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ภำพรวมกำรด ำเนนิธรุกจิ 

ไตรมำสที่ 2/2562: กลุ่มบริษัทฯ บันทึกก ำไรสุทธิที่ 463.8 ล้ำน
บำท เพิ่มขึ้น 75.7 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 19.5 จำกไตรมำสที่ 
2/2561 ขณะที่ลดลงจ ำนวน 27.7 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.6 จำก
ไตรมำสที่ 1/2562  

ภำพรวมของธุรกิจในไตรมำสที่ 2/2562 เติบโตต่อเนื่องจำกช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้ำ โดยมีสำเหตุจำก  

(1) สภำวะอำกำศท่ีเอ้ืออ ำนวยขึ้นในประเทศไทย  
(2) กำรรับรู้รำยได้เต็มไตรมำสของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำน

แสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส ำหรับหน่วยงำนรำชกำร
และสหกรณ์กำรเกษตร ร่วมกับองค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำน
ศึกในพระบรมรำชูปถัมภ์ หรือ [“อผศ.”] รวม 2 โครงกำร ที่
ได้มีกำร เปิดด ำ เนินกำรเชิ งพำณิชย์ เมื่ อปลำยเดือน 
กรกฎำคม ปี 2561  

(3) กำรเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม [“ลมลิ
กอร”์] ในช่วงกลำงเดือน เมษำยน ปี 2562  

(4) มีก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจำกสกุลเงินบำทที่แข็งค่ำเทียบ
กับสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐฯและสกุลเงนิเยน 

ขณะที่ก ำไรสุทธิอ่อนตัวลงจำกไตรมำสที่ 1/2562 เนื่องจำกส่วน
แบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจำกกำรเข้ำสู่ช่วงนอก
ฤดูกำลของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนลมในประเทศฟิลิปปินส์  
และกำรหยุดซ่อมบ ำรุงของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อน
ใต้พิภพบำงแห่งในประเทศอินโดนีเซีย 

พัฒนำกำรที่ส ำคัญระหว่ำงไตรมำสที่ 2/2562 จนถึงปัจจุบัน 

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” 

พฤษภำคม: ประกำศจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรสุทธิของ
กลุ่มบริษัทฯ ในช่วงไตรมำสที่ 1/2562 ในอัตรำ 0.16 บำท รวม
เป็นเงิน 319.5 ล้ำนบำท และได้จ่ำยเงินปันผลจ ำนวนดังกล่ำว
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 มิถุนำยน 2562 

มิถุนำยน: ยื่นสมัครเข้ำร่วมโครงกำรทดสอบนวัตกรรมที่น ำ
เทคโนโลยีสนับสนุนกำรให้บริกำรด้ำนพลังงำน (ERC Sandbox) 
ต่อ คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังำน (กกพ.) ส ำหรับโครงกำร
น ำร่องเมืองอัจฉริยะ ณ โครงกำรทำวน์สุขุมวิท 77 (T77) และ 
โครงกำรพัฒนำต้นแบบเมืองอัจฉริยะ ร่วมกับมหำวิทยำลัย 
เชียงใหม่ (CMU Smart city) เพื่อให้ได้รับกำรยกเว้นกฎระเบียบ
ส ำหรับกำรซื้อขำยไฟฟ้ำในรูปแบบบล็อกเชน (Block chain) ซึ่ง
เป็นกำรให้กำรสนับสนุนจำกภำครัฐฯครั้งส ำคัญที่จะน ำไปสู่กำร
ออกกฏเกณฑ์เพื่อรองรับธุรกิจนวัตกรรมด้ำนพลังงำนในอนำคต 
ทั้งน้ี กกพ.จะประกำศรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ภำยในวันที่ 30 
สิงหำคม 2562  
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ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับไตรมำสที่ 2/2562 

สรุปก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำ จ ำแนกตำมประเทศ และประเภท
พลังงำน ณ สิ้นไตรมำสที่ 2/2562 
หน่วย: เมกะวัตต์ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 

ประเทศ  2Q61 2Q62 ∆ รอ้ยละ 1Q62 ∆ รอ้ยละ 
ไทย 

 130.0 138.9 6.8 138.9 0.0 

 

0.0 9.0 NA 0.0 NA 
ญี่ปุ่น 

 

34.0 14.7 -56.8 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 335.9 334.5 -0.4 325.5 2.8 

ก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำรวม ณ สิ้นไตรมำสที่ 2/2562 อยู่ที่ 
334.5 เมกะวัตต์ ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.4 จำกสิ้นไตรมำสที่ 
2/2561 สำเหตุหลักมำจำก 

(1) กำรจ ำหน่ำยโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ Nagi 
และ Nikaho ในประเทศญี่ปุ่น จ ำนวน 19.3 เมกะวัตต์ เข้ำ
กองทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน (IFF) ในไตรมำสที่ 3/2561  

(2) กำรรับรู้รำยได้เต็มไตรมำสของโครงกำร “อผศ.” รวม 2 
โครงกำร ที่ได้มีกำรเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์เมื่อปลำย
เดือน กรกฎำคม ปี 2561 โดยมีก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำ 
8.94 เมกะวัตต์  

(3) กำรเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม “ลมลิ
กอร์” ในช่วงกลำงเดือน เมษำยน ปี 2562 ซึ่งก ำลังกำรผลิต
ตำมสัญญำรวม 8.965 เมกะวัตต์ 

หำกเทียบกับสิ้นไตรมำสที่ 1/2562 ก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 เนื่องจำกมีกำรเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์
โรงไฟฟ้ำพลังงำนลมดังกล่ำว ในระหว่ำงไตรมำส 

ผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมรำยประเทศ 

รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและรำยได้อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
หนว่ย: ลำ้นบำท  2Q61 2Q62 ∆ รอ้ยละ 1Q62 ∆ รอ้ยละ 
ไทย (แสงอำทิตย)์ 712.0 765.7 7.5 755.8 1.3 
ไทย (ลม) - 15.9 NA - NA 
ญี่ปุ่น 161.8 58.9 -63.6 44.8 31.5 
รำยได้อื่น (ไทย) - 0.6 NA 0.6 0.9 
รำยได้อื่น (ญีปุ่น่) - 6.4 NA 6.6 -3.1 
รวม 873.8 847.6 -3.0 807.8 4.9 

หนว่ย: ลำ้นบำท  1H61 1H62 ∆ รอ้ยละ 
ไทย (แสงอำทิตย)์ 1,426.1 1,521.5 6.7 
ไทย (ลม) - 15.9 NA 
ญี่ปุ่น 249.2 103.7 -58.4 
รำยได้อื่น (ไทย) - 1.3 NA 
รำยได้อื่น (ญีปุ่น่) - 13.0 NA 
รวม 1675.3 1,655.4 -1.2 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย: ประเทศไทย    

พลังงำนแสงอำทิตย์ 

ในไตรมำสที่ 2/2562 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทย  
มีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอยู่ที่ 765.7 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
7.5 จำกไตรมำสที่  2/2561 ทิศทำงเดียวกับกำรเพิ่มขึ้นของ
ปริมำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำร้อยละ 9.9 มำอยู่ท่ี 73.3 ล้ำนหน่วย มี
สำเหตุหลักมำจำกสภำพอำกำศท่ีดีขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน
หน้ำ และกำรรับรู้รำยได้เต็มไตรมำสของโครงกำร “อผศ.” รวม 2 
โครงกำร  

เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 1/2562 รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.3 มีสำเหตุหลักมำจำกสภำพอำกำศที่ดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้
ปริมำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.0 

ปรมิำณกำรจ ำหนำ่ยไฟฟำ้ และ Capacity factor 

 

ส ำหรับช่วง 6 เดือน ปี 2562 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ใน
ประเทศไทย  มีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอยู่ที่ 1,521.5 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 จำกช่วง 6 เดือน ปี 2561 เป็นผลจำกกำร
เพิ่มขึ้นของปริมำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำร้อยละ 9.4 มำอยู่ที่ 145.2 
ล้ำนหน่วย มีสำเหตุหลักมำจำกกำรกำรรับรู้รำยได้เต็มไตรมำส
ของโครงกำร “อผศ.” รวม 2 โครงกำร ประกอบกับสภำพอำกำศ
ที่ดีขึ้น  
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พลังงำนลม 

