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ภำพรวมกำรด ำเนนิธรุกจิ 

ไตรมำสที่  3/2562: กลุ่มบริษัทฯ บันทึกก ำไรสุทธิจำกกำร
ด ำเนินงำนปกติที ่409.5 ล้ำนบำท ลดลงเลก็นอ้ยจ ำนวน 2.4 ล้ำน
บำท หรือร้อยละ 0.6 จำกไตรมำสที่ 3/2561 และลดลงจ ำนวน 
23.1 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.3 จำกไตรมำสที่ 2/2562  

ภำพรวมของธุรกิจในไตรมำสที่ 3/2562 ยังคงใกล้เคียงจำกช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้ำ แม้มีกำรจ ำหน่ำยโครงกำรผลิตไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ Nikaho และ Nagi ในไตรมำสที่ 3/2561 
แต่ได้รับผลบวกมำชดเชย ดังนี้  

(1) กำรด ำเนินงำนของโครงกำรใหม่ ได้ แก่  โครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม “ลมลิกอร์” เต็มไตรมำส และ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังน้ ำ “Nam San 3A” ตั้งแต่
ปลำยเดือน กันยำยน 2562 

(2) และส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษัทร่วมที่ดีขึ้นในประเทศ
อินโดนีเซีย เป็นไปในทิศทำงเดียวกับปริมำณกำรผลิต
ไฟฟ้ำ เน่ืองจำกมีจ ำนวนวันปิดซ่อมบ ำรุงท่ีลดลง 

ขณะที่ยังอ่อนตัวจำกไตรมำสที่ 2/2562 โดยมีสำเหตุหลัก มำจำก
กำรด ำเนินงำนในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจำกกำรเข้ำสู่ช่วง
ฤดูฝน  

ส ำหรับก ำไรสุทธิ อ่อนตัวลงจำกทั้งไตรมำสที่  3/2561 และ 
ไตรมำสที่ 2/2562 เนื่องจำกมีกำรกำรบันทึกก ำไรจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน และรำยกำรที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในช่วงดังกล่ำว 
โดยเฉพำะก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยโครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ Nikaho และ Nagi ในไตรมำสที่ 3/2561  

พัฒนำกำรที่ส ำคัญในไตรมำสที่ 3/2562 จนถึงปัจจุบัน 

สิงหำคม: ประกำศจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรสุทธิของ
กลุ่มบริษัทฯ ในช่วงไตรมำสที่ 2/2562 ในอัตรำ 0.15 บำท รวม
เป็นเงิน 298.8 ล้ำนบำท และได้จ่ำยเงินปันผลจ ำนวนดังกล่ำว
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 กันยำยน 2562 

: ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำร่วม โครงกำรทดสอบนวัตกรรม
ที่น ำเทคโนโลยีมำสนับสนุนกำรให้บริกำรด้ำนพลังงำน (ERC 
Sandbox) จ ำนวนทั้งสิ้น 4 โครงกำร ประกอบด้วย (1) โครงกำร
บริหำรจัดกำรพลังงำน Town 77 (2) โครงกำรพัฒนำต้นแบบ
เมืองอัจฉริยะ (3) โครงกำร Sun Share Smart Green Energy 
Community และ (4) โครงกำรลมลิกอร ์

กันยำยน: ในเดือน กันยำยน 2562 บริษัท บีซีพีจี ไบโอเพำเวอร์ 2 
จ ำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และภำยหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่ำ จ ำกัด) ได้เข้ำลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลังน้ ำในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ซึ่งมีขนำดก ำลัง
กำรผลิตไฟฟ้ำติดตั้งรวม 69.0 เมกะวัตต์ โดยเป็นกำรซื้อหุ้นร้อย
ละ 100.0 ของ Nam San 3A Power Sole Co., Ltd. (หรือ 
Nam San 3A) จ ำก  Phongsubthavy Roads and Bridges 
Construction and Irrigation Sola Cp., Ltd. (ห รื อ 
Phongsubthavy) ในวงเงินไม่เกิน 174.04 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
(ประมำณ 5,351.50 ล้ำนบำท) ในระหว่ำงงวดนับตั้งแต่วันที่ซื้อ
กิจกำร จนถึงวันที่ 30 กันยำยน 2562 ธุรกิจดังกล่ำวมีรำยได้
จ ำนวน 0.52 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (ประมำณ 15.99 ล้ำนบำท) และ
ก ำไรสุทธิจ ำนวน 0.36 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (ประมำณ 11.18 ล้ำน
บำท) ซึ่งรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท 
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ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับไตรมำสที่ 3/2562 

