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ภำพรวมกำรด ำเนนิธรุกจิ 

ไตรมำสที่  1/2562: กลุ่มบริษัทฯ บันทึกก ำไรสุทธิที่  491.6  
ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 109.6 ล้ำนบำท หรือรอ้ยละ 28.7 จำกไตรมำสที ่
1/2561 และเพิ่มขึน้จ ำนวน 181.8 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 58.7 จำก
ไตรมำสที่ 4/2561 

ภำพรวมของธุรกิจในไตรมำสที่ 1/2562 ยังคงเติบโตต่อเนื่อง 
จำกผลกำรด ำเนินงำนท้ังในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นท่ีเพิ่มขึ้น
จำกสภำพอำกำศที่ดี ประกอบกับกำรรับรู้รำยได้เต็มไตรมำสของ
โครงกำรที่เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในระหว่ำงปี 2561 ทั้งสิ้น 3 
โครงกำร รวมทั้ง กำรเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งก ำไรจำกโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนลมที่ท ำจุดสูงสุดใหม่ และมีก ำไรจำกกำรแปลงค่ำอัตรำ
แลกเปล่ียนเน่ืองจำกค่ำเงินบำทท่ีแข็งค่ำเม่ือเทียบกับค่ำเงินเยน 

พัฒนำกำรที่ส ำคัญระหว่ำงไตรมำสที่ 1/2562 จนถึงปัจจุบัน 

กุมภำพันธ์: ประกำศจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรสุทธิของ
กลุ่มบริษัทฯ ในช่วงไตรมำสที่ 4/2561 ในอัตรำ 0.16 บำท รวม
เป็นเงิน 319.5 ล้ำนบำท ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ประกำศจ่ำยเงิน 
ปันผลส ำหรับรอบผลกำรด ำเนินงำน 12 เดือนของปี 2561 รวม
ทั้งสิ้น 0.64 บำท หรือเป็นเงินทั้งสิ้น 1,278.0 ล้ำนบำท ทั้งนี้ กำร
ประกำศจ่ำยปันผลดังกล่ำวได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สำมัญประจ ำปี เม่ือเดือนเมษำยนที่ผ่ำนมำเรียบร้อยแล้ว 

มีนำคม: ตั้งบริษัทร่วม Impact Energy Asia Development 
Limited โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนำโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 200 
ดอลลำร์ฮ่องกง และบริษัทฯ มสีัดส่วนกำรถือหุ้นท่ีร้อยละ 45 

มีนำคม:  ร่วมลงทุนกับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค หรือ กฟภ. 
โดยร่วมจัดตั้ งบริษัท  Thai Digital Energy Development 
จ ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้ำนบำท เพ่ือที่จะลงทุนและพัฒนำ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน ธุรกิจ Digital Energy 
Platform และธุรกิจบริหำรจัดกำรพลังงำน (ESCO)   

เมษำยน: กำรเริ่มเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ของโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม “ลมลิกอร์” ที่จังหวัดนครศรีธรรมรำช เมื่อ
วันที่ 11 เมษำยน 2562 โดยมีก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำท่ี 8.965 
เมกะวัตต์ เพื่อจ ำหน่ำยให้กับ กฟภ. โครงกำรดังกล่ำวนับเป็น
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนลมแห่งแรกในประเทศไทยของบริษัทฯ   

เมษำยน: ร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมเข้ำใจ (MOU) กับ 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) ในโครงกำร 
“Sun Share Project” โดยมี เป้ ำหมำย เพื่ อ น ำ เทคโน โลยี 
บล็อกเชนมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรผลิตไฟฟ้ำจำกแผง
โซลำร์เซลล์ติดตั้งบนหลังคำของที่พักอำศัยแนวรำบเป็นแห่งแรก
ที่โครงกำร “Neighbourhood Bangkadi” 
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ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับไตรมำสที่ 1/2562 

สรุปก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำ จ ำแนกตำมประเทศ และประเภท
พลังงำน ณ สิ้นไตรมำสที่ 1/2562 

หน่วย: เมกะวัตต์ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
ประเทศ  1Q61 1Q62 ∆ รอ้ยละ 4Q61 ∆ รอ้ยละ 

ไทย 

 

130 138.9 6.8 138.9 0.0 
ญี่ปุ่น 

 

30 14.7 -51.0 14.7 0.0 
อินโดนีเซีย  

 

157.5 157.5 0.0 157.5 0.0 
ฟิลลิปปินส์ 

 

14.4 14.4 0.0 14.4 0.0 
รวม 331.9 325.5 -1.9 325.5 0.0 
ก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำรวม ณ สิ้นไตรมำสที่ 1/2562 อยู่ที่ 
325.5 เมกะวัตต์ ลดลงร้อยละ 1.9 จำกสิ้นไตรมำสที่ 1/2561 
สำเหตุหลักมำจำกกำรจ ำหน่ำยโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม Nagi และ 
Nikaho ในประเทศญี่ปุ่น จ ำนวน 19.3 เมกะวัตต์ เข้ำกองทุนรวม
โครงสร้ำงพื้นฐำน ในไตรมำสที่ 3/2561 ขณะที่มีกำรรับรู้รำยได้
เต็มไตรมำสของโครงกำรท่ีเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในระหว่ำงปี 
2561 จ ำนวน 3 โครงกำร รวมก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำ 12.9  
เมกะวัตต์ ได้แก่ โครงกำร Gotemba ในประเทศญี่ปุ่น ก ำลังกำร
ผลิตตำมสัญญำ 4.0 เมกะวัตต์ ในไตรมำสที่  2/2561 และ
โครงกำรโซลำร์ฟำร์มส ำหรับองค์กำรทหำรผ่ำนศึกในพระบรม
รำชูปถัมภ์ หรือ อผศ. ในประเทศไทยจ ำนวน 2 โครงกำร ก ำลัง
กำรผลิตตำมสัญญำรวม 8.94 เมกะวัตต์ ในไตรมำสที่ 3/2561  

หำกเทียบกับไตรมำสที่ 4/2561 ก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำไม่
เปลี่ยนแปลง 

ผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมรำยประเทศ 

รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและรำยได้อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
หนว่ย: ลำ้นบำท  1Q61 1Q62 ∆ รอ้ยละ 4Q61 ∆ รอ้ยละ 
ไทย 714.0 755.8 5.8 756.0 0.0 
ญี่ปุ่น 87.5 44.8 -48.8 41.1 8.8 
รำยได้อื่น (ไทย) - 0.6 NA 11.7 -94.9 
รำยได้อื่น (ญีปุ่น่) - 6.6 NA 6.5 1.5 
รวม 801.5 807.8 0.8 815.3 -0.9 

 