ในไตรมำสที่ 2/2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้จำกโรงไฟฟ้ำพลังงำน
ลมในประเทศไทยอยู่ที่ 15.9 ล้ำนบำท จำกกำรเปิดด ำเนินกำรเชิง
พำณิชย์เป็นไตรมำสแรก ซึ่งตำมปกติ ในไตรมำสที่ 2 ของทุกปี จะ
เป็นช่วงนอกฤดูกำล มีก ำลังลมค่อนข้ำงน้อย ขณะที่ในไตรมำสที่ 
3 และไตรมำสที่ 4 จะเป็นช่วงทีเ่ข้ำสู่ฤดูกำล มีก ำลงัลมสูงขึ้น  

ปรมิำณกำรจ ำหนำ่ยไฟฟำ้ และ Capacity factor 

 

ส ำหรับช่วง 6 เดือน ปี 2562 โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม ในประเทศไทย  
มีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอยู่ท่ี 15.9 ล้ำนบำท  

บริษัทย่อย: ประเทศญี่ปุ่น  

ไตรมำสที่ 2/2562 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
มีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอยู่ที่ 58.9 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 
63.6 เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 2/2561 ซึ่งเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
กับกำรลดลงของปริมำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำร้อยละ 63.9 เป็นผล
จำกกำรจ ำหน่ำยโครงกำรผลิตไฟฟ้ำแสงอำทิตย์ Nikaho และ 
Nagi เข้ำกองทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน  (IFF) ตั้งแต่ไตรมำสที่  
3/2561 

ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 1/2562 รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.5 ตำมปริมำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำที่เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 31.5 เนื่องจำกในไตรมำสที่ 2/2562 เป็นกำรเข้ำสู่ช่วงฤดู
ร้อนในประเทศญี่ปุ่น มีสภำพอำกำศเอ้ืออ ำนวยมำกกว่ำในไตร
มำสที่ 1/2561 ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนำว มีเมฆหมอกมำก  

 

 

 

 

ปรมิำณกำรจ ำหนำ่ยไฟฟำ้ และ Capacity factor 

 

ส ำหรับช่วง 6 เดือน ปี 2562 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ใน
ประเทศญี่ปุ่น  มีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอยู่ที่ 103.7 ล้ำนบำท 
ลดลงร้อยละ 58.4 จำกช่วง 6 เดือน ปี 2561 เป็นผลจำกกำร
ลดลงของปริมำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำร้อยละ 60.6 มำอยู่ที่ 9.5 
ล้ำนหน่วย จำกกำรจ ำหน่ำยโครงกำรผลิตไฟฟ้ำแสงอำทิตย์ 
Nikaho และ Nagi เข้ำกองทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน (IFF) ตั้งแต่
ไตรมำสที่ 3/2561 

กำรลงทุนในบริษัทร่วม: ประเทศฟิลิปปินส์   

ในไตรมำสที่ 2/2562 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนแบ่งขำดทุนจำกกำร
ด ำเนินงำน (ก่อนกำรหัก amortization) อยู่ที่  3.9 ล้ำนบำท 
เทียบกับไตรมำสที่ 2/2561 ที่มีส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 
(ก่อนกำรหัก amortization) ที่ 2.4 ล้ำนบำท โดยเกิดจำก 

(1) ก ำลังลมที่อ่อนตัวเล็กน้อยจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น
ผลให้อัตรำควำมสำมำรถผลิตไฟฟ้ำ (Capacity Factor) 
รำยไตรมำสลดลงจำกร้อยละ 24.6 เป็นร้อยละ 22.6 และท ำ
ใหป้ริมำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 11.0 มำอยู่ท่ี 7.1 
ล้ำนหน่วย  

(2) กำรปรับขึ้นของค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ียตำมอัตรำดอกเบี้ยนโยบำย
ในประเทศฟิลิปปินส์ทีสู่งขึ้น อย่ำงไรก็ตำมทำงบริษัทร่วมได้มี
กำรเจรจำต่อรองเพ่ือให้กลับมำสู่ระดับต่ ำลงเรียบร้อยแล้ว  

ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 1/2562 ซึ่งมีส่วนแบ่งก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำน (ก่อนกำรหัก amortization) ที่  37.4  ล้ำนบำท 
เนื่องจำกไตรมำสที่ 2/2562 เป็นช่วงนอกฤดูกำลที่มีพำยุและลม
มรสุมพัดผ่ำนน้อย ขณะที่ไตรมำสที่ 1/2562 เป็นช่วงฤดูมรสุม 
ส่งผลให้มีพำยุพัดผ่ำนบริเวณที่ตั้งโครงกำรมำกกว่ำ เป็นผลให้  
อัตรำควำมสำมำรถผลิตไฟฟ้ำ (Capacity Factor) รำยไตรมำส
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จำกร้อยละ 53.4 เป็นร้อยละ 22.6 และท ำให้ปริมำณกำรจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำทีล่ดลงถึงร้อยละ 57.2 

ปรมิำณกำรจ ำหนำ่ยไฟฟำ้ และ Capacity factor 

 

* หมำยเหตุ: ปริมำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำดังกล่ำวคิดตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 

ส ำหรับช่วง 6 เดือน ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนแบ่งก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำน (ก่อนกำรหัก amortization) อยู่ที่ 33.4 ล้ำนบำท 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 36.1 จำกช่วง 6 เดือน ปี 2561 เป็นผลจำกกำรพัด
ผ่ำนของพำยุ และลมมรสุมในช่วงต้นงวดซึ่งเป็นช่วงฤดูกำล 
มำกกว่ำช่วงเดียวกันของปีก่อน ท ำให้ของปริมำณกำรจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.6 มำอยู่ท่ี 23.7 ล้ำนหน่วย 

กำรลงทุนในบริษัทร่วม: ประเทศอินโดนีเซีย  

ในไตรมำสที่ 2/2562 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกส่วนแบ่งก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำน (ก่อนกำรหัก amortization) ที่  169.8 ล้ำนบำท 
ลดลงร้อยละ 20.4 เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 2/2561 เป็นผลจำก
กำรลดลงของอัตรำควำมสำมำรถผลิตไฟฟ้ำ  (Capacity 
Factor) รำยไตรมำสจำกร้อยละ 91.3 เป็นร้อยละ 90.8 โดยมี
สำเหตุหลักมำจำกกำรหยุดซ่อมบ ำรุงหน่วยผลิตไฟฟ้ำของ
โรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพบำงแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำร
ซ่อมบ ำรุงตำมแผนงำนประจ ำปี 

ทั้งน้ี เม่ือเทียบกับไตรมำสที่ 1/2562 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนแบ่งก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำน (ก่อนกำรหัก amortization) ลดลงร้อยละ 
9.7 เน่ืองจำกกำรปิดซ่อมบ ำรุงดังกล่ำวข้ำงต้น 

 

ส ำหรับช่วง 6 เดือน ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกส่วนแบ่งก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำน (ก่อนกำรหัก amortization) ที่ 357.8 ล้ำน
บำท ลดลงร้อยละ 9.2 จำกช่วง 6 เดือน ปี 2561 เป็นผลจำกกำร
ลดลงของอัตรำควำมสำมำรถผลิตไฟฟ้ำ (Capacity Factor) 
รำยไตรมำสจำกร้อยละ 94.2 เป็นร้อยละ 92.2 เนื่องจำกจำกกำร
ปิดซ่อมบ ำรุงหน่วยผลิตไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้
พิภพบำงแห่งดังกล่ำวในไตรมำสที่ 2/2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรมิำณกำรจ ำหนำ่ยไฟฟำ้ และ Capacity factor 

 

* หมำยเหตุ: ปริมำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำดังกล่ำวคิดตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น  
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ผลกำรด ำเนนิงำนของธรุกจิโดยภำพรวม 