สรุปก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำ จ ำแนกตำมประเทศ และประเภท
พลังงำน ณ สิ้นไตรมำสที่ 3/2562 
หน่วย: เมกะวัตต์ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 

ประเทศ  3Q61 3Q62 ∆ รอ้ยละ 2Q62 ∆ รอ้ยละ 
ไทย 

 138.9 138.9 0.0 138.9 0.0 

 

0.0 9.0 NA 9.0 0.0 
ญี่ปุ่น 

 14.7 14.7 0.0 14.7 0.0 
ลำว 

 0.0 69.0 NA 0.0 NA 
อินโดนีเซีย  

 

157.5 157.5 0.0 157.5 0.0 
ฟิลลิปปินส์ 

 

14.4 14.4 0.0 14.4 0.0 
รวม 325.5 403.5 24.0 334.1 20.8 

ก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำรวม ณ สิ้นไตรมำสที่  3/2562 อยู่ที่ 
403.5 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.0 จำกสิ้นไตรมำสที่ 3/2561 
สำเหตุหลักมำจำกกำรเข้ำซื้อโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังน้ ำ “Nam 
San 3A” ที่ประเทศลำว ก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำที่ 69.0 เมกะ
วัตต์  

ผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมรำยประเทศ 

รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและรำยได้อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
หนว่ย: ลำ้นบำท  3Q61 3Q62 ∆ รอ้ยละ 2Q62 ∆ รอ้ยละ 
ไทย 675.5 713.7 5.7 765.7 -8.7 
ญี่ปุ่น 154.2* 53.4 -65.4 58.9 -9.4 
ลำว - 16.0 NA - NA 
รำยได้จำกกำร
ด ำเนินงำนอืน่  

- 6.9 NA 7.0 -1.4 

รวม 829.7 790.0 -4.8 807.8 -6.8 
 

หนว่ย: ลำ้นบำท  9M61 9M62 ∆ รอ้ยละ 
ไทย  2,101.6 2,251.2 7.1 
ญี่ปุ่น 403.4* 157.1 -61.1 
ลำว - 16.0 NA 
รำยได้จำกกำรด ำเนนิงำนอืน่ - 21.2 NA 
รวม 2,505.0 2,445.4 -2.4 
* หมำยเหตุ: รวมรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำก โครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
Nikaho และ Nagi 

 

 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย: ประเทศไทย    

พลังงำนแสงอำทิตย์ 

ในไตรมำสที่ 3/2562 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทย  
มีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอยู่ที่ 686.1 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
1.6 จำกไตรมำสที่  3/2561 ทิศทำงเดียวกับกำรเพิ่มขึ้นของ
ปริมำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำร้อยละ 2.3 มำอยู่ที่ 65.7 ล้ำนหน่วย 
เกิดจำกกำรรับรู้รำยได้เต็มไตรมำสของโครงกำร “อผศ.” รวม 2 
โครงกำร ที่เปิดด ำเนินงำนช่วงปลำยเดือน กรกฎำคม 2561 
ประกอบกับสภำพอำกำศทีด่ีขึ้นกว่ำช่วงเดียวกันของปีก่อน 

เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 2/2562 รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนลดลง
ร้อยละ 10.4 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเข้ำสู่ช่วงฤดูฝนใน
ประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้ปริมำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 
8.5  

ปรมิำณกำรจ ำหนำ่ยไฟฟำ้ และ Capacity factor 

 

ส ำหรับช่วง 9 เดือน ปี 2562 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ใน
ประเทศไทย มีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอยู่ที่ 2,207.7 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 จำกช่วง 9 เดือน ปี 2561 เป็นผลจำกกำร
เพิ่มขึ้นของปริมำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำร้อยละ 7.1 มำอยู่ที่ 211.0 
ล้ำนหน่วย มีสำเหตุหลักมำจำก 