 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย: ประเทศไทย    

ในไตรมำสที่ 1/2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอยู่
ที่ 755.8 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.8 จำกไตรมำสที่ 1/2561 เป็น
ผลจำกกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำร้อยละ 8.8  
มำอยู่ท่ี 71.9 ล้ำนหน่วย มีสำเหตุหลักมำจำกสภำพอำกำศที่ดีขึ้น
กว่ำช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำ รวมทั้งกำรรับรู้รำยได้ของ
โครงกำรโซลำร์สหกรณ์ อผศ. ทั้ง 2 โครงกำร ตำมที่กล่ำวมำ
ข้ำงต้น  

เม่ือเทียบกับไตรมำสที่ 4/2561 รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนทรงตัว  

ปรมิำณกำรจ ำหนำ่ยไฟฟำ้ และ Capacity factor 

 

บริษัทย่อย: ประเทศญี่ปุ่น  

ไตรมำสที่ 1/2562 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
มีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอยู่ที่ 44.8 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 
48.8 เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 1/2561 ซึ่งเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
กับกำรลดลงของปริมำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำร้อยละ 55.3 เป็นผล
จำกกำรจ ำหน่ำยโครงกำรผลิตไฟฟ้ำแสงอำทิตย์ Nikaho และ 
Nagi เข้ำกองทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน  (IFF) ตั้งแต่ไตรมำสที่  
3/2561 

ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 4/2561 รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 ตำมปริมำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำที่เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 4.5 เนื่องจำกในไตรมำสที่ 1/2562 มีสภำพอำกำศที่เป็น
เมฆหมอกน้อยลงจำกไตรมำสก่อนหน้ำ  
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ปรมิำณกำรจ ำหนำ่ยไฟฟำ้ และ Capacity factor 

 

กำรลงทุนในบริษัทร่วม: ประเทศฟิลิปปินส์   

ในไตรมำสที่  1/2562 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนแบ่งก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำน (ก่อนกำรหัก amortization) อยู่ที่ 37.4 ล้ำนบำท 
เป็นจุดสูงสุดใหม่นับตั้งแต่ที่บริษัทฯ เข้ำลงทุนตั้งแต่ในไตรมำสที่ 
2/2560 โดยส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 68.5 เม่ือเทียบกับไตรมำสที่ 1/2561 เน่ืองจำกกำรเพ่ิมขึ้น
ของปริมำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำที่ร้อยละ 30.6 เป็นผลจำกกำร
เพิ่มขึ้นของอัตรำควำมสำมำรถผลิตไฟฟ้ำ (Capacity Factor) 
รำยไตรมำสจำกร้อยละ 39.4 เป็นร้อยละ 53.4 โดยกำรเพิ่มขึ้น
ของ Capacity factor เป็นผลจำกกำรพัดผ่ำนของพำยุมรสุม 
และพำยุดีเปรสชั่นเขตร้อนซึ่งเป็นผลมำจำกปัจจัยฤดูกำล  

นอกจำกนี้ เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 4/2561 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วน
แบ่งก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (ก่อนกำรหัก amortization) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 97.7  ตำมปริมำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 38.3 เนื่องจำกกำรเข้ำสู่ฤดูมรสุมในช่วงไตรมำสที่ 1 ของ
ทุกปี และยังมีพำยุพัดผ่ำนในช่วงเวลำดังกล่ำว ส่งผลให้ควำมเร็ว
ลมเฉลี่ยดีตลอดทั้งไตรมำส 

ปรมิำณกำรจ ำหนำ่ยไฟฟำ้ และ Capacity factor 

 

* หมำยเหตุ: ปริมำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำดังกล่ำวคิดตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 

กำรลงทุนในบริษัทร่วม: ประเทศอินโดนีเซีย  

ในไตรมำสที่ 1/2562 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกส่วนแบ่งก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำน (ก่อนกำรหัก amortization) อยู่ที่ 188.0 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 1/2561 และเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 4/2561 เนื่องมำจำกบริษัท
ร่วมมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึ้น อย่ำงไรก็ตำม อัตรำ
ควำมสำมำรถผลิตไฟฟ้ำ (Capacity Factor) ในไตรมำสที่  
1/2562 ลดลงเล็กน้อยแต่ยังคงเป็นไปตำมเป้ำหมำย 

ปรมิำณกำรจ ำหนำ่ยไฟฟำ้ และ Capacity factor 

 

* หมำยเหตุ: ปริมำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำดังกล่ำวคิดตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น  
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ผลกำรด ำเนนิงำนของธรุกจิโดยภำพรวม 

สรปุงบกำรเงนิไตรมำสที ่1/2562  

รำยได ้

ในไตรมำสที่ 1/2562 รำยได้รวมอยู่ท่ี 807.8 ล้ำนบำท ทรงตัวจำก
ไตรมำสที่ 1/2561 เน่ืองจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์เข้ำกองทุนรวม
โครงสร้ำงพื้นฐำน (IFF) ที่ประเทศญี่ปุ่น ตำมที่กล่ำวข้ำงต้น แต่
รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำในประเทศไทยยังคงเติบโตขึ้น
เนื่องจำกสภำพอำกำศในไทยที่ดีขึ้นกว่ำช่วงเดียวกันของปีก่อน
หน้ำ และกำรรับรู้รำยได้โครงกำร อผศ. เต็มไตรมำส (โครงกำร
ดังกล่ำวได้เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์เมื่อไตรมำสที่ 3/2561) 
รวมทั้งโครงกำร Gotemba ที่ประเทศญี่ปุ่น (เปิดด ำเนินกำรเชิง
พำณิชย์เมื่อไตรมำสที่ 2/2561) 

ทั้งนี้  หำกเทียบกับไตรมำสที่  4/2561 รำยได้รวมไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงมำกนัก  

ก ำไรขั้นต้น 

ในไตรมำสที่ 1/2562 ก ำไรขั้นต้นอยู่ที่ 600.8 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6.9 จำกไตรมำสที่ 1/2561 มีสำเหตุหลักมำจำกกำรลดลง
ของต้นทุนขำยซึ่งเป็นผลจำกกำรจ ำหน่ำยโครงกำร Nagi และ 
Nikaho เข้ำกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน (IFF) ที่ประเทศญี่ปุ่น 
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรซ่อมบ ำรุง 
(O&M) แก่กองทุน IFF ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ หำกเทียบกับไตรมำส
ที่ 4/2561 ก ำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานของธุรกิจโดยรวม

หน่วย: ล้านบาท 1Q61* 1Q62
เปล่ียนแปลง

 (%)
4Q61

เปล่ียนแปลง
 (%)

รายได้จากการขายและบริการ 801.5 807.8 0.8% 815.3 -0.9%
ต้นทุนขายและบริการ (239.6) (206.9) -13.6% (227.8) -9.1%
ก าไรข้ันต้น 561.9 600.8 6.9% 587.6 2.3%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (146.1) (144.3) -1.2% (129.3) 11.6%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (146.1) (144.3) -1.2% (135.1) 6.8%
รายได้/(ค่าใช้จ่าย) ภาษีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับ IFF - -        NA 5.8 NA