สรปุงบกำรเงนิไตรมำสที ่2/2562  

รำยได ้

ในไตรมำสที่ 2/2562 รำยได้รวมอยู่ที่ 847.6 ล้ำนบำท ลดลงจำก
ไตรมำสที่ 2/2561 ร้อยละ 3.0 เนื่องจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์
เข้ำกองทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน (IFF) ที่ประเทศญี่ปุ่น ตำมที่กล่ำว
ข้ำงต้น อย่ำงไรก็ตำม มีปัจจัยบวกจำก สภำวะอำกำศท่ีเอ้ืออ ำนวย
ขึ้นในประเทศไทย และกำรรับรู้รำยได้เต็มไตรมำสของโครงกำร 
“อผศ.” รวม 2 โครงกำร ประกอบกับกำรเปิดด ำเนินกำรเชิง
พำณิชย์ โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม “ลมลิกอร”์ ในไตรมำสที่ 2/2562  

ทั้งนี้ หำกเทียบกับไตรมำสที่ 1/2562 รำยได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 
4.9 จำกปริมำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศไทย
เนื่องจำกสภำพ อำกำศที่ เ อ้ืออ ำนวย รวมถึงกำรกำรเปิด
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม “ลมลิกอร์” ในไตร
มำสที่ 2/2562 และปัจจัยด้ำนฤดูกำลในประเทศญี่ปุ่นที่ผ่ำนพ้น
ช่วงฤดูหนำว ซึ่งส่งผลใหมี้เมฆลดน้อยลง 

ส ำหรับช่วง 6 เดือน ปี 2562 รำยได้รวมอยู่ที่ 1,655.4 ล้ำนบำท 
ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อยร้อยละ 1.2 โดยแม้จะมี
ผลลบจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์เข้ำกองทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
(IFF) ที่ประเทศญี่ปุ่น แต่ได้รับกำรชดเชยจำก  สภำพอำกำศ
เอ้ืออ ำนวยมำกขึ้น รวมถึงกำรรับรู้รำยได้เต็มไตรมำสของ
โครงกำร “อผศ.” รวม 2 โครงกำร ตลอดจนกำรเปิดด ำเนินกำร
เชิงพำณิชย์ โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม “ลมลิกอร์” ในไตรมำสที่ 
2/2562 ดังกล่ำว 

ก ำไรขั้นต้น 

ในไตรมำสที่ 2/2562 ก ำไรขั้นต้นอยู่ที่ 624.0 ล้ำนบำท ใกล้เคียง
กับไตรมำสที่ 2/2561 โดยแม้จะมีกำรจ ำหน่ำยโครงกำร Nagi 
และ Nikaho เข้ำกองทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน (IFF) ที่ประเทศญี่ปุ่น 
แต่บริษัทฯ ยังมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรซ่อมบ ำรุง (O&M) แก่
กองทุน IFF ประเทศญี่ปุ่น ขณะทีเ่พ่ิมขึ้นร้อยละ 3.9 จำกไตรมำส
ที่ 1/2562 ซึ่งเป็นไปทิศทำงเดียวกับรำยได้ 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานของธุรกิจโดยรวม

หน่วย: ล้านบาท 2Q61* 2Q62
เปล่ียนแปลง

 (%)
1Q62

เปล่ียนแปลง
 (%)

1H61 1H62
เปล่ียนแปลง

 (%)

รายได้จากการขายและบริการ 873.8 847.6 -3.0% 807.8 4.9% 1,675.3 1,655.4 -1.2%
ต้นทุนขายและบริการ (247.5) (223.6) -9.6% (206.9) 8.0% (487.0) (430.5) -11.6%
ก าไรข้ันต้น 626.4 624.0 -0.4% 600.8 3.9% 1,188.3 1,224.9 3.1%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (134.4) (132.4) -1.5% (144.3) -8.3% (280.5) (276.7) -1.3%
EBITDA 670.6 651.5 -2.8% 609.5 6.9% 1,262.9 1,261.0 -0.2%

ก าไรจากการด าเนินงาน 492.0 491.6 -0.1% 456.5 7.7% 907.8 948.2 4.4%

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (11.8) 62.3 629.5% 121.7 -48.8% 88.0 184.0 109.1%
รายได้/(ค่าใช้จ่าย) อ่ืน 102.5 6.3 -93.9% 2.6 140.9% 104.8 8.9 -91.5%
ก าไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ (66.7) 31.2 146.8% 37.6 -17.1% (79.6) 68.8 186.5%
ก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้ 527.7 529.1 0.3% 496.8 6.5% 933.0 1,025.9 10.0%
ต้นทุนทางการเงิน (129.5) (130.1) 0.5% (128.9) 1.0% (252.2) (259.0) 2.7%
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 386.5 461.3 19.4% 489.6 -5.8% 768.8 950.9 23.7%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1.7 2.5 52.9% 1.9 32.7% 1.3 4.5 238.8%
ก าไรสุทธิ 388.2 463.8 19.5% 491.6 -5.6% 770.1 955.4 24.1%
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติ** 476.6 432.6 -9.2% 453.9 -4.7% 871.4 886.6 1.7%
ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.20      0.23      15.0% 0.25      -8.0% 0.39      0.48      23.1%
หมายเหตุ
*มกีารปรับปรุงงบการเงิน
**ไมร่วมรายการพิเศษ ซ่ึงประกอบไปด้วย ก าไร(ขาดทนุ) จากอัตราแลกแปล่ียนและรายการพิเศษทีเ่กิดข้ึนในระหว่างไตรมาส
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หนว่ย: รอ้ยละ 2Q61 1Q62 2Q62 1H61 1H62 
อัตรำก ำไรขั้นต้น  71.7 74.4 73.6 70.9 74.0 

ส ำหรับช่วง 6 เดือน ปี 2562 ก ำไรขั้นต้นอยู่ที่ 1,224.9 ล้ำนบำท 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.1 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน จำกสภำวะอำกำศ
ที่เอ้ืออ ำนวยขึ้นในประเทศไทย รวมถึงกำรรับรู้รำยได้เต็มไตรมำส
ของโครงกำร “อผศ.” รวม 2 โครงกำร  ตลอดจนกำรเปิด
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม “ลมลิกอร์” ในไตร
มำสที่ 2/2562 ดังกล่ำว 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ในไตรมำสที่ 2/2562 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรอยู่ที่ 132.4 
ล้ำนบำท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.5 จำกไตรมำสที่ 2/2561 และ
ลดลงร้อยละ 8.3 เมื่อเทียบกับในไตรมำสที่ 1/2562 เนื่องจำก
ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรมีรำยกำรพิเศษที่เพิ่มขึ้นเฉพำะไตรมำสที่  
1/2562 เพียงไตรมำสเดียว 

หนว่ย: รอ้ยละ 2Q61 1Q62 2Q62 1H61 1H62 
ค่ำ ใช้จ่ำยในกำร
ขำยและบริหำรต่อ
รำยได้ 

15.4 17.9 15.6 16.7 16.7 

ส ำหรับช่วง 6 เดือน ปี 2562 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรอยู่ท่ี 
276.7 ล้ำนบำท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.5 จำกช่วงเดียวกันของปี
ก่อน 

EBITDA จำกกำรด ำเนินงำน  

ในไตรมำสที่ 2/2562 EBITDA จำกกำรด ำเนินงำนอยู่ที่ 651.5 
ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 2.8 จำกไตรมำสที่ 2/2561 จำกกำร
จ ำหน่ำยสินทรัพย์เข้ำกองทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน (IFF) ที่ประเทศ
ญี่ปุ่น 

ขณะที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.9 จำกไตรมำสที่ 1/2562 เป็นไปในทิศทำง
เดียวกับกำรเพิ่มขึ้นของก ำไรขั้นต้น 

ส ำหรับช่วง 6 เดือน ปี 2562 EBITDA จำกกำรด ำเนินงำนอยู่ที่ 
1,261.0 ล้ำนบำท ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  

 

 

 

 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ตำรำงแสดงรำยละเอียดส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม: 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนปกติ (ก่อนหักรำยกำรพิเศษ) 

หนว่ย: 
ลำ้นบำท 

2Q61 
ปรบัปรงุ

ใหม ่
1Q62 2Q62 1H61 1H62 

โครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนลม ประเทศฟลิปิปนิส ์
สว่นแบง่ก ำไร
จำกกำร
ด ำเนนิงำน 

