในไตรมาส 1 
ปี 2565 ยังไม่ได้มีการปรับเพ่ือให้สะท้อนการเพ่ิมของต้นทุนดังกล่าวทั้งหมด ส่งผลให้ Margin จากการขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม (IU) ลดลง 
และโรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค่-วัน หยุดซ่อมบ ารุงจ านวน 18 วัน  
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ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 
ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จ านวน 78.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 40.1 จากจ านวน 130.7 ล้านบาท เม่ือ

เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจาก  

● ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเพ่ิมขึ้นจ านวน 128.6 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมสกุลเงินดอลลาร์ระหว่างบริษัทย่อย 

● ก าไรขั้นต้นที่ลดลงจ านวน 18.7 ล้านบาท สาเหตุหลักจากรายได้ค่าธรรมเนียมจากการขอใช้น้ าเกินกว่าที่จัดสรรที่ลดลง ต้นทุนขายที่เพ่ิมขึ้น
จากธุรกิจสาธารณูปโภคและค่าเส่ือมราคาจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

แม้ว่าจะมีปัจจัยบวกที่ท าให้ก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้นจาก 
● การบันทึกส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน เพ่ิมขึ้นจ านวน 71.9 ล้านบาท สาเหตุหลักจาก  

o ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน เพ่ิมขึ้นจ านวน 195.4 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า  
o ทั้งนี้ หากไม่รวมผลของอัตราแลกเปล่ียน ส่วนแบ่งก าไรปกติจากเงินลงทุนลดลงจ านวน 123.5 ล้านบาท  

● ต้นทุนการเงินที่ลดลง 14.3 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ที่อัตราดอกเบี้ยต่ าลง  

 
 
ก าไรปกติ (Normalized  Net Profit or Normalized Net Profit attributable to Owners of the Parent ) 
ก าไรปกติเป็นการปรับก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่โดยไม่รวม(ก าไร)/ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนและภาษี เงินได้นิติบุคคลที่เก่ียวข้อง กับผล
ก าไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียนของเงินกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐ  
 
ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทฯ มีรายการปรับปรุงจากก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนและภาษีที่ เก่ียวข้องจ านวน 8.9 ล้านบาท ท าให้บริษัทฯ 
รายงานก าไรปกติจ านวน 69.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 63.4 จากไตรมาส 1 ปี 2564  

 
 
3. ผลการด าเนินงานรายธุรกิจ 

3.1 ธุรกิจน้ า 

ส าหรับรายได้และส่วนแบ่งก าไรจากธุรกิจน้ ามีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
   (หน่วย : ล้านบาท) 

ธุรกิจน้ า 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 1 %การเปล่ียนแปลง 

2565 2564 YoY 

รายได้จากธุรกิจน้ า  512.5  480.6  6.6% 
- รายได้การจ าหน่ายน้ าดิบ 111.2  77.8 42.9% 
- รายได้การจ าหน่ายน้ าเพ่ืออุตสาหกรรม 318.0  316.9  0.4% 
- รายได้การจ าหน่ายน้ ามูลค่าเพ่ิม 41.2  37.7  9.1% 
- รายได้การบริหารจัดการน้ าเสีย 40.3  42.1 -4.2% 
- รายได้อ่ืนจากธุรกิจน้ า1 1.7  6.1 -71.9% 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนจากธุรกิจน้ า2 (35.9) (39.0) 8.1% 

รายได้รวมและส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนธุรกิจน้ า 476.6  441.6  7.9% 
1 รายได้อื่นจากธุรกิจน้ า ประกอบด้วย 1) ค่าธรรมเนียมจากการขอใช้น้ าเกินกว่าท่ีจัดสรร และ 2) ค่าธรรมเนียมจากการบริหารจัดการน้ าเสีย 
2 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนจากธุรกิจน้ า ประกอบด้วยส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนท่ีประเทศไทยในบริษัท WHAUP AIE และท่ีประเทศเวียดนาม ได้แก่ 1) โครงการ Cua Lo และ 2) โครงการ 
SDWTP 
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บริษัทฯ มีรายได้รวมและส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนจากธุรกิจน้ าในไตรมาส 1 ปี 2565 จ านวน 476.6 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.9 เม่ือเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจาก 
● รายได้จากธุรกิจน้ าเพ่ิมขึ้นจ านวน 31.9 ล้านบาท จากจ านวน 480.6 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2564 มีปัจจัยหลักเกิดจากความต้องการที่