ก าไรจากการด าเนินงาน 415.9 456.5 9.8% 458.2 -0.4%

EBITDA (ไม่รวมค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับ IFF) 592.3 609.5 2.9% 607.9 0.3%
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 99.8 121.7 22.0% 2.1 5,831%
รายได้/(ค่าใช้จ่าย) อ่ืน 2.2 2.6 16.3% 2.5 5.4%
ก าไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ (12.8) 37.6 -393.2% (17.1) -319.9%
ก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้ 405.3 496.8 22.6% 443.6 12.0%
ต้นทุนทางการเงิน (122.8) (128.9) 5.0% (131.9) -2.3%
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 382.3 489.6 28.1% 313.8 56.1%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (0.3) 1.9 -653.1% (3.9) -148.6%
ก าไรสุทธิ 382.0 491.6 28.7% 309.8 58.7%
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติ** 394.8 453.9 15.0% 405.0 12.1%
ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.19      0.25      31.6% 0.20      25.0%
หมายเหตุ
*มีการปรับปรุงงบการเงิน
**ไม่รวมรายการพิเศษ ซ่ึงประกอบไปด้วย ก าไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกแปล่ียนและรายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนในระหว่างไตรมาส
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อัตรำก ำไรขั้นต้นของไตรมำสที่ 1/2562 อยู่ที่ร้อยละ 74.4 ถือว่ำ
สูงที่สุดในรอบ 10 ไตรมำสที่ผ่ำนมำ ทั้งนี้ อัตรำก ำไรขั้นต้นของ
ไตรมำสที่ 1/2561 อยู่ท่ีร้อยละ 70.1 และร้อยละ 72.1 ในไตรมำส
ที ่4/2561  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ในไตรมำสที่ 1/2562 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรอยู่ที่ 144.3 
ล้ำนบำท ทรงตัวจำกไตรมำสที่ 1/2561 แต่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.8 เม่ือ
เทียบกับในไตรมำสที่ 4/2561 (ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง
กับ IFF จ ำนวน 5.7 ล้ำนบำท) มีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ้น
ของค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรต่อเน่ืองมำจำกไตรมำสก่อนหน้ำ 

ทั้ งนี้  สัดส่วนค่ำใช้จ่ ำยในกำรขำยและบริหำรต่อยอดขำย 
ในไตรมำสที่ 1/2562 อยู่ที่ร้อยละ 17.9 เทียบกับร้อยละ 18.2  
ในไตรมำสที่ 1/2561 และร้อยละ 15.9 ในไตรมำสที่ 4/2561 

EBITDA จำกกำรด ำเนินงำน  

ในไตรมำสที่ 1/2562 EBITDA จำกกำรด ำเนินงำนอยู่ที่ 609.5 
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 จำกไตรมำสที่ 1/2561 เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกับกำรเพิ่มขึ้นของก ำไรขั้นต้น  

ทั้งน้ี หำกเทียบกับไตรมำสที่ 4/2561 EBITDA ทรงตัว  

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ตำรำงแสดงรำยละเอียดส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม: 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนปกติ (ก่อนหักรำยกำรพิเศษ) 

หนว่ย: 
ลำ้นบำท 

1Q61 
ปรบัปรงุใหม ่

4Q61 1Q62 

โครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนลม ประเทศฟลิปิปนิส ์
สว่นแบง่ก ำไรจำกกำร
ด ำเนนิงำน 22.2 18.9 37.4 

Amortization -8.1 -8.4 -8.2 
สว่นแบง่ก ำไรสทุธ ิ 14.0 10.5 29.2 
โครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนควำมรอ้นใตพ้ภิพ ประเทศอนิโดนเีซยี 
สว่นแบง่ก ำไรจำกกำร
ด ำเนนิงำน 

181.0 174.5 188.0 

Amortization -95.2 -99.1 -95.5 
สว่นแบง่ก ำไรสทุธ ิ 85.8 75.4 92.5 
รวมสว่นแบง่ก ำไรสทุธิ
จำกสองโครงกำร 

99.8 85.9 121.7 

 

ในไตรมำสที่ 1/2562 ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(ก่อนกำรหัก amortization) อยู่ที่ 225.4 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก 
203.2 ล้ำนบำท ในไตรมำสที่  1/2561 (หลังกำรปรับปรุงงบ
กำรเงิน) มีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งก ำไรจำก
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นผลจำกควำมเร็ว
ลมที่ดีต่อเน่ืองตลอดช่วงไตรมำส สืบเน่ืองจำกปัจจัยด้ำนฤดูกำล  

หำกเทียบกับไตรมำสที่ 4/2561 ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนใน
บริษั ทร่ วม  (ก่ อนกำรหัก  amortization) เพิ่ มขึ้ นอย่ ำ งมี
นัยส ำคัญ ร้อยละ 16.5 จำก 193.4 ล้ำนบำท สำเหตุหลักมำจำก
กำรเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมทั้งสอง
บริษัท ซึ่งเป็นผลมำจำกควำมเร็วลมที่ดีต่อเน่ืองตลอดช่วงไตรมำส 
(ส ำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม) และกำรด ำเนินงำนที่ มี
เสถียรภำพ (ส ำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อน 
ใต้พิภพ) 

รำยกำรพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว 
หนว่ย: 
ลำ้นบำท 

1Q61 
ปรบัปรงุใหม ่

4Q61 1Q62 

รวมสว่นแบง่ก ำไรสทุธิ
จำกสองโครงกำร 

99.8 85.9 121.7 

โครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนควำมรอ้นใตพ้ภิพ ประเทศอนิโดนเีซยี 
รำยกำรส ำรองเผือ่
ภำษจี่ำยลว่งหนำ้รอขอ
คนื * 

- -83.8 - 

รวมรำยกำรพิเศษ - -83.8 - 
รวมสว่นแบง่ก ำไรจำก
เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 

99.8 2.1 121.4 

หมำยเหตุ: * กำรบันทึกรำยกำรส ำรองเผ่ือภำษีจ่ำยล่วงหน้ำรอขอคืนดังกล่ำวเป็น
กำรบั นทึ ก รำยกำรตำมหลั กกำรบัญชี แบบร ะมั ดร ะ วั ง  ( Conservative 
Accounting Policy)  
ทั้งน้ี ในไตรมำสที่ 1/2562 ไม่มีรำยกำรพิเศษเกิดขึ้น เช่นเดียวกับ
ไตรมำสที่ 1/2561 ท ำให้ผลรวมส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมหลังรวมรำยกำรพิเศษเพ่ิมขึ้นในอัตรำเดียวกับรวมส่วน
แบ่งก ำไรสุทธิที่ร้อยละ 21.9 