2.4 37.4 -3.9 24.6 33.4 

Amortization -8.3 -8.2 -8.2 -16.4 -16.3 
สว่นแบง่ก ำไร
สทุธ ิ

-5.9 29.2 -12.1 8.1 17.1 

โครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนควำมรอ้นใตพ้ภิพ ประเทศอนิโดนเีซยี 
สว่นแบง่ก ำไร
จำกกำร
ด ำเนนิงำน 

213.2 188.0 169.8 394.2 357.8 

Amortization -96.4 -95.5 -95.4 -191.7 -190.9 
สว่นแบง่ก ำไร
สทุธ ิ

116.8 92.5 74.4 202.5 166.9 

รวมสว่นแบง่
ก ำไรสทุธจิำก
สองโครงกำร 

110.9 121.7 62.3 210.7 184.0 

ในไตรมำสที่ 2/2562 ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(ก่อนกำรหัก amortization) อยู่ที่ 165.9 ล้ำนบำท ลดลงจำก 
ไตรมำสที่ 2/2561 ที่ 215.6 ล้ำนบำท ร้อยละ 23.1 มีสำเหตุหลัก
มำจำก 

(1) กำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมทั้งที่
ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นผลจำกกำรหยุดซ่อมบ ำรุงหน่วย
ผลิตไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพบำงแห่ง  

(2) ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีก ำลังลมที่อ่อนตัวลงเล็กน้อยจำกช่วง
เดียวกันของปีก่อน ประกอบกำรปรับขึ้นของค่ำใช้จ่ ำย
ดอกเบี้ยตำมอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยที่สูงขึ้น 

และเม่ือเทียบกับไตรมำสที่ 1/2562 ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม (ก่อนกำรหัก amortization) ลดลงร้อยละ 26.4 จำก 
225.4 ล้ำนบำท มีสำเหตุหลักมำจำก 

(1) กำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไรจำกทั้งประเทศฟิลิปปินส์  
เนื่องจำกไตรมำสที่ 2/2562 เป็นช่วงนอกฤดูกำล โดยมีพำยุ
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พัดผ่ำนบริเวณที่ตั้งโครงกำรน้อยกว่ำในไตรมำสที่ 1/2562 
ค่อนข้ำงมำก  

(2) กำรหยุดซ่อมบ ำรุงของโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ
ในประเทศอินโดนีเซีย ดังกล่ำว 

ส ำหรับช่วง 6 เดือนปี 2562 ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัท
ร่วม (ก่อนกำรหัก amortization) อยู่ท่ี 391.2 ลดลงร้อยละ 6.6 
จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นไปในทิศทำงเดียวกับไตรมำส
ที่ 2/2562  

รำยกำรพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว 
หนว่ย: 
ลำ้นบำท 

2Q61 
ปรบัปรงุ

ใหม ่
1Q62 2Q62 1H61 1H62 

รวมสว่นแบง่
ก ำไรสทุธจิำก
สองโครงกำร 

110.9 121.7 62.3 210.7 184.0 

โครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนควำมรอ้นใตพ้ภิพ ประเทศอนิโดนเีซยี 
คำ่ใช้จำ่ยตดั
จ ำหนำ่ย
เกีย่วกบักำรท ำ 
refinance 

-122.7 - - -122.7 - 

รวมรำยกำร
พเิศษ 

-122.7 - - -122.7 - 

รวมสว่นแบง่
ก ำไรจำกเงนิ
ลงทนุในบรษิทั
รว่ม 

-11.8 121.7 62.3 88.0 184.0 

ทั้งน้ี ในไตรมำสที่ 2/2562 ไม่มีรำยกำรพิเศษเกิดขึ้น ขณะที่ในไตร
มำสที่ 2/2561 มีกำรรับรู้รำยกำรพิเศษค่ำใช้จ่ำยตัดจ ำหน่ำย
เกี่ยวกับกำรท ำ refinance จ ำนวน 122.7 ล้ำนบำท เป็นผลให้
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมหลังรวมรำยกำรพิเศษ 
ในไตรมำสที่ 2/2562 อยูท่ี่ 62.3 ล้ำนบำท ดีขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญ  

หำกเทียบกับไตรมำสที่ 1/2562 ซึ่งไม่มีรำยกำรพิเศษเกิดขึ้น ส่วน
แบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงร้อยละ 48.8 จำก 
121.7 ล้ำนบำท มีสำเหตุเช่นเดียวกับกำรเปลี่ยนแปลงของส่วน
แ บ่ ง ก ำ ไ ร จ ำ ก เ งิ น ล ง ทุ น ใ น บ ริ ษั ท ร่ ว ม  ( ก่ อ น ก ำ รหั ก 
amortization) 

ส ำหรับช่วง 6 เดือนปี 2562 ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมอยู่ที่ 184.0 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 109.1 จำก 88.0 ล้ำน
บำท เนื่องจำกมีกำรบันทึกค่ำใช้จ่ำยตัดจ ำหน่ำยเกี่ยวกับกำรท ำ 

refinance ส ำหรับส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม ใน
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพที่ 122.7 ล้ำนบำท 
ในไตรมำสที่ 2/2561 

รำยได้อื่น 

ในไตรมำสที่ 2/2562 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกรำยได้อ่ืนรวมทั้งสิ้น
จ ำนวน 6.3 ล้ำนบำท ลดลงจำกไตรมำสที่ 2/2561 ร้อยละ 93.9 
เนื่องจำก ไตรมำสที่ 2/2561 มีกำรบันทึกรำยได้เงินประกันภัย
ชดเชยค่ำแผงโซลำร์ที่เสียหำยจำกพำยุเมื่อไตรมำสที่ 4/2560 ที่
โครงกำร Nagi ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโครงกำรที่จ ำหน่ำยเข้ำ
กองทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน (IFF) ไปแล้วในไตรมำสที่ 3/2561 
จ ำนวน 101.0 ล้ำนบำท ขณะที่เพิ่มขึ้นจำกไตรมำสที่ 1/2562 ซึ่งมี
รำยได้อ่ืนอยู่ที่ 2.2 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีรำยได้จำกกำรซ่อมบ ำรุง
โครงกำรในประเทศญี่ปุ่น 

ส ำหรับช่วง 6 เดือน ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกรำยได้อ่ืนรวม
ทั้งสิ้นจ ำนวน 8.9 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 91.5 จำกช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน เนื่องจำกในช่วง 6 เดือน ปี 2561 มีกำรบันทึกรำยได้
เงินประกันภัยชดเชยดังกล่ำว 

ก ำไร/(ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน 

ในไตรมำสที่  2/2562 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกก ำไรจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยนสุทธิ 31.2 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรแข็ง
ค่ำของสกุลเงินบำทเทียบกับสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐฯ และสกุลเงิน
เยน ในช่วง 3 เดือนก่อนสิ้นสุดไตรมำสที่ 2/2562 ส่งผลให้กำร
แปลงค่ำยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีสถำนะหนี้สินสุทธิ
ในรูปสกุลเงินต่ำงประเทศ กลับมำเป็นสกุลเงินบำทมีมูลค่ำลดลง  

ทั้งนี้ ในไตรมำสที่ 2/2561 และในไตรมำสที่ 1/2562 กลุ่มบริษัทฯ 
บันทึก ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ 66.7 ล้ำนบำท และก ำไร
จำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ 37.6 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

ขณะที่ในช่วง 6 เดือน ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯบันทึกก ำไรจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยนสุทธิ 68.8 ล้ำนบำท พลิกจำกในช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้ำ ที่เป็นขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ 79.6 ล้ำนบำท 
เน่ืองมำจำกกำรแข็งค่ำของสกุลเงินบำทเทียบกับสกุลเงินดอลลำร์
สหรัฐฯ และสกุลเงินเยน ในช่วงดังกล่ำว ส่งผลให้กำรแปลงค่ำ
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินท่ีมีสถำนะหนี้สินสุทธิในรูปสกุล
เงินต่ำงประเทศในไตรมำสที่ 1/2562 และในไตรมำสที่ 2/2562 มี
มูลค่ำลดลง 



  บรษิทั บพีซีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 
 ค ำอธบิำยและบทวเิครำะหข์องฝำ่ยจดักำรส ำหรบัผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำไตรมำสที ่2 ปี 2562 