เพ่ิมขึ้นจากลูกค้า อาทิ กลุ่มโรงไฟฟ้าและกลุ่มปิโตรเคมี  

● ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในธุรกิจน้ า ลดลงจ านวน 3.2 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในโครงการ Cua 
Lo และ SDWTP ที่ปรับตัวลดลงจ านวน 2.0 ล้านบาท และ 1.1 ล้านบาท ตามล าดับ 

 
ส าหรับปริมาณการจ าหน่ายและบริหารน้ าภายในประเทศมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้    

(หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร) 

ปริมาณจ าหน่ายและบริหารน้ าในประเทศ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 1 %การเปล่ียนแปลง 

2565 2564 YoY 

ปริมาณการจ าหน่ายน้ าดิบ 6.2  4.7  32.6% 

ปริมาณการจ าหน่ายน้ าเพ่ืออุตสาหกรรม1 12.9  12.9  0.5% 

ปริมาณการจ าหน่ายน้ ามูลค่าเพ่ิม2 1.2  1.1  11.1% 

ปริมาณการบริหารจัดการน้ าเสีย 9.5  8.8  7.9% 
รวมปริมาณจ าหน่ายและบริหารน้ าในประเทศ 29.9 27.5 8.8% 

1 น้ าเพื่ออุตสาหกรรม หมายถึง น้ า Process และ น้ า Clarified 
2 น้ ามูลค่าเพิ่ม หมายถึง น้ าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) และน้ าอุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water)   

 

3.2 ธุรกิจไฟฟ้า 

ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้และส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนและเงินปันผลรับจากธุรกิจไฟฟ้า จ านวน 138.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 

11.2 จากจ านวน 155.6 ล้านบาท เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ส าหรับรายได้และส่วนแบ่งก าไรปกติจากเงินลงทุนและเงินปันผลรับจาก

ธุรกิจพลังงาน มีจ านวน 120.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 63.9 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  
 

 (หน่วย : ล้านบาท) 

ธุรกิจไฟฟ้า 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 1 %การเปล่ียนแปลง 

2565 2564 YoY 

รายได้จากธุรกิจไฟฟ้า 51.9  123.2  -57.8% 
ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุน 61.2  (7.6) 906.0% 
เงินปันผลรับ 25.0  40.0  -38% 
รายได้และส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าและ 
เงินปันผลรับ 

138.1  155.6  -11.2% 

รายได้และส่วนแบ่งก าไรปกติจากการลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
และเงินปันผลรับ1 : 

120.4  333.3  -63.9% 

- IPP (50.3) 6.2  -910.8% 
- SPP 113.1  187.7  -39.7% 
- พลังงานงานหมุนเวียน2 59.4  138.1  -57.0% 
- อ่ืนๆ3 (1.8) 1.3  -235.0% 

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

3.2.1 ธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) 

● บริษัทฯ มีส่วนแบ่งขาดทุนปกติจากเงินลงทุนและเงินปันผลรับจากโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ทั้ง 3 แห่ง ในไตรมาส 1 ปี 2565 จ านวน       
50.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 910.8 จากไตรมาส 1 ปี 2564 ที่ สาเหตุหลักมาจากส่วนแบ่งก าไรจากโรงไฟฟ้าเก็คโค่ -วัน ได้รับผลกระทบจาก
การหยุดซ่อมบ ารุงจ านวน 18 วันและต้นทุนเช้ือเพลิงที่เพ่ิมขึ้น  

 

3.2.2 ธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) 

● บริษัทฯ มีส่วนแบ่งก าไรปกติจากเงินลงทุนจากโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ทั้ง 8 แห่ง ในไตรมาส 1 ปี 2565 จ านวน 113.1 ล้านบาท ลดลง 
หรือลดลงร้อยละ 39.7 จากไตรมาส 1 ปี 2564 สาเหตุหลักมาจากต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติปรับตัวสูงขึ้น ท าให้ก าไรจากการจ าหน่ายไฟฟ้าให้
ลูกค้าอุตสาหกรรมลดลง 

 

3.2.3 ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน 
● บริษัทฯ มีรายได้และส่วนแบ่งก าไรปกติจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจากธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ในไตรมาส 1 ปี 2565 จ านวน 

59.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 57.0 จากไตรมาส 1 ปี 2564 สาเหตุหลักจากบริษัทฯ มีการรับรู้รายได้จากการให้บริการติดต้ังแผงโซลาร์ เซลล์ 
(EPC) ในไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 92.7 ล้านบาท ในขณะที่ไตรมาส 1 ปี 2565 รับรู้จ านวน 4.8 ล้านบาท 

 
 