หำกเทียบกับไตรมำสที่ 4/2561 ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมเพ่ิมขึ้น 119.3 ล้ำนบำท จำก 2.1 ล้ำนบำท สำเหตุหลัก
มำจำกในไตรมำสที่ 1/2562 ไม่มีกำรบันทึกรำยกำรส ำรองเผื่อ
ภำษีจ่ำยล่วงหน้ำรอขอคืนจำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำน 
ควำมร้อนใต้พิภพดังเช่นในไตรมำสที่ 4/2561 เป็นจ ำนวน 83.8 
ล้ำนบำท นอกจำกนั้น กำรเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนยังสนับสนุนกำรเติบโตจำกไตรมำสก่อนหน้ำ 
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รำยได้อื่น 

ในไตรมำสที่ 1/2562 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกรำยได้อ่ืนจ ำนวน 2.6 
ล้ำนบำท ใกล้เคียงกับท้ังไตรมำสที่ 1/2561 และไตรมำสที่ 4/2561 
ที่ 2.2 ล้ำนบำท และ 2.5 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

ก ำไร/(ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน 

ในไตรมำสที่  1/2562 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกก ำไรจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยนสุทธิ 37.6 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำร 
แข็งค่ำของสกุลเงินบำทเทียบกับสกุลเงินเยน ส่งผลให้กำรแปลง
ค่ำยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีสถำนะหนี้สินสุทธิในรูป
สกุลเงินเยนกลับมำเป็นสกุลเงินบำทมีมูลค่ำลดลง  ทั้ งนี้   
ในไตรมำสที่ 1/2561 และในไตรมำสที่ 4/2561 กลุ่มบริษัทฯ 
บันทึกขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ 12.8 ล้ำนบำท และ 17.1 
ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 

ในไตรมำสที่ 1/2562 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกต้นทุนทำงกำรเงิน
จ ำนวน 128.9 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับไตรมำส
ที่ 1/2561 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพ่ิมขึ้นของอัตรำดอกเบี้ย 
ตำมกำรปรับขึ้นของอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยในระหว่ำงปี 2561 
เนื่ องจำกหนี้ สิ นที่ มีภำร ะดอกเบี้ ยส่ วนใหญ่ของบริษั ท ฯ  
คิดดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating rate)  ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับ 
ไตรมำสที่ 4/2561 ต้นทุนทำงกำรเงินทรงตัว 

ทั้งนี้ ต้นทุนทำงกำรเงินเฉลี่ยในไตรมำสที่ 1/2562 อยู่ที่ร้อยละ 
3.31 เทียบกับร้อยละ 2.28 ในไตรมำสที่ 1/2561 และร้อยละ 3.24 
ในไตรมำสที่ 4/2561 

ภำษีเงินได้นิติบุคคล 

ในไตรมำสที่ 1/2562 บริษัทฯ มีรำยได้ภำษีเงินได้นิติบุคคลจ ำนวน 
1.9 ล้ำนบำท เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเเม่ือเทียบกับค่ำใช้จ่ำยภำษีเงิน
ได้ที่  0.3 ล้ำนบำท ในไตรมำสที่  1/2561 และ 3.9 ล้ำนบำท  
ในไตรมำสที่ 4/2561 ส ำหรับอัตรำภำษีที่แท้จริงของกลุ่มบริษัทฯ 
ในไตรมำสที่ 1/2562 อยู่ที่ร้อยละ -0.5 (รำยได้ภำษี) เทียบกับ
ร้อยละ 0.1 ในไตรมำสที่ 1/2561 และร้อยละ 1.3 ในไตรมำสที่ 
4/2561 

 

 

ก ำไรสุทธิ 

ในไตรมำสที่ 1/2562 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกก ำไรสุทธิอยู่ที่ 491.6 
ล้ ำนบำท เพิ่ มขึ้ น  109.6 ล้ ำนบำท หรือร้อยละ  28.7 จำก  
382.0 ล้ำนบำท ในไตรมำสที่ 1/2561 มีสำเหตุหลักมำจำกผลกำร
ด ำเนินงำนทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นดีขึ้น สืบเนื่องจำก
สภำพอำกำศที่ดีขึ้น และกำรรับรู้รำยได้เต็มไตรมำสของ 3 
โครงกำรท่ีเปิดด ำเนินงำนระหว่ำงปี 2561 กำรเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่ง
ก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดยเฉพำะโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนลมที่ประเทศฟิลิปปินส์ นอกจำกนี้ ยังมีกำรบันทึกก ำไร
จำกอัตรำแลกเปลี่ยน 37.6 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนที่มีกำรบันทึกขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ ยนที่   
12.8 ล้ำนบำท 

เมื่อ เทียบกับไตรมำสที่  4 /2561 ก ำ ไรสุทธิ เพิ่มขึ้น  181.8  
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 58.7 มีสำเหตุหลักมำจำกผลกำรด ำเนินงำน
ที่แข็งแกร่งของโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์และ
สภำพอำกำศที่ดีขึ้นทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น และมีกำร
บันทึกก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน เมื่อเทียบกับกำรบันทึกขำดทุน
จำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ 17.1 ล้ำนบำท ในไตรมำสที่ 4/2561 
นอกจำกนี้  กำรเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษัทร่วมทั้ง
โรงไฟฟ้ำพลังงำนลมในประเทศฟิลิปปินส์และโรงไฟฟ้ำพลังงำน
ควำมร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซียยังช่วยสนับสนุนกำร
เติบโตของก ำไรสุทธิในไตรมำสนี้เช่นกัน 

ส ำหรับอัตรำก ำไรสุทธิในไตรมำสที่ 1/2562 อยู่ที่ร้อยละ 60.9 
เทียบกับร้อยละ 47.7 ในไตรมำสที่ 1/2561 และร้อยละ 38.0  
ในไตรมำสที่ 4/2561 

ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนปกติ  

ในไตรมำสที่ 1/2562 กลุ่มบริษัทฯ มีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนปกติ
ที่ไม่รวมก ำไร/(ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยนและรำยกำรพิเศษ 
จ ำนวน 453.9 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 59.1 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 15.0 
จำก 394.8 ล้ำนบำท ในไตรมำสที่ 1/2561 และเพิ่มขึ้นจ ำนวน 
48.9 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 12.1 เทียบกับไตรมำสที่ 4/2561  
มีสำเหตุหลักมำจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่
แข็งแกร่ง ตลอดจนกำรเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนในบริษัทร่วม 
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ส ำหรับอัตรำก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนปกติในไตรมำสที่  
1/2562 อยู่ที่ร้อยละ 56.2 เทียบกับร้อยละ 49.3 ในไตรมำสที่ 
1/2561 และร้อยละ 49.7 ในไตรมำสที่ 4/2561 

ฐำนะกำรเงนิของกลุม่บรษิทัฯ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562 