(1) สภำพอำกำศในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 (ก่อนเข้ำสู่ช่วง 
ฤดูฝน) มีควำมปรอดโปร่งมำกกว่ำช่วงเดียวกันของปีก่อน 

(2) กำรรับรู้ รำยได้ เต็มไตรมำสโครงกำร “อผศ.” รวม 2 
โครงกำร 

พลังงำนลม 

ในไตรมำสที่ 3/2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้จำกโรงไฟฟ้ำพลังงำน
ลมในประเทศไทยอยู่ที่ 27.2 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกไตรมำสที่ 
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2/2562 ร้อยละ 71.0 ตำมกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณกำรจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำร้อยละ 68.8 มำอยู่ท่ี 4.3 ล้ำนหน่วย เน่ืองจำก 

(1) ได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุมเนื่องจำกกำรเข้ำสู่ฤดูฝนของ
ประเทศไทย ส่งผลให้ก ำลังลมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 
2/2562 ซึ่งเป็นช่วงนอกฤดูกำล 

(2) เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์เมื่อเดือน เมษำยน 2562 ที่ผ่ำน
มำ และรับรู้รำยได้ไตรมำสที่ 3/2562 เต็มไตรมำส 

ปรมิำณกำรจ ำหนำ่ยไฟฟำ้ และ Capacity factor 

 

ส ำหรับช่วง 9 เดือน ปี 2562 โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม ในประเทศไทย  
มีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอยู่ที่ 43.1 ล้ำนบำท  

บริษัทย่อย: ประเทศญี่ปุ่น  

ในไตรมำสที่ 3/2562 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศ
ญี่ปุ่นมีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอยู่ที่ 53.4 ล้ำนบำท ลดลงร้อย
ละ 65.4 เมื่อเทียบกับไตรมำสที่  3/2561 ซึ่งเป็นไปในทิศทำง
เดียวกันกับกำรลดลงของปริมำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำร้อยละ 63.9 
เป็นผลจำกกำรจ ำหน่ำยโครงกำรผลิตไฟฟ้ำแสงอำทิตย์ Nikaho 
และ Nagi เข้ำกองทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน  (IFF) ในไตรมำสที่  
3/2561 

ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 2/2562 รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน
ลดลงร้อยละ 9 .4  ตำมปริมำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำที่ลดลง 
ร้อยละ 7.0 เนื่องจำกในไตรมำสที่ 3/2562 มีช่วงฤดูในประเทศ
ญี่ปุ่นเข้ำมำในปลำยไตรมำส เป็นผลให้สภำพอำกำศบำงส่วน 
ไม่เอ้ืออ ำนวยเม่ือเทียบกับไตรมำสที่ 2/2562 ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อน  

 

 

 

ปรมิำณกำรจ ำหนำ่ยไฟฟำ้ และ Capacity factor 

 

ส ำหรับช่วง 9 เดือน ปี 2562 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ใน
ประเทศญี่ปุ่น  มีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอยู่ที่ 157.1 ล้ำนบำท 
ลดลงร้อยละ 61.1 จำกช่วง 9 เดือน ปี 2561 เป็นผลจำกกำร
ลดลงของปริมำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำร้อยละ 61.8 มำอยู่ที่ 14.5 
ล้ำนหน่วย จำกกำรจ ำหน่ำยโครงกำรผลิตไฟฟ้ำแสงอำทิตย์ 
Nikaho และ Nagi เข้ำกองทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน (IFF) ประเทศ
ญี่ปุ่น ในไตรมำสที่ 3/2561 

บริษัทย่อย: ประเทศลำว  

ในใตรมำสที่ 3/2562 กลุ่มบริษัทฯเข้ำซื้อโรงไฟฟ้ำพลังน้ ำ “Nam 
San 3A” ในประเทศลำวช่วงปลำยเดือน กันยำยน 2562 ส่งผลให้
มีกำรรับรู้รำยได้อยู่ที่ 16.0 ล้ำนบำท จำกปริมำณกำรจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำที่ 7.7 ล้ำนหน่วย 

ปรมิำณกำรจ ำหนำ่ยไฟฟำ้ และ Capacity factor 
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กำรลงทุนในบริษัทร่วม: ประเทศฟิลิปปินส์   