4. ฐานะทางการเงิน  

ฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ ณ 31 มีนาคม 2565 สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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สินทรัพย์ 

ณ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้ง ส้ินจ านวน 26,316 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจ านวน 477 ล้านบาท จากจ านวน 25,839 ล้านบาท  
ณ ส้ินปี 2564 สาเหตุหลักมาจาก 

1) สินทรัพย์เพ่ิมขึ้นจ านวน 273 ล้านบาท สาเหตุหลักเพ่ิมขึ้นของรายการสิทธิการใช้สินทรัพย์ (Right of Use) จ านวน 121 ล้านบาท ลูกหนี้

การค้าและลูกหนี้อ่ืนๆ จ านวน 84 ล้านบาท และอาคารและอุปกรณ์สุทธิ จ านวน 83 ล้านบาท  

แม้ว่า  

1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจ านวน 149 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน : +83 ล้านบาท 

- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน : -227 ล้านบาท เกิดจากเงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จ านวน 226 ล้านบาท 

- เงินสดสุทธิใช้ไปมาในกิจกรรมจัดหาเงิน : -5 ล้านบาท เกิดจากการจ่ายช าระหนี้สินตามสัญญาเช่าจ านวน 3 ล้านบาท ทั้งนี้

บริษัทฯ มีช าระคืนเงินกู้ยืมจ านวน 1,000 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดรับจากการกู้ยืมจ านวน 1,000 ล้านบาท   

2) เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจ านวน 329 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 

ส่วนประกอบหลักของสินทรัพย์ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ คือ (1) เงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 14,041 ล้านบาท (2) อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

จ านวน 5,264 ล้านบาท (3) ค่าความนิยมจ านวน 2,773 ล้านบาท (4) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิจ านวน 1,935 ล้านบาท และ (5) เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดจ านวน 756 ล้านบาท 

 
 
หนี้สิน 

ณ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งส้ินจ านวน 13,492 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจ านวน 37 ล้านบาท จากจ านวน 13,455 ล้านบาท ณ ส้ินปี 

2564 สาเหตุหลักมาจากหนี้สินตามสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้นจ านวน 124 ล้านบาท 

ทั้งนี้ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ านวน 12,101 ล้านบาท เท่ากับ ณ ส้ินปี 2564  

ส่วนประกอบหลักของหนี้สินรวมในงบการเงินรวมของบริษัทฯ คือ (1) หุ้นกู้จ านวน 9,102 ล้านบาท และ (2) เงินกู้ยืมจ านวน 2,999 ล้านบาท 

 

ส่วนของเจ้าของ 

ณ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีส่วนของเจ้าของรวมทั้งส้ิน 12,824 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจ านวน 440 ล้านบาท จากจ านวน 12,384 ล้านบาท ณ ส้ินป ี
2564 สาเหตุหลักมาจาก 

1) องค์ประกอบส่วนอ่ืนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึ้นจ านวน 362 ล้านบาท จากรายการการปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชี TFRS 9 และการแปลงค่า
งบการเงินต่างประเทศจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

2) ก าไรสะสมเพ่ิมขึ้นจ านวน 78 ล้านบาท  
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5. อัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ 
 

   
ไตรมาส 1 
ปี 2565 

ปี 2564 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 5.35% 6.62% 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า) 1.05x 1.09x 

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า) 0.88x 0.90x 

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของเจ้าของอยู่ที่ระดับ 1.05 เท่า ลดลงจาก 1.09 เท่า ณ ส้ินปี 2564 และอัตราส่วน
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของเจ้าของ เท่ากับ 0.88 เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก 0.90 เท่า ณ ส้ินปี 2564 

 
6. โครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนา 

ธุรกิจพลังงาน 

● ในไตรมาส 1 ปี 2565 มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ก าลังการผลิตจ านวน 45 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีก าหนด  
เปิดด าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 2 ปี 2565 ถึง ไตรมาส 1 ปี 2566 

โรงไฟฟ้า 
ประเภท

โรงไฟฟ้า 
ประเภทผู้ผลิต 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 
(%) 

ก าลังการผลิต 

ตามติดต้ัง 
(เมกะวัตต์) 

ก าลังการผลิต 

ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(เมกะวัตต์) 

ก าหนดการเดินการผลิต 

เชิงพาณิชย์ 

พลังงาน

แสงอาทิตย์ 
พลังงาน

แสงอาทิตย์ 
Private PPA 100 45 45 

ไตรมาส 2 ปี 2565 ถึง 
ไตรมาส 1 ปี 2566 

รวม    45 45  

 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 

 