สนิทรพัย์  

สินทรัพย์รวมอยู่ที่ 31,699 ล้ำนบำท ทรงตัวจำกสิ้นปี 2561 โดย
จ ำแนกตำมองค์ประกอบหลักของสินทรัพย์ได้ดังนี ้ 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมอยู่ท่ี 13,556.9 ล้ำนบำท ทรงตัวจำกปีก่อน
หน้ำ   

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์อยู่ที่ 13,732.8 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
6.1 สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของงำนระหว่ำงก่อสร้ำงที่ 
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้ง
โครงกำรในประเทศไทย 

หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 

หนี้สินรวมอยู่ที่ 16,124.6 ล้ำนบำท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.8 
สำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย โดย ณ 
สิ้นงวด อยู่ท่ี 15,325.4 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 1.6 จำกสิ้นปีก่อน
หน้ำ เน่ืองจำกกำรจ่ำยคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน   

หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยสำมำรถจ ำแนกตำมระยะเวลำครบ
ก ำหนดกำรจ่ำยช ำระ ได้ดังนี ้

ครบก ำหนด 2561 ร้อยละ 1Q62 ร้อยละ ∆ร้อยละ 
< 1 ปี 1,520.6 9.8 1,511.2 9.8 +0.0 
1 – 5 ปี 11,430.1 73.4 11,244.3 73.4 +0.0 
> 5 ปี 2,616.5 16.8 2,569.9 16.8 +0.0 
รวม 15,567.2 100.0 15,325.4 100.0  

หำกจ ำแนกหน้ีสินที่มีภำระดอกเบ้ียตำมสกุลเงินนั้น ภำระดอกเบ้ีย
ในรูปสกุลเงินบำทมีสัดส่วนสูงที่สุด ตำมมำด้วยหนี้สินที่มีภำระ
ดอกเบี้ยในรูปสกุลเงินเยน และหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยในรูปสกุล
เงินเหรียญสหรัฐ ส ำหรับสัดส่วนดังกล่ำวไม่เปลี่ยนแปลงมำกนัก
จำกสิ้นปีก่อนหน้ำ โดยกำรจัดหำเงินกู้ตำมสกุลดังล่ำวสอดคล้อง
กับแหล่งที่ใช้ไปของเงินกู้ โดยสำมำรถจ ำแนกหนี้สินที่มีภำระ
ดอกเบี้ยตำมสกุลเงินได้ดังนี้  

 

 

สกุลเงิน (ร้อยละ)  2561 1Q62 ∆ ร้อยละ 
บำท 51.1 51.4 +0.3 
เยน 43.0 42.7 -0.3 
เหรียญสหรัฐ 5.9 5.9 +0.0 
รวม 100.0 100.0  

และหำกจ ำแนกหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบี้ยตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย
แบบคงที่  (Fixed rate) และแบบลอยตัว (Floating rate) จะ
สำมำรถแบ่งได้ดังนี้ 

ประเภทอตัรำดอกเบีย้ 
(ร้อยละ) 

 2561 1Q62 ∆ ร้อยละ 

คงที่ (Fixed rate) 9.8 15.3 +5.5 
ลอยตัว (Floating rate) 90.2 84.7 -5.5 
รวม 100.0 100.0  

ทั้งนี้ กำรเพิ่มขึ้นของสัดส่วนหนี้สินที่มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ ในไตร
มำสที่ 1/2562 เทียบกับ ณ สิ้นปี 2561 เนื่องจำกช่วงดังกล่ำว 
บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยส ำหรับเงินกู้ยืม
จำกธนำคำร จำกอัตรำดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตรำดอกเบี้ยคงที่ 
จ ำนวนเงินต้น 28 ล้ำนเหรียญสหรัฐ  

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 15,574.1 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.9 จำกสิ้นปีก่อนหน้ำ สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของ
ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนระหว่ำงงวด  

กระแสเงนิสดของกลุม่บรษิทัฯ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562 

กระแสเงินสดสุทธิที่ได้จำกกำรด ำเนินงำนในไตรมำสที่ 1/2562  
อยู่ที่ 365.3 ล้ำนบำท ลดลง 185.6 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 33.7 
จำกไตรมำสที ่1/2561 สำเหตุหลักมำจำกกำรจ่ำยภำษีที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์เข้ำกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน และ
กำรจ่ำยภำษีรำยงวดตำมปกติของโครงกำรในประเทศญี่ปุ่น 

กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมกำรลงทุนใน ไตรมำสที่  
1/2562 อยู่ที่ 845.8 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกไตรมำสที่ 1/2561 ที่มี
กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมกำรลงทุนเพียง 47.8 ล้ำน
บำท สำเหตุหลักเกิดจำกกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำก่อสร้ำงโครงกำร
โซลำร์ฟำร์มในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำน
ลม “ลมลิกอร์” ที่จังหวัดนครศรีธรรมรำช ทั้งนี้  โครงกำร 
ลมลิกอร์ ได้เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์เรียบร้อยแล้ว เม่ือวันที่ 11 
เมษำยน ที่ผ่ำนมำ  

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินในไตรมำสที่ 1/2562 
อยู่ท่ี 120.2 ล้ำนบำท จำกกำรช ำระคืนเงินกู้ตำมปกติ ซึ่งใกล้เคียง
กับในไตรมำสที่ 1/2561  
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กระแสเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ สิ้น ไตรมำสที่  
1/2562 อยู่ ที่  1,789.9 ล้ ำ นบ ำท  ลดลง  568.2 ล้ ำ นบ ำท  
หรือร้อยละ 24.7 จำกสิ้นไตรมำสที่ 1/2561 

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ:  
 1Q61* 1Q62 ∆ 

ร้อยละ 4Q61 ∆ 
ร้อยละ 

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ 
(%) 70.11 74.38 +4.3 72.07 +2.3 

อตัรำก ำไร 
EBITDA (%) 

73.90 75.45 +1.6 75.27 +0.2 

อัตรำก ำไรสุทธิ 
(%) 

47.66 60.85 +13.2 38.00 +22.9 

ROE (%) 
(Annualized) 

10.60 12.80 +2.2 8.47 +4.3 

ROA (%) 
(Annualized) 

4.75 6.22 +1.5 3.91 +2.3 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง 
อตัรำสว่นเงนิทนุ
หมนุเวยีน (x) 

1.84 1.37 -25.5 1.62 -15.4 

ควำมเสีย่ง (Leverage) 
หนีส้นิทีม่ภีำระ
ดอกเบีย้/สว่น
ของผูถ้อืหุน้ (x) 

1.16 0.98 -15.5 1.03 -4.9 

หนีส้นิทีม่ภีำระ
ดอกเบีย้สทุธ/ิ
สว่นของผูถ้อืหุน้ 
(x) 

1.02 0.88 -13.7 0.87 +1.1 

หนีส้นิรวม/สว่น
ของผูถ้อืหุน้ (x) 