ในไตรมำสที่ 3/2562 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนแบ่งก ำไรจำกจำกกำร
ด ำเนินงำน (ก่อนกำรหัก ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย) อยู่ที่ 
24.2 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 17.0 เม่ือเทียบกับไตรมำสที่ 3/2561 
โดยมีสำเหตุหลักมำจำก 

(1) ก ำลังลมที่อ่อนตัวเล็กน้อยจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น
ผลให้อัตรำควำมสำมำรถผลิตไฟฟ้ำ (Capacity Factor) 
รำยไตรมำสลดลงจำกร้อยละ 43.2 เป็นร้อยละ 40.4 และท ำ
ใหป้ริมำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 8.5 มำอยู่ท่ี 12.9 
ล้ำนหน่วย  

(2) กำรปรับขึ้นของค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ียตำมอัตรำดอกเบี้ยนโยบำย
ในประเทศฟิลิปปินส์ที่สูงขึ้น อย่ำงไรก็ตำมทำงบริษัทร่วมได้มี
กำรเจรจำต่อรองเพื่อให้กลับมำสู่ระดับต่ ำลงตั้งแต่เดือน 
กรกฎำคม 2562 

ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 2/2562 กลุ่มบริษัทฯมีส่วนแบ่งก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำน (ก่อนกำรหัก ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัด
จ ำหน่ำย) เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 520.5 เน่ืองจำก 

(1) ไตรมำสที่ 3/2562 เป็นช่วงฤดูมรสุม ส่งผลให้มีพำยุพัดผ่ำน
บริเวณที่ตั้งโครงกำร ประกอบกับยังมีพำยุดีเปรสชันเขตร้อน
ที่พัดผ่ำนมำกกว่ำปกติ เป็นผลให้ อัตรำควำมสำมำรถผลิต
ไฟฟ้ำ (Capacity Factor) รำยไตรมำสจำกร้อยละ 22.6 
เป็นร้อยละ 40.4 และท ำใหป้ริมำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น
ถึงร้อยละ 80.9 

(2) ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยที่ลดลงเต็มไตรมำสเป็นไตรมำสแรก
ภำยหลังจำกกำรเจรจำต่อรองอัตรำดอกเบ้ียเพื่อให้กลับมำสู่
ระดับต่ ำดังกล่ำว 

ปรมิำณกำรจ ำหนำ่ยไฟฟำ้ และ Capacity factor 

 

* หมำยเหตุ: ปริมำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำดังกล่ำวคิดตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 

ส ำหรับช่วง 9 เดือน ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนแบ่งก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำน (ก่อนกำรหัก ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย) อยู่ที่ 
57.6 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 จำกช่วง 9 เดือน ปี 2561 เป็น
ผลจำกกำรพัดผ่ำนของพำยุ และลมมรสุมในช่วงต้นปีซึ่งเป็นช่วง
ฤดูกำล มำกกว่ำช่วงเดียวกันของปีก่อน ท ำให้ปริมำณกำร
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.2 มำอยู่ท่ี 38.8 ล้ำนหน่วย 

กำรลงทุนในบริษัทร่วม: ประเทศอินโดนีเซีย                              

ในไตรมำสที่ 3/2562 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกส่วนแบ่งก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำน (ก่อนกำรหัก ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย) ที่ 
199.5 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับไตรมำสที่  
3/2561 เป็นผลจำกจำกกำรเพิ่มขึ้นของอัตรำควำมสำมำรถผลิต
ไฟฟ้ำ (Capacity Factor) รำยไตรมำสจำกร้อยละ 91.9 เป็น
ร้อยละ 95.3 

ทั้งน้ี เม่ือเทียบกับไตรมำสที่ 2/2562 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนแบ่งก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำน (ก่อนกำรหัก ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัด
จ ำหน่ำย) เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 เนื่องจำกเป็นผลจำกกำรเพิ่มขึ้น
ของอัตรำควำมสำมำรถผลิตไฟฟ้ำ (Capacity Factor) รำยไตร
มำสจำกร้อยละ 90.8 เป็นร้อยละ 95.3 เนื่องจำกไตรมำสที่  
3/2562 มีจ ำนวนวันในกำรปิดซ่อมบ ำรุงตำมแผนงำนลดลง 