7 สงิหำคม 2562 
 

 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 

ในไตรมำสที่ 2/2562 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกต้นทุนทำงกำรเงิน
จ ำนวน 130.1 ล้ำนบำท ทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรไตรมำสที่ 2/2561 
และไตรมำสที่ 1/2562  

หนว่ย: รอ้ยละ 2Q61 1Q62 2Q62 1H61 1H62 
ต้นทุนทำงกำรเงิน
เฉลี่ย 

2.94 3.34 3.35 2.86 3.33 

ขณะที่ในช่วง 6 เดือน ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกต้นทุนทำง
กำรเงินจ ำนวน 259.0 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 จำกช่วง
เดียวกันของปีก่อน จำกผลของกำรปรับขึ้นของอัตรำดอกเบี้ย
ในช่วงต้นปี 2561 ส่งผลให้ดอกเบี้ยจำกหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย
ประเภทลอยตัว (Floating rate) เพิ่มขึ้น ประกอบกับกำรช ำระ
คืนเงินกู้ของโครงกำรในประเทศญี่ปุ่นที่จ ำหน่ำยเข้ำกองทุน
โครงสร้ำงพื้นฐำน (IFF) ซึ่งมีอัตรำดอกเบี้ยต่ ำออกไป 

ภำษีเงินได้นิติบุคคล 

ในไตรมำสที่ 2/2562 และช่วง 6 เดือน ปี 2562 บริษัทฯไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงของรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้อย่ำงมีนัยส ำคัญ 

ก ำไรสุทธิ 

ในไตรมำสที่ 2/2562 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกก ำไรสุทธิอยู่ที่ 463.8 
ล้ ำนบำท  เพิ่ มขึ้ น  75.7 ล้ ำนบำท  หรื อร้ อยละ  19.5 จำก  
388.2 ล้ำนบำท ในไตรมำสที่ 2/2561 มีสำเหตุหลักมำจำก 

(1) สภำวะอำกำศท่ีเอ้ืออ ำนวยขึ้นในประเทศไทย  
(2) กำรเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม “ลมลิ

กอร์” และกำรรับรู้รำยได้เต็มไตรมำสของโครงกำร “อผศ.” 
รวม 2 โครงกำร  

(3) มีกำรบันทึกก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ 31.2 ล้ำนบำท เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำรบันทึกขำดทุนจำก
อัตรำแลกเปล่ียนที่ 66.7 ล้ำนบำท  

(4) กำรบันทึกค่ำใช้จ่ำยตัดจ ำหน่ำยเกี่ยวกับกำรท ำ refinance 
ส ำหรับส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพที่ 122.7 ล้ำนบำท ใน
ไตรมำสที่ 2/2561 

เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 1/2562 ก ำไรสุทธิลดลง 27.7 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 5.6 มีสำเหตุหลักมำจำก 

(1) ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ลดลงจำกทั้ง
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนลมที่ประเทศฟิลิปปินส์ เนื่องจำก
ไตรมำสที่ 2/2562 เป็นช่วงนอกฤดูกำล  

(2) โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพประเทศ
อินโดนีเซียที่มีกำรหยุดซ่อมบ ำรุงบำงหน่วยผลิตไฟฟ้ำ  

ขณะเดียวกันได้รับผลบวกจำกกำรด ำเนินงำนในประเทศไทยทั้ง
จำกสภำวะอำกำศที่เอ้ืออ ำนวยขึ้น รวมถึงกำรเปิดด ำเนินกำรเชิง
พำณิชย์ โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม “ลมลิกอร์” ในไตรมำสที่ 2/2562 
มำชดเชยบำงส่วน 

หนว่ย: รอ้ยละ 2Q61 1Q62 2Q62 1H61 1H62 
อัตรำก ำไรสุทธิ 44.4 60.9 54.7 46.0 57.7 

ขณะที่ในช่วง 6 เดือน ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกก ำไรสุทธิอยู่ท่ี 
955.4 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 185.3 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 24.1 จำก
ช่ วง เดียวกันของปีก่ อนที่  770.1 ล้ ำนบำท มีสำ เหตุหลัก
เชน่เดียวกับไตรมำสที่ 2/2562 

ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนปกติ  

ในไตรมำสที่ 2/2562 กลุ่มบริษัทฯ มีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนปกติ
ที่ไม่รวมก ำไร/(ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยนและรำยกำรพิเศษ 
จ ำนวน 432.6 ล้ำนบำท ลดลง 44.0 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 9.2 
จำก 476.6 ล้ำนบำท ในไตรมำสที่ 2/2561 มีสำเหตุหลักมำจำก 

(1) กำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์เข้ำกองทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน (IFF) ที่
ประเทศญี่ปุ่น ตำมท่ีกล่ำวข้ำงต้น  

(2) กำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่
ลดลงจำกทั้งโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนลมที่ประเทศ
ฟิลิปปินส์เนื่องจำกก ำลังลมที่อ่อนตัวลงเล็กน้อยจำกช่วง
เดียวกันของปีก่อน ประกอบกับกำรปรับขึ้นของค่ำใช้จ่ำย
ดอกเบี้ยตำมกำรสูงขึ้นของอัตรำดอกเบี้ยนโยบำย  

(3) กำรหยุดซ่อมบ ำรุงบำงหน่วยผลิตไฟฟ้ำ ของโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพประเทศอินโดนีเซีย  

เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 1/2562 ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนปกติ 
ลดลง 21.3 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4.7 เน่ืองจำก  

(1) กำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
โรงไฟฟ้ำพลังงำนลมประเทศฟิลิปปินส์ จำกกำรเข้ำสู่ช่วง
นอกฤดูกำลในไตรมำสที่ 2/2562 
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(2) กำรหยุดซ่อมบ ำรุงของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อน
ใต้พิภพประเทศอินโดนีเซีย 

หนว่ย: รอ้ยละ 2Q61 1Q62 2Q62 1H61 1H62 
อัต รำก ำ ไ รสุทธิ
จำกกำรด ำเนนิงำน
ปกติ 

54.5 56.2 51.0 52.0 53.6 

ส ำหรับช่วง 6 เดือน ปี  2562 กลุ่มบริษัทฯ มีก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนปกติ จ ำนวน 886.6 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 15.1 
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1.7 จำก 871.4 ล้ำนบำท ในช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน  

ฐำนะกำรเงนิของกลุม่บรษิทัฯ ณ วนัที ่30 มถินุำยน 2562 

สนิทรพัย์  

สินทรัพย์รวมอยู่ที่ 31,489.6 ล้ำนบำท ทรงตัวจำกสิ้นปี 2561 
โดยจ ำแนกตำมองค์ประกอบหลักของสินทรัพย์ได้ดังนี ้ 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมอยู่ท่ี 13,572.2 ล้ำนบำท ทรงตัวจำกปีก่อน
หน้ำ   

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์อยู่ที่ 13,805.3 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
6.6 สำเหตุหลักมำจำกทั้งกำรเพิ่มขึ้นของเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
หลังจำกที่ โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม “ลมลิกอร์” เปิด
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในไตรมำสที่ 2/2562 และกำรเพิ่มขึ้นของ
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง จำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
ในประเทศญี่ปุ่น 

หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 

หนี้สินรวมอยู่ที่ 16,110.1 ล้ำนบำท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.9 
ขณะที่หนี้สินที่มีภำระดอกเบ้ียทรงตัวจำกสิ้นปีก่อนหน้ำ  

ทั้งนี้ หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยสำมำรถจ ำแนกตำมระยะเวลำครบ
ก ำหนดกำรจ่ำยช ำระ ได้ดังนี ้

หำกจ ำแนกหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยตำมสกุลเงินนั้น หนี้สินที่มี
ภำระดอกเบี้ยในรูปสกุลเงินบำทมีสัดส่วนสูงที่สุด ตำมมำด้วย
หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยในรูปสกุลเงินเยน และหนี้สินที่มีภำระ
ดอกเบี้ยในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ทั้งน้ี มีกำรเพ่ิมขึ้นของหน้ีสิน