1.21 1.04 -14.0 1.08 -3.7 

* มกีำรปรบัปรงุงบกำรเงนิ 

บทวิเครำะห์อัตรำส่วนทำงกำรเงินหลัก ณ วันที่ 31 มีนำคม 
2562 

อัตรำก ำไรสุทธิในไตรมำสที่ 1/2562 เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญมำ
อยู่ท่ีร้อยละ 60.9 จำกร้อยละ 47.7 ในไตรมำสที่ 1/2561 และร้อย
ละ 38.0 ในไตรมำสที่  4/2561 เนื่องจำกผลกำรด ำเนินงำนที่
แข็งแกร่ง รวมถึงส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วม
ที่เพิ่มขึ้น โดยอัตรำก ำไรสุทธิดังกล่ำวยังสนับสนุนให้ผลตอบแทน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) เพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน 

ส ำหรับอัตรำส่วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญจำกไตรมำสที่ 1/2561 ที่ 1.02 เท่ำ มำอยู่

ที่ 0.88 เท่ำ สำเหตุหลักมำจำกกำรช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำว
ระหว่ำงงวด แต่ทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 4/2561 ที่ 0.87 เท่ำ  

ปัจจัยหลักที่คำดว่ำจะมผีลกระทบกับกำรด ำเนินงำนของกลุม่
บริษัทฯ  

กลุ่มบริษัทฯ คำดว่ำปัจจัยหลักที่จะมีผลกระทบกับกำรด ำเนินงำน
ในอนำคตอันใกล้ ได้แก่ 

(1) (+/-) กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยภำครัฐและหน่วยงำนรำชกำร
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกำร
เปลี่ยนแปลงนโยบำยอำจจะส่งผลกระทบต่อโครงกำรที่อยู่
ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง และโอกำสในกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคต  

(2) (+) กำรปรับขึ้นค่ำ Ft. จะช่วยสนับสนุนกำรเติบโตของรำยได้
จำกกำรจ ำหน่ำยไฟส ำหรับโครงกำรโซลำร์ฟำร์มในประเทศ
ไทยเพ่ิมขึ้น 

(3) (+/-) กำรแข็งค่ำของสกุลเงินบำทต่อสกุลเงินเหรียญสหรัฐ
และสกุลเงินเยน อำจส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถรับรู้ก ำไร
จำกอัตรำแลกเปลี่ยน จำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน เนื่องจำก
กลุ่มบริษัทฯ มีสถำนะหนี้สินสุทธิในรูปสกุลเงินเยน ในทำง
ตรงกันข้ำม หำกสกุลเงินบำทอ่อนค่ำเม่ือเทียบกับสกุลเงินเยน
และสกุลเงินเหรียญสหรัฐ อำจส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถ
รับรู้ผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบ
กำรเงิน ในขณะที่รำยได้สกุลเงินเยนในรูปสกุลเงินบำทจะมี
มูลค่ำเพ่ิมขึ้น 

(4) (-) กำรเพิ่มขึ้นของอัตรำดอกเบี้ย คำดว่ำจะส่งผลให้ต้นทุน
ทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทฯ โดยรวมเพิ่มขึ้น เล็กน้อย 
เนื่องจำกหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทฯ มีอัตรำ
ดอกเบี้ยแบบลอยตัวอยู่ที่ประมำณร้อยละ 85 อย่ำงไรก็ตำม 
กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่ำจะสำมำรถบริหำรจัดกำรต้นทุนทำงกำร
เงินให้อยู่ในระดับท่ีเหมำะสมภำยใต้นโยบำยกำรเงินท่ีรัดกุม    

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40.0 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร หลังจำกกำรหักทุนส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมข้อบังคับ
ของบริษัทฯ และตำมกฎหมำยแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพ่ิมเติม) 

กำรจ่ำยปันผลในอดีต 

กำรจ่ำยเงินปันผล บำท/หุน้ ประเภท อตัรำกำรจำ่ย 
รอบผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 0.64 เงินสด ร้อยละ 57.7 
รอบผลกำรด ำเนินงำนปี 2560 0.61 เงินสด ร้อยละ 68.5 
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ภำคผนวก: 

 
 

 

ตารางแสดงปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพ่ือจ าหน่ายจ าแนกตามโครงการ

1Q61 1Q62 เปล่ียนแปลง (%) 4Q61 เปล่ียนแปลง (%)

ปริมาณการผลิตรวม 75,190  75,968  1.0% 76,945  -1.3%
ปริมาณการผลิตไฟฟ้า - โครงการในประเทศไทย 66,035  71,876   8.8% 73,028  -1.6%

BCPG 15,109    15,832    4.8% 15,768    0.4%
BSE 18,639    18,876    1.3% 19,457   -3.0%
BSE - PRI 9,345     9,566     2.4% 9,913     -3.5%
BSE - BRM 4,671     5,025     7.6% 4,933     1.8%
BSE - BRM1 4,532     4,827     6.5% 4,847     -0.4%
BSE - NMA 4,467     4,693     5.1% 4,693     0.0%
BSE - CPM1 4,760     4,765     0.1% 4,915     -3.1%
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าเฉล่ีย (รวม Adder) (บาท-kWh) 11.19     11.25     0.5% 11.14     1.0%
โซลาร์สหกรณ์: CWSC 1,935     1,973     2.0% 2,093     -5.7%
โซลาร์สหกรณ์: CBPI 1,841     1,798     -2.3% 2,005     -10.3%
โซลาร์สหกรณ์: CAYA 737        722        -1.9% 787        -8.2%
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพ้ืนฐานเฉล่ีย (บาท-kWh) 5.66       5.66       0.0% 5.66       0.0%
โซลาร์สหกรณ์ อผศ. สระบุรี -        1,953     NA 1,968     -0.8%
โซลาร์สหกรณ์ อผศ. กาญจนบุรี -        1,592     NA 1,585     0.5%
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพ้ืนฐานเฉล่ีย (บาท-kWh) -        4.12       NA 4.12       0.0%
โซลาร์รูฟท็อป Kingboard -        236        NA 63         274.7%
โซลาร์รูฟท็อป Habito (T77) -        18         NA - NA
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพ้ืนฐานเฉล่ีย (บาท-kWh) -        2.99       NA 2.93       NA

ปริมาณการผลิตไฟฟ้า - โครงการในประเทศญ่ีปุ่น 9,155    4,092    -55.3% 3,917   4.5%
โครงการ Natkatsugawa 237        220        -6.9% 228        -3.3%
โครงการ Takamori 316        324        2.4% 315        2.7%
โครงการ Nojiri 318        303        -4.6% 295        2.6%
โครงการ Tarumizu 1,795     2,028     13.0% 2,022     0.3%
โครงการ Nikaho 1,424     -        NA -        NA
โครงการ Nagi 3,697     -        NA -        NA
โครงการ Gotemba 1,369     1,216     NA 1,057     15.1%

อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าเฉล่ีย 1/ (เยน-kWh) 38.58     38.10     -1.2% 37.96     0.4%