ส ำหรับช่วง 9 เดือน ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกส่วนแบ่งก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำน (ก่อนกำรหัก ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัด
จ ำหน่ำย) ที่ 557.3 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 5.0 จำกช่วง 9 เดือน ปี 
2561 เป็นไปตำมกำรลดลงของอัตรำควำมสำมำรถผลิตไฟฟ้ำ 
(Capacity Factor) รำยไตรมำสจำกร้อยละ 93.5 เป็นร้อยละ 
93.3  

ปรมิำณกำรจ ำหนำ่ยไฟฟำ้ และ Capacity factor 

 

* หมำยเหตุ: ปริมำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำดังกล่ำวคิดตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น  
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ผลกำรด ำเนนิงำนของธรุกจิโดยภำพรวม 

สรปุงบกำรเงนิไตรมำสที ่3/2562  

รำยได ้

ในไตรมำสที่ 3/2562 รำยได้รวมอยู่ที่ 790.0 ล้ำนบำท ลดลงจำก
ไตรมำสที่ 3/2561 ร้อยละ 4.8 เนื่องจำกมีกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์
เข้ำกองทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน (IFF) ที่ประเทศญี่ปุ่น ตำมที่กล่ำว
ข้ำงต้น อย่ำงไรก็ตำม มีปัจจัยบวกจำกกำรรับรู้รำยได้เต็มไตรมำส
ของโครงกำร “อผศ.” รวม 2 โครงกำร และโครงกำร “ลมลิกอร์” 
รวมถึงกำรเข้ำซื้อโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังน้ ำที่ประเทศลำว 
ดังกล่ำว 

หำกเทียบกับไตรมำสที่ 2/2562 รำยได้รวมลดลงร้อยละ 6.8 จำก
จำกปริมำณกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำที่ลดลงในประเทศไทย เนื่องจำก
กำรเข้ำสู่ช่วงฤดูฝน ขณะที่ยังได้รับกำรชดเชยจำกโครงกำร  

“ลมลิกอร์” รวมถึงกำรเข้ำซื้อโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังน้ ำที่ประเทศ
ลำว เช่นเดียวกัน 

ส ำหรับช่วง 9 เดือน ปี 2562 รำยได้รวมอยู่ที่ 2,445.4 ล้ำนบำท 
ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อยร้อยละ 2.4 โดยแม้จะมี
ผลลบจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์เข้ำกองทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
(IFF) ที่ประเทศญี่ปุ่น ตำมท่ีกล่ำวข้ำงต้น แต่ได้รับกำรชดเชยจำก 
สภำพอำกำศเอ้ืออ ำนวยมำกขึ้น รวมถึงกำรรับรู้รำยได้เต็ม 
ไตรมำสของโครงกำร “อผศ.” รวม 2 โครงกำร และโครงกำร  
“ลมลิกอร์” ตลอดจนกำรเข้ำซื้อโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังน้ ำที่
ประเทศลำว ดังกล่ำว 

 

 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานของธุรกิจโดยรวม

หน่วย: ล้านบาท 3Q61 3Q62
เปล่ียนแปลง

 (%)
2Q62

เปล่ียนแปลง
 (%)

9M61 9M62
เปล่ียนแปลง

 (%)

รายได้จากการขายและบริการ 829.7 790.0 -4.8% 847.6 -6.8% 2,505.0 2,445.4 -2.4%
ต้นทุนขายและบริการ (254.3) (226.2) -11.0% (223.6) 1.2% (741.3) (656.8) -11.4%
ก าไรข้ันต้น 575.4 563.8 -2.0% 624.0 -9.6% 1,763.7 1,788.7 1.4%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (181.7) (145.8) -19.7% (132.4) 10.1% (462.1) (422.5) -8.6%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (132.7) (145.8) 9.9% (132.4) 10.1% (413.1) (422.5) 2.3%
รายได้/(ค่าใช้จ่าย) ภาษีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับ IFF (49.0) -        NA -        NA (49.0) -        NA