ที่มีภำระดอกเบี้ยในรูปสกุลเงินเหรียญฯสหรัฐและเงินบำท ขณะที่
หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยในรูปสกุลเงินเยนลดลง เกิดจำกกำรช ำระ
คืนเงินกู้สกุลเงินเยนในไตรมำสที่ 2/2562 

ทั้งน้ี สำมำรถจ ำแนกหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบี้ยตำมสกุลเงินได้ดังนี้  

สกุลเงิน (ร้อยละ)  2561 2Q62 ∆ ร้อยละ 
บำท 51.1 52.1 +1.0 
เยน 43.0 40.3 -2.7 
เหรียญสหรัฐ 5.9 7.6 +1.7 
รวม 100.0 100.0  

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

ประเภทอตัรำดอกเบีย้ 
(ร้อยละ) 

 2561 2Q62 ∆ ร้อยละ 

คงที่ (Fixed rate) 9.8 14.8 +5.0 
ลอยตัว (Floating rate) 90.2 85.2 -5.0 
รวม 100.0 100.0  

ทั้งนี้ กำรเพิ่มขึ้นของสัดส่วนหนี้สินที่มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ ในไตร
มำสที่ 2/2562 เทียบกับ ณ สิ้นปี 2561 เนื่องจำก บริษัทฯ ได้ท ำ
สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยส ำหรับเงินกู้ยืมจำกธนำคำร 
จำกอัตรำดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตรำดอกเบี้ยคงที่ จ ำนวนเงินต้น 
28 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ไปในไตรมำสที่ 1/2562 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 15,379.3 ล้ำนบำท ทรงตัว 
จำกสิ้นปีก่อนหน้ำ  

กระแสเงนิสดของกลุม่บรษิทัฯ ณ วนัที ่30 มถินุำยน 2562 

กระแสเงินสดสุทธิที่ได้จำกกำรด ำเนินงำนในช่วง 6 เดือนของปี 
2562 อยู่ที่ 825.5 ล้ำนบำท ลดลง 458.6 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
35.7 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน  

กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมกำรลงทุนในช่วง 6 เดือนของ
ปี 2562 อยู่ที่ 1,161.1 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปี
ก่อน 69.0 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 6.3 มีสำเหตุหลักเกิดจำกกำร
เบิกจ่ำยเงินค่ำก่อสร้ำงโครงกำรโซลำร์ฟำร์มในประเทศญี่ปุ่น 
รวมทั้งโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม “ลมลิกอร์” ทั้งนี้ โครงกำร 
ลมลิกอร์ ได้เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์เรียบร้อยแล้วในไตรมำสที่ 
2/2562  

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินในช่วง 6 เดือนของปี 
2562 อยู่ที่ 710.1 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน 
629.4 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 780.1 

ครบก ำหนด 2561 ร้อยละ 2Q62 ร้อยละ ∆ร้อยละ 
< 1 ปี 1,520.6 9.8 1,544.9 10.1 +0.3 
1 – 5 ปี 11,430.1 73.4 11,712.0 76.4 +3.0 
> 5 ปี 2,616.5 16.8 2,278.1 14.9 -1.9 
รวม 15,567.2 100.0 15,534.9 100.0  
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เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ สิ้นไตรมำสที่ 2/2562 อยู่ท่ี 
1,340.8 ล้ำนบำท ลดลง 868.0 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 39.3 จำก
สิ้นไตรมำสที่ 2/2561  

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ:  
 2Q61* 2Q62 ∆ 

ร้อยละ 1Q62 ∆ 
ร้อยละ 

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ 
(%) 71.68 73.62 +1.9 74.38 -0.8 

อตัรำก ำไร 
EBITDA (%) 

76.74 76.86 +0.2 75.45 +1.4 

อัตรำก ำไรสุทธิ 
(%) 

44.44 54.72 +10.3 60.85 -6.1 

ROE (%) 
(Annualized) 

10.91 12.16 +1.3 12.80 -0.6 

ROA (%) 
(Annualized) 4.76 5.89 +1.1 6.22 -0.3 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง 
อตัรำสว่นเงนิทนุ
หมนุเวยีน (x) 1.70 1.36 -0.3 1.37 -0.0 

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

1.27 1.01 -20.5 0.98 +3.1 

หนีส้นิทีม่ภีำระ
ดอกเบีย้สทุธ/ิ
สว่นของผูถ้อืหุน้ 
(x) 

1.12 0.92 -17.9 0.87 +5.7 

หนีส้นิรวม/สว่น
ของผูถ้อืหุน้ (x) 

1.33 1.05 -21.1 1.04 -1.0 

* มกีำรปรบัปรงุงบกำรเงนิ 

บทวเิครำะหอ์ตัรำสว่นทำงกำรเงนิหลกั ณ วนัที ่30 มถินุำยน 
2562 

อัตรำก ำไรสุทธิในไตรมำสที่ 2/2562 เพิ่มขึ้นมำอยู่ที่ร้อยละ 54.7 
จำกร้อยละ 44.4 ในไตรมำสที่ 2/2561 เน่ืองจำกผลกำรด ำเนินงำน
ในประเทศไทยที่แข็งแกร่ง รวมถึงมีกำรบันทึกก ำไรจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน ขณะที่ลดลงจำกไตรมำสที่ 1/2562 ที่ร้อยละ 60.9 
เน่ืองจำกส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วมลดลง  

ส ำหรับอัตรำส่วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญจำกไตรมำสที่ 2/2561 ที่ 1.12 เท่ำ มำอยู่
ที่ 0.92 เท่ำ สำเหตุหลักมำจำกกำรช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำว

ระหว่ำงงวด แต่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 1/2562 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 ำเนินงำนไตรมำส
ที่ 1/2562 

0.16 เงินสด ร้อยละ 64.0 

รอบผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 0.64 เงินสด ร้อยละ 57.7 
รอบผลกำรด ำเนินงำนปี 2560 0.61 เงินสด ร้อยละ 68.5 
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ภำคผนวก: 

ตำรำงแสดงปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำเพื่อจ ำหน่ำยจ ำแนกตำมโครงกำร 

 
 

 

 

 

 

 

2Q61 2Q62 เปล่ียนแปลง (%) 1Q62 เปล่ียนแปลง (%) 1H61 1H62 เปล่ียนแปลง (%)

ปริมาณการผลิตรวม 81,582   81,251   -0.4% 75,968   7.0% 156,772 157,219 0.3%
ปริมาณการผลิตไฟฟ้า - โครงการในประเทศไทย (โซลาร์) 66,695   73,331   9.9% 71,876   2.0% 132,730 145,207 9.4%

BCPG 15,315     16,687     9.0% 15,832     5.4% 30,423     32,519     6.9%
BSE 18,867     19,620     4.0% 18,876     3.9% 37,505     38,496     2.6%
BSE - PRI 9,138      9,045       -1.0% 9,566       -5.4% 18,484     18,611     0.7%
BSE - BRM 4,828       4,889       1.2% 5,025       -2.7% 9,499       9,913      4.4%
BSE - BRM1 4,581      4,566       -0.3% 4,827      -5.4% 9,113      9,393      3.1%
BSE - NMA 4,491      4,578      1.9% 4,693      -2.5% 8,958       9,271      3.5%
BSE - CPM1 4,550       4,841      6.4% 4,765      1.6% 9,310      9,606       3.2%
อัตราค่าพลังงานไฟฟา้เฉล่ีย (รวม Adder) (บาท-kWh) 11.13      11.22      0.8% 11.25      -0.2% 11.16      11.24      0.7%
โซลาร์สหกรณ์: CWSC 2,164      2,153      -0.5% 1,973      9.1% 4,099       4,127      0.7%
โซลาร์สหกรณ์: CBPI 1,947      2,070       6.3% 1,798      15.1% 3,788      3,868       2.1%
โซลาร์สหกรณ์: CAYA 814         807         -0.8% 722         11.7% 1,551      1,530      -1.3%
อัตราค่าพลังงานไฟฟา้พื้นฐานเฉล่ีย (บาท-kWh) 5.66        5.66        0.0% 5.66        0.0% 5.66        5.66        0.0%
โซลาร์สหกรณ์ อผศ. สระบุรี -         2,109       NA 1,953      8.0% -         4,061      NA
โซลาร์สหกรณ์ อผศ. กาญจนบุรี -         1,657      NA 1,592       4.1% -         3,249      NA
อัตราค่าพลังงานไฟฟา้พื้นฐานเฉล่ีย (บาท-kWh) -         4.12        NA 4.12        0.0% -         4.12        NA
โซลาร์รูฟท็อป Kingboard -         217         NA 236         -8.0% -         453         NA
โซลาร์รูฟท็อป Habito (T77) -         21           NA 18           14.9% -         39           NA
โซลาร์รูฟท็อป Bangkok Prep -         29           NA -         NA -         29           NA
โซลาร์รูฟท็อป Park Court -         42           NA -         NA -         42           NA
อัตราค่าพลังงานไฟฟา้พื้นฐานเฉล่ีย (บาท-kWh) -         3.06        NA 2.99        2.4% -         3.03        NA