หมายเหตุ: 1/  ราคาเฉล่ียตามสัญญาการผลิต โดยรวมรายได้จากโครงการ Gotemba ต้ังแต่วันท่ี 16 เมษายน 2561

หน่วย: เมกะวัตต์- ช่ัวโมง
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ตารางแสดงรายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จ าแนกตามโครงการ

1Q61 1Q62 เปล่ียนแปลง (%) 4Q61 เปล่ียนแปลง (%)

1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย 714.0    755.8     5.8% 756.0     0.0%
1.1 BCPG 169.5      178.8      5.5% 176.5      1.3%

รายได้จากการขายไฟฟ้าพ้ืนฐาน 48.8        52.3        7.1% 50.5        3.6%
รายได้เพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (adder) 120.8      126.5      4.8% 126.0      0.4%

1.2 BSE 208.7      212.2      1.7% 216.8      -2.1%
รายได้จากการขายไฟฟ้าพ้ืนฐาน 60.3        61.9        2.6% 61.9        0.0%
รายได้เพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (adder) 148.3      150.3      1.3% 154.9      -3.0%

1.3 BSE - BRM 52.2        56.4        8.1% 54.8        3.0%
รายได้จากการขายไฟฟ้าพ้ืนฐาน 15.1        16.4        8.9% 15.5        5.7%
รายได้เพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (adder) 37.1        40.0        7.8% 39.2        1.9%

1.4 BSE - BRM1 50.7        54.2        6.9% 53.8        0.6%
รายได้จากการขายไฟฟ้าพ้ืนฐาน 14.6        15.8        7.6% 15.3        3.1%
รายได้เพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (adder) 36.0        38.4        6.6% 38.6        -0.4%

1.5 BSE - CPM1 53.2        53.5        0.6% 54.6        -2.1%
รายได้จากการขายไฟฟ้าพ้ืนฐาน 15.3        15.6        1.6% 15.5        0.5%
รายได้เพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (adder) 37.8        37.9        0.1% 39.1        -3.1%

1.6 BSE - NMA 49.9        52.8        5.7% 52.3        1.0%
รายได้จากการขายไฟฟ้าพ้ืนฐาน 14.4        15.4        7.0% 14.9        3.7%
รายได้เพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (adder) 35.5        37.4        5.2% 37.4        -0.1%

1.7 BSE - PRI 104.2      107.5      3.2% 109.9      -2.2%
รายได้จากการขายไฟฟ้าพ้ืนฐาน 29.9        31.4        5.2% 31.0        1.3%
รายได้เพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (adder) 74.3        76.1        2.4% 78.9        -3.5%

1.8 โครงการโซลาร์สหกรณ์
รายได้ตามอัตราการรับซ้ือในรูปแบบ FiT (5.66) 25.7        25.0        -2.5% 22.5        11.4%

1.9 โครงการโซลาร์สหกรณ์ อผศ.

รายได้ตามอัตราการรับซ้ือในรูปแบบ FiT (4.12) -         14.6        NA 14.6        -0.2%
1.10 โครงการโซลาร์รูฟท็อป

รายได้ตามอัตราการรับซ้ือในรูปแบบ Private PPA -         0.8          NA 0.2          311.5%
2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่น 87.5      44.8      -48.8% 41.1      8.8%

2.1 โครงการ Natkatsugawa 2.8          2.6          -7.9% 2.6          1.1%
2.2 โครงการ Takamori 3.7         3.7         -1.1% 3.7         0.3%
2.3 โครงการ Nojiri 3.7         3.5          -7.5% 3.2          7.9%
2.4 โครงการ Tarumizu 21.8        23.9        9.4% 22.4        6.5%
2.5 โครงการ Nikaho 16.6        -         NA (0.2)          NA
2.6 โครงการ Nagi 38.8        -         NA (0.3)          NA
2.6 โครงการ Gotemba 2.5          11.2        344.2% 9.8          13.7%

3. รายได้ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานอ่ืน -       7.2        NA 18.2      -60.2%
3.1 ค่าไฟฟ้าส าหรับค่าใช้จ่ายในการน าส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า -         0.6          NA 11.7        -94.6%
3.2 รายได้ค่าบริการซ่อมบ ารุง -         6.6          NA 6.5          1.5%

รายได้รวม 801.5     807.8     0.8% 815.3    -0.9%
* ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินส้ินปี 2561

หน่วย: ล้านบาท
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ตารางแสดงผลการด าเนินงานของธุรกิจโดยรวม

หนว่ย: ล้านบาท 1Q61* 1Q62
เปล่ียนแปลง

 (%)
4Q61

เปล่ียนแปลง
 (%)

รายได้จากการขายและบริการ 801.5 807.8 0.8% 815.3 -0.9%
ต้นทุนขายและบริการ (239.6) (206.9) -13.6% (227.8) -9.1%
ก าไรข้ันต้น 561.9 600.8 6.9% 587.6 2.3%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (146.1) (144.3) -1.2% (129.3) 11.6%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (146.1) (144.3) -1.2% (135.1) 6.8%
รายได้/(ค่าใช้จ่าย) ภาษีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับ IFF - -        NA 5.8 NA

ก าไรจากการด าเนินงาน 415.9 456.5 9.8% 458.2 -0.4%

EBITDA (ไม่รวมค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับ IFF) 592.3 609.5 2.9% 607.9 0.3%
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 99.8 121.7 22.0% 2.1 5,831%
รายได้/(ค่าใช้จ่าย) อ่ืน 2.2 2.6 16.3% 2.5 5.4%
ก าไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ (12.8) 37.6 -393.2% (17.1) -319.9%
ก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้ 405.3 496.8 22.6% 443.6 12.0%
ต้นทุนทางการเงิน (122.8) (128.9) 5.0% (131.9) -2.3%
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 382.3 489.6 28.1% 313.8 56.1%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (0.3) 1.9 -653.1% (3.9) -148.6%
ก าไรสุทธิ 382.0 491.6 28.7% 309.8 58.7%
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติ** 394.8 453.9 15.0% 405.0 12.1%
ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.19      0.25      31.6% 0.20      25.0%
หมายเหตุ
*มกีารปรับปรุงงบการเงิน
**ไมร่วมรายการพิเศษ ซ่ึงประกอบไปด้วย ก าไร(ขาดทนุ) จากอัตราแลกแปล่ียนและรายการพิเศษทีเ่กิดข้ึนในระหว่างไตรมาส

รายการพิเศษ: 1Q61* 1Q62 4Q61
รวมรายการพิเศษ (12.8) 37.6 (95.2)
ก าไร/(ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปล่ียน (12.8) 37.6 (17.1)
ส ารองเผ่ือภาษีจ่ายล่วงหนา้ (ในส่วนแบง่ก าไรจากการลงทนุ) 0.0 0.0 (83.8)