EBITDA 576.2 583.5 1.3% 651.5 -10.4% 1,839.1 1,844.5 0.3%

ก าไรจากการด าเนินงาน 393.7 418.0 6.2% 491.6 -15.0% 1,301.6 1,366.2 5.0%

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 113.6 123.1 8.3% 62.3 97.5% 201.6 307.1 52.3%
รายได้/(ค่าใช้จ่าย) อ่ืน 802.3 2.8 -99.7% 6.3 -55.9% 907.0 11.7 -98.7%
ก าไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ 69.1 (8.3) -112.0% 31.2 -126.7% (10.5) 60.5 676.2%
ก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้ 1,265.0 412.5 -67.4% 529.1 -22.0% 2,198.1 1,438.4 -34.6%
ต้นทุนทางการเงิน (136.4) (136.2) -0.2% (130.1) 4.7% (388.7) (395.2) 1.7%
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,242.2 399.3 -67.9% 461.3 -13.4% 2,011.0 1,350.3 -32.9%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (102.9) 1.9 -101.8% 2.5 -26.8% (101.6) 6.3 -106.2%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (15.6) 1.9 -111.9% 2.5 -26.8% (14.3) 6.3 -144.2%
ภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับ IFF (87.3) -        NA -        NA (87.3) -        NA

ก าไรสุทธิ 1,139.3 401.2 -64.8% 463.8 -13.5% 1,909.4 1,356.6 -29.0%
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติ* 411.9 409.5 -0.6% 432.6 -5.3% 1,283.3 1,296.1 1.0%
ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.57      0.20      -64.9% 0.23      -13.0% 0.96      0.68      -29.2%
หมายเหตุ
* ไมร่วมรายการพิเศษ ซ่ึงประกอบไปด้วย ก าไร(ขาดทนุ) จากอัตราแลกแปล่ียนและรายการพิเศษทีเ่กิดข้ึนในระหว่างไตรมาส
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ก ำไรขั้นต้น 

ในไตรมำสที่ 3/2562 ก ำไรขั้นต้นอยู่ท่ี 563.8 ล้ำนบำท ลดลงจำก
ไตรมำสที่ 3/2561 และไตรมำสที่ 2/2562 ที่ร้อยละ 2.0 และ 9.6 
ตำมล ำดับ เป็นไปทิศทำงเดียวกับรำยได้ 

หนว่ย: รอ้ยละ 3Q61 2Q62 3Q62 9M61 9M62 
อัตรำก ำไรขั้นต้น  69.3 73.6 71.4 70.4 73.1 

ส ำหรับช่วง 9 เดือน ปี 2562 ก ำไรขั้นต้นอยู่ที่ 1,788.7 ล้ำนบำท 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.4 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน จำกสภำวะอำกำศ
ที่เอ้ืออ ำนวยขึ้นในประเทศไทย รวมถึงกำรรับรู้รำยได้เต็มไตรมำส
ของโครงกำร “อผศ.” รวม 2 โครงกำร และกำรเปิดด ำเนินกำร 
เชิงพำณิชย์ โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม “ลมลิกอร์” ในไตรมำสที่ 
2/2562  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ในไตรมำสที่ 3/2562 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรอยู่ที่ 145.8 
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 จำกไตรมำสที่ 3/2561 และเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10.1 เมื่อเทียบกับในไตรมำสที่ 2/2562 เนื่องจำกมีกำร
บันทึกค่ำใช้จ่ำยที่ปรึกษำทำงกำรเงินเข้ำมำบำงส่วน ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับกำรเข้ำซือ้โรงไฟฟ้ำพลังน้ ำในเดือน กันยำยน 2562  

หนว่ย: รอ้ยละ 3Q61 2Q62 3Q62 9M61 9M62 
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ขำยและบริหำร
ต่อรำยได้ 

16.0 15.6 18.5 16.5 17.3 

ส ำหรับช่วง 9 เดือน ปี 2562 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรอยู่ท่ี 
422.5 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน 
จำกกำรบันทึกค่ำใช้จ่ำยท่ีปรึกษำทำงกำรเงินดังกล่ำว 

EBITDA จำกกำรด ำเนินงำน  

ในไตรมำสที่ 3/2562 EBITDA จำกกำรด ำเนินงำนอยู่ที่ 583.5 
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1.3 จำกไตรมำสที่ 3/2561 
ขณะที่ลดลงร้อยละ 10.4 จำกไตรมำสที่ 2/2562 เป็นไปในทิศทำง
เดียวกับกำรลดลงของก ำไรขั้นต้น 