ปริมาณการผลิตไฟฟ้า - โครงการในประเทศไทย (ลม) -       2,541     NA -       NA -       2,541     NA
ลมลิกอร์ -         2,541      NA -         NA -         2,541      NA
อัตราค่าพลังงานไฟฟา้เฉล่ีย (รวม Adder) (บาท-kWh) -         6.26        NA -         NA -         6.26        NA

ปริมาณการผลิตไฟฟ้า - โครงการในประเทศญ่ีปุ่น 14,887   5,379     -63.9% 4,092     31.5% 24,042   9,471    -60.6%
โครงการ Natkatsugawa 301         261         -13.1% 220         18.6% 537         482         -10.4%
โครงการ Takamori 417         370         -11.2% 324         14.4% 733         694         -5.3%
โครงการ Nojiri 364         310         -14.7% 303         2.3% 681         613         -10.0%
โครงการ Tarumizu 2,725       2,784      2.2% 2,028       37.3% 4,520       4,813      6.5%
โครงการ Nikaho 4,319      -         NA -         NA 5,743      -         NA
โครงการ Nagi 5,134      -         NA -         NA 8,831      -         NA
โครงการ Gotemba 1,627      1,653      1.6% 1,216      35.9% 2,997       2,869       -4.3%

อัตราค่าพลังงานไฟฟา้เฉล่ีย 1/ (เยน-kWh) 38.03      38.09       0.2% 38.10      0.0% 35.58       38.10      7.1%

หมายเหตุ: 1/  ราคาเฉล่ียตามสัญญาการผลิต โดยรวมรายได้จากโครงการ Gotemba ต้ังแต่วันท่ี 16 เมษายน 2561

หน่วย: เมกะวัตต์- ช่ัวโมง
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ตำรำงแสดงรำยได้จำกโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์และลมจ ำแนกตำมโครงกำร  

 
 

 

 

 

2Q61 2Q62 เปล่ียนแปลง (%) 1Q62 เปล่ียนแปลง (%) 1H61 1H62 เปล่ียนแปลง (%)

1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย 712.0    765.7    7.5% 755.8     1.3% 1,426.1   1,521.5   6.7%
1.1 BCPG 170.7      187.8      10.0% 178.8      5.0% 340.3        366.6        7.7%

รายได้จากการขายไฟฟา้พื้นฐาน 48.3        54.4        12.6% 52.3        4.1% 97.1         106.7        9.9%
รายได้เพิ่มราคารับซ้ือไฟฟา้ (adder) 122.4      133.4      8.9% 126.5      5.4% 243.2        259.9        6.9%

1.2 BSE 209.9       220.3      4.9% 212.2      3.8% 418.6        432.5        3.3%
รายได้จากการขายไฟฟา้พื้นฐาน 59.7        64.0        7.2% 61.9        3.3% 120.0        125.9        4.9%
รายได้เพิ่มราคารับซ้ือไฟฟา้ (adder) 150.2      156.3      4.0% 150.3      4.0% 298.5        306.6        2.7%

1.3 BSE - BRM 53.7        54.9        2.2% 56.4        -2.7% 105.8        111.2        5.1%
รายได้จากการขายไฟฟา้พื้นฐาน 15.2        15.9        4.7% 16.4        -2.9% 30.3         32.3         6.8%
รายได้เพิ่มราคารับซ้ือไฟฟา้ (adder) 38.4        38.9        1.3% 40.0        -2.7% 75.5         78.9         4.5%

1.4 BSE - BRM1 50.9        51.1        0.3% 54.2        -5.7% 101.6        105.2        3.6%
รายได้จากการขายไฟฟา้พื้นฐาน 14.5        14.7        1.8% 15.8        -6.4% 29.1         30.5         4.7%
รายได้เพิ่มราคารับซ้ือไฟฟา้ (adder) 36.4        36.3        -0.3% 38.4        -5.4% 72.4         74.7         3.2%

1.5 BSE - CPM1 50.6        54.3        7.3% 53.5        1.5% 103.8        107.8        3.8%
รายได้จากการขายไฟฟา้พื้นฐาน 14.4        15.7        9.2% 15.6        1.0% 29.7         31.3         5.3%
รายได้เพิ่มราคารับซ้ือไฟฟา้ (adder) 36.2        38.5        6.5% 37.9        1.6% 74.0         76.4         3.2%

1.6 BSE - NMA 50.0        51.3        2.6% 52.8        -2.8% 99.9          104.1        4.2%
รายได้จากการขายไฟฟา้พื้นฐาน 14.3        14.8        4.2% 15.4        -3.6% 28.7         30.3         5.6%
รายได้เพิ่มราคารับซ้ือไฟฟา้ (adder) 35.7        36.4        2.0% 37.4        -2.4% 71.2         73.8         3.6%

1.7 BSE - PRI 101.5      101.3      -0.3% 107.5      -5.8% 205.8        208.8        1.5%
รายได้จากการขายไฟฟา้พื้นฐาน 28.8        29.3        1.7% 31.4        -6.7% 58.7         60.7         3.4%
รายได้เพิ่มราคารับซ้ือไฟฟา้ (adder) 72.7        72.0        -1.0% 76.1        -5.4% 147.1       148.1        0.7%

1.8 โครงการโซลาร์สหกรณ์
รายได้ตามอัตราการรับซ้ือในรูปแบบ FiT (5.66) 24.7        28.5        15.3% 25.0        13.7% 50.4         53.5         6.2%

1.9 โครงการโซลาร์สหกรณ์ อผศ.

รายได้ตามอัตราการรับซ้ือในรูปแบบ FiT (4.12) -         15.5        NA 14.6        6.2% -           30.1         NA
1.10 โครงการโซลาร์รูฟทอ็ป

รายได้ตามอัตราการรับซ้ือในรูปแบบ Private PPA -         0.9          NA 0.8          24.2% -           1.7           NA
2. โรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทย -       15.9      NA -       NA -        15.9       NA

2.1 โครงการลมลิกอร์ 15.9        NA -         NA -           15.9         NA
รายได้จากการขายไฟฟา้พื้นฐาน 7.2          NA -         NA -           7.2           NA
รายได้เพิ่มราคารับซ้ือไฟฟา้ (adder) 8.8          NA -         NA -           8.8           NA

3. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่น 161.8    58.9      -63.6% 44.8      31.5% 249.2      103.7      -58.4%
3.1 โครงการ Natkatsugawa 3.5          3.0          -14.4% 2.6          15.6% 6.3           5.6           -11.5%
3.2 โครงการ Takamori 4.9          4.4         -10.0% 3.7         18.6% 8.6           8.1           -6.2%
3.3 โครงการ Nojiri 4.3         3.8          -12.3% 3.5          9.9% 8.1           7.2           -10.1%
3.4 โครงการ Tarumizu 31.8        32.5        2.2% 23.9        36.3% 53.7         56.4         5.1%
3.5 โครงการ Nikaho 50.5        -         NA -         NA 67.1         -           NA
3.6 โครงการ Nagi 54.0        -         NA -         NA 92.8          -           NA
3.7 โครงการ Gotemba 13.2        15.2        15.0% 11.2        36.0% 15.7         26.4         67.6%