รายได้/(ค่าใช้จ่ายภาษีที่เก่ียวข้องกับ IFF (ในค่าใช้จ่ายบริหาร) 0.0 0.0 5.8
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ส่วนแบ่งก าไรจากเงินทุนในบริษัทร่วม

หน่วย: ล้านบาท 2Q60 3Q60 4Q60 1Q61 2Q61 3Q61 4Q61 1Q62
เปล่ียนแปลง
 QoQ (%)

เปล่ียนแปลง
 YoY (%)

ส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงาน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ประเทศฟิลิปปินส์ (9.9)      (4.5)      15.5     22.2     2.4       29.1     18.9     37.4     97.7% 68.5%
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ประเทศอินโดนีเซีย 125.5   207.1   181.0   213.2   192.6   174.5   188.0   7.7% 3.9%

รวม (9.9)      121.0   222.6   203.2    215.6   221.7   193.4   225.4    16.5% 10.9%

หน่วย: ล้านบาท 2Q60 3Q60 4Q60 1Q61 2Q61 3Q61 4Q61 1Q62
เปล่ียนแปลง
 QoQ (%)

เปล่ียนแปลง
 YoY (%)

ค่าตัดจ าหน่ายสิทธิในการขายไฟ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ประเทศฟิลิปปินส์ -        -        (21.6)    (8.1)      (8.3)      (8.5)      (8.4)      (8.2)      NA NA
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ประเทศอินโดนีเซีย -        (79.3)    (87.1)    (95.2)    (96.4)    (99.6)    (99.1)    (95.5)    NA NA

รวม -        (79.3)    (108.7)  (103.3)  (104.7)  (108.1)  (107.5)  (103.7)  NA NA
รวมหลังหักค่าตัดจ าหน่ายสิทธิในการขายไฟ (9.9)    41.7   113.9  99.8    111.0 113.6 85.9    121.7 41.7% 21.9%

หน่วย: ล้านบาท 2Q60 3Q60 4Q60 1Q61 2Q61 3Q61 4Q61 1Q62
เปล่ียนแปลง
 QoQ (%)

เปล่ียนแปลง
 YoY (%)

รายการพิเศษ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ประเทศฟิลิปปินส์
ก าไรจากการประเมินมูลค่าการซ้ือกิจการ 53.1    -       308.7   -       -       -       -       -       NA NA

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ประเทศอินโดนีเซีย
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีของเงินกู้เดิมท่ีเก่ียวกับการ Refinancing -       -       -       -       (122.7) -       -       -       NA NA
รายการส ารองเผ่ือภาษีจ่ายล่วงหน้ารอขอคืน -       -       -       -       -       -       (83.8)   -       NA NA

รวม 53.1     -        308.7   -        (122.7)  -        (83.8)    -        NA NA

รวมส่วนแบ่งก าไรจากเงินทุนในบริษัทร่วมสุทธิ 43.2    41.7   422.6  99.8    (11.8)  113.6 2.1     121.7 5696.2% 21.9%
* ปรับปรุงรายการ ค่าใช้จ่ายรอตัดบญัชีของเงินกู้เดิมทีเ่ก่ียวกับการ Refinancing
** ปรับปรุงค่าตัดจ าหนา่ยภายหลังจากการประเมนิมลูค่ายุติธรรม
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ข้อปฏิเสธควำมรับผิดชอบ (Disclaimer) 
ข้อมูลที่จัดท ำขึ้นในเอกสำรฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบำยและชี้แจงผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสำมำรถติดตำมและท ำควำมเข้ำใจถึงผล
กำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน และปัจจัยที่อำจจะกระทบกับผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ  โดยกำรน ำเสนอข้อมูลและบทวิเครำะห์ดังกล่ำวได้จัดท ำขึ้นโดยใช้ข้อมูลจนถึงวัน
สิ้นงวดเดียวกับกำรส่งงบกำรเงินให้แก่ตลำดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งได้ใช้แหล่งข้อมูลภำยในบริษัทที่พิจำรณำแล้วว่ำมีควำมน่ำเชื่อถือ อย่ำงไรก็ตำม กำรวิเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำว
อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต หำกมีปัจจัยหรือตัวแปรส ำคัญที่อำจส่งผลให้กำรด ำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้ เอกสำรฉบับนี้ไม่ได้จัดท ำเพื่อเป็นข้อมูลในกำรชี้ชวนกำร
ซ้ือหรือขำยหุ้นของบริษัท ฉะนั้นทำงกลุ่มบริษัทฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนใช้วิจำรณญำณในกำรพิจำณำใช้ประโยชน์จำกข้อมูลในเอกสำรฉบับนี้     

 

หน่วย: ล้านบาท 2561
% ของ
สินทรัพย์

1Q62
% ของ
สินทรัพย์

เปล่ียนแปลง
 (%)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,425.3 7.7% 1,789.9 5.6% -26.2%
ลูกหน้ีการค้า 523.8 1.7% 546.6 1.7% 4.3%
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 226.1 0.7% 278.4 0.9% 23.1%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,175.2 10.1% 2,614.9 8.2% -17.6%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 13,500.7 42.8% 13,556.9 42.8% 0.4%
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12,945.3 41.0% 13,732.8 43.3% 6.1%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,765.6 5.6% 1,722.8 5.4% -2.4%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 171.0 0.5% 71.5 0.2% -58.2%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 28,382.6 89.9% 29,083.9 91.8% 2.5%
รวมสินทรัพย์ 31,557.9 100.0% 31,698.8 100.0% 0.4%
เงินกู้ยืมระยะส้ันและเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีครบก าหนดช าระใน 1 ปี 1,520.6 4.8% 1,511.2 4.8% -0.6%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 14,046.6 44.5% 13,814.2 43.6% -1.7%
หน้ีสินอ่ืน 848.5 2.7% 799.2 2.5% -5.8%
รวมหน้ีสิน 16,415.6 52.0% 16,124.6 50.9% -1.8%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 15,142.1 48.0% 15,574.1 49.1% 2.9%
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 0.1 0.0% 0.1 0.0% 0.0%
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 31,557.9 100.0% 31,698.8 100.0% 0.4%

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม

หน่วย: ล้านบาท 1Q61 1Q62 YoY เปล่ียนแปลง
กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน 550.9 365.3 (185.6)

กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (47.8) (845.8) (797.9)

กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (143.3) (120.2) 23.1

เ งินสดและรายการเทียบเท่าเ งินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 359.8 (600.7) (960.5)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน ณ ต้นงวด 2,004.0 2,425.3 421.3
ผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด

12.4 (34.7) (47.1)

เ งินสดและรายการเทียบเท่าเ งินสด ณ ปลายงวด 2,376.2 1,789.9 (586.2)

รายจ่ายเพ่ือลงทุนซ้ือสินทรัพย์ (CAPEX) (48.2) (845.8) (797.5)

งบกระแสเงินสดรวม