4. รายได้ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานอ่ืน -       7.0        NA 7.2        -2.8% -        14.3       NA
4.1 ค่าไฟฟา้ส าหรับค่าใช้จ่ายในการน าส่งเข้ากองทนุพฒันาไฟฟา้ -         0.6          NA 0.6          0.9% -           1.3           NA
4.2 รายได้ค่าบริการซ่อมบ ารุง -         6.4          NA 6.6          -3.1% -           13.0         NA

รายได้รวม 873.8    847.6    -3.0% 807.8     4.9% 1,675.3   1,655.4   -1.2%

หน่วย: ล้านบาท
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ตำรำงแสดงผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจโดยรวม 

 
รำยกำรพิเศษ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย: ล้านบาท 2Q61* 2Q62
เปล่ียนแปลง

 (%)
1Q62

เปล่ียนแปลง
 (%)

1H61 1H62
เปล่ียนแปลง

 (%)

รายได้จากการขายและบริการ 873.8 847.6 -3.0% 807.8 4.9% 1,675.3 1,655.4 -1.2%
ต้นทุนขายและบริการ (247.5) (223.6) -9.6% (206.9) 8.0% (487.0) (430.5) -11.6%
ก าไรข้ันต้น 626.4 624.0 -0.4% 600.8 3.9% 1,188.3 1,224.9 3.1%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (134.4) (132.4) -1.5% (144.3) -8.3% (280.5) (276.7) -1.3%
EBITDA 670.6 651.5 -2.8% 609.5 6.9% 1,262.9 1,261.0 -0.2%

ก าไรจากการด าเนินงาน 492.0 491.6 -0.1% 456.5 7.7% 907.8 948.2 4.4%

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (11.8) 62.3 629.5% 121.7 -48.8% 88.0 184.0 109.1%
รายได้/(ค่าใช้จ่าย) อ่ืน 102.5 6.3 -93.9% 2.6 140.9% 104.8 8.9 -91.5%
ก าไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ (66.7) 31.2 146.8% 37.6 -17.1% (79.6) 68.8 186.5%
ก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้ 527.7 529.1 0.3% 496.8 6.5% 933.0 1,025.9 10.0%
ต้นทุนทางการเงิน (129.5) (130.1) 0.5% (128.9) 1.0% (252.2) (259.0) 2.7%
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 386.5 461.3 19.4% 489.6 -5.8% 768.8 950.9 23.7%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1.7 2.5 52.9% 1.9 32.7% 1.3 4.5 238.8%
ก าไรสุทธิ 388.2 463.8 19.5% 491.6 -5.6% 770.1 955.4 24.1%
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติ** 476.6 432.6 -9.2% 453.9 -4.7% 871.4 886.6 1.7%
ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.20      0.23      15.0% 0.25      -8.0% 0.39      0.48      23.1%
หมายเหตุ
*มกีารปรับปรุงงบการเงิน
**ไมร่วมรายการพิเศษ ซ่ึงประกอบไปด้วย ก าไร(ขาดทนุ) จากอัตราแลกแปล่ียนและรายการพิเศษทีเ่กิดข้ึนในระหว่างไตรมาส

รวมรายการพิเศษ (88.5) 31.2 37.6 (101.3) 68.8
ก าไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน (66.7) 31.2 37.6 (79.6) 68.8
เคลมประกัน (ในรายได้อ่ืน) 101.0 0.0 0.0 101.0 0.0
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการท า Refinance ท่ีโรงไฟฟ้าพลังงานความ
ร้อนใต้พิภพ (ในส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุน)

(122.7) 0.0 0.0 (122.7) 0.0

BCPG-TPN
Highlight

BCPG-TPN
Highlight
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ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินทุนในบริษัทร่วม 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (ก่อนกำรหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสิทธิในกำรขำยไฟ หรือ amortization) 

 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสิทธิในกำรขำยไฟ (Amortization) 

 
รำยกำรพิเศษ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

เปล่ียนแปลง
 YoY (%)

1H61 1H62
เปล่ียนแปลง

 (%)
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ประเทศฟิลิปปนิส์ 22.2      2.4       29.1     18.9     37.4     (3.9)      -110.5% -263.7% 24.6     33.4      36.1%
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ประเทศอินโดนเีซีย 181.0   213.2    192.6   174.5   188.0    169.8   -9.7% -20.4% 394.2    357.8    -9.2%

รวม 203.2    215.6   221.7   193.4    225.4    165.9   -26.4% -23.1% 418.8    391.3    -6.6%

 

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

เปล่ียนแปลง
 YoY (%)

1H61 1H62
เปล่ียนแปลง

 (%)
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ประเทศฟิลิปปนิส์ (8.1)      (8.3)      (8.5)      (8.4)      (8.2)      (8.2)      NA NA (16.4)    (16.3)    NA
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ประเทศอินโดนเีซีย (95.2)    (96.4)    (99.6)    (99.1)    (95.5)    (95.4)    NA NA (191.7)  (190.9)  NA

รวม (103.3)  (104.7)  (108.1)  (107.5)  (103.7)  (103.6)  NA NA (208.1)  (207.2)  NA
รวมหลังหักค่าตัดจ าหนา่ยสิทธิในการขายไฟ 99.8    110.9  113.6  85.9    121.7  62.3    -48.8% -43.8% 210.7  184.0  -12.7%

    

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

เปล่ียนแปลง
 YoY (%)

1H61 1H62
เปล่ียนแปลง

 (%)
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ประเทศฟิลิปปินส์
ก าไรจากการประเมินมูลค่าการซ้ือกิจการ -        -        -        -        -        -        NA NA -        -        NA

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

-        
รวม -        (122.7)  -        (83.8)    -        -        NA NA (122.7)  -        NA

รวมส่วนแบ่งก าไรจากเงินทุนในบริษัทร่วมสุทธิ 99.8    (11.8)  113.6  2.1     121.7  62.3    -48.8% 627.2% 88.0    184.0  109.1%
* ปรับปรุงรายการ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีของเงินกู้เดิมท่ีเก่ียวกับการ Refinancing
** ปรับปรุงค่าตัดจ าหน่ายภายหลังจากการประเมินมูลค่ายุติธรรม
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งบกระแสเงนิสดรวม 

 
 
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

2Q62
% ของ
สินทรัพย์

เปล่ียนแปลง 
(%)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,425.3 7.7% 1,340.8 4.3% -44.7%
ลูกหน้ีการค้า 523.8 1.7% 563.2 1.8% 7.5%
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 226.1 0.7% 425.3 1.4% 88.1%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,175.2 10.1% 2,329.4 7.4% -26.6%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 13,500.7 42.8% 13,572.2 43.1% 0.5%
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12,945.3 41.0% 13,805.3 43.8% 6.6%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,765.6 5.6% 1,712.0 5.4% -3.0%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 171.0 0.5% 70.7 0.2% -58.6%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 28,382.6 89.9% 29,160.2 92.6% 2.7%
รวมสินทรัพย์ 31,557.9 100.0% 31,489.6 100.0% -0.2%
เงินกู้ยืมระยะส้ันและเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีครบก าหนดช าระใน 1 ปี 1,520.6 4.8% 1,545.2 4.9% 1.6%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 14,046.6 44.5% 13,989.7 44.4% -0.4%
หน้ีสินอ่ืน 848.5 2.7% 575.2 1.8% -32.2%
รวมหน้ีสิน 16,415.6 52.0% 16,110.1 51.2% -1.9%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 15,142.1 48.0% 15,379.3 48.8% 1.6%
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 0.1 0.0% 0.1 0.0% 0.0%
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 31,557.9 100.0% 31,489.6 100.0% -0.2%

หน่วย: ล้านบาท 1H61 1H62 YoY เปล่ียนแปลง
กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน 1,284.1 825.5 (458.6)

กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,092.1) (1,161.1) (69.0)

กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (80.7) (710.1) (629.4)

เ งินสดและรายการเทียบเท่าเ งินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) 111.3 (1,045.7) (1,157.0)

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

93.5 (38.8) (132.3)

เ งินสดและรายการเทียบเท่าเ งินสด ณ ปลายงวด 2,208.8 1,340.8 (868.0)

รายจ่ายเพื่อลงทุนซ้ือสินทรัพย์ (CAPEX) (1,094.9) (1,162.7) (67.8)