ส ำหรับช่วง 9 เดือน ปี 2562 EBITDA จำกกำรด ำเนินงำนอยู่ที่ 
1,844.5 ล้ำนบำท ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  

 

 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ตำรำงแสดงรำยละเอียดส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม: 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนปกติ (ก่อนหักรำยกำรพิเศษ) 

หนว่ย: 
ลำ้นบำท 3Q61 2Q62 3Q62 9M61 9M62 

โครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนลม ประเทศฟลิปิปนิส ์
สว่นแบง่ก ำไรจำก
กำรด ำเนนิงำน 29.1 -3.9 24.2 53.7 57.6 

ค่ำเสื่อมรำคำและ
ค่ำตัดจ ำหน่ำย 

-8.5 -8.2 -7.9 -24.9 -24.2 

สว่นแบง่ก ำไรสทุธ ิ 20.6 -12.1 16.3 28.8 33.4 
โครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนควำมรอ้นใตพ้ภิพ ประเทศอนิโดนเีซยี 
สว่นแบง่ก ำไรจำก
กำรด ำเนนิงำน 

192.6 169.8 199.5 586.8 557.3 

คำ่เสือ่มรำคำและ
คำ่ตดัจ ำหนำ่ย -96.4 -95.4 -92.7 -291.3 -283.5 

สว่นแบง่ก ำไรสทุธ ิ 93.0 74.4 106.8 295.5 273.8 
รวมสว่นแบง่ก ำไร  
(กอ่นกำรคำ่เสื่อม
รำคำฯ)  

221.7 165.9 223.7 640.5 614.9 

รวมสว่นแบง่ก ำไร
สทุธ ิ

113.6 62.3 123.1 295.5 307.1 

ในไตรมำสที่ 3/2562 ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(ก่อนกำรหัก ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย) อยู่ที่ 223.7 ล้ำน
บำท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำก ไตรมำสที่ 3/2561 ที่ 221.7 ล้ำนบำท 
ร้อยละ 0.9  

ขณะทีเ่ม่ือเทียบกับไตรมำสที่ 2/2562 ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม (ก่อนกำรหัก ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย ) 
เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 34.8 จำก 165.9 ล้ำนบำท มีสำเหตุหลักมำจำก 

(1) กำรเข้ำสู่ช่วงฤดูกำลในไตรมำสที่ 3/2562 ของประเทศ
ฟิลิปปินส์ และยังมีพำยุดีเปรสชันเขตร้อนที่พัดผ่ำนมำกกว่ำ
ปกติ ส่งผลให้มีก ำลังลมแข็งแกร่งขึ้นมำก เมื่อเทียบกับ 
ไตรมำสที่ 2/2562 ซึ่งเป็นช่วงนอกฤดูกำล 

(2) จ ำนวนวันในกำรหยุดซ่อมบ ำรุงของโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำม
ร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซียที่น้อยลง 

ส ำหรับช่วง 9 เดือนปี 2562 ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัท
ร่วม (ก่อนกำรหัก ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย) อยู่ที่ 614.9 
ลดลงร้อยละ 4.0 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกกำรหยุด
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ซ่อมบ ำรุงของโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพในประเทศ
อินโดนีเซียในไตรมำสที่ 2/2562 เป็นหลัก 

รำยกำรพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว 
หนว่ย: 
ลำ้นบำท 

3Q61 2Q62 3Q62 9M61 9M62 

รวมสว่นแบง่
ก ำไรสทุธจิำก
สองโครงกำร 

113.6 62.3 123.1 295.5 307.1 

โครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนควำมรอ้นใตพ้ภิพ ประเทศอนิโดนเีซยี 
คำ่ใช้จำ่ยตดั
จ ำหนำ่ย
เกีย่วกบักำรท ำ 
refinance 

- - - -122.7 - 

รวมรำยกำร
พเิศษ 

- - - -122.7 - 

รวมสว่นแบง่
ก ำไรจำกเงนิ
ลงทนุในบรษิทั
รว่ม 

113.6 62.3 123.1 201.6 307.1 

ทั้งนี้ ส่วนแบ่งก ำไรสุทธิจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมในไตรมำสที่ 
3/2562 ยังเติบโตในทิศทำงเดียวกันกับส่วนแบ่งก ำไรจำกเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วม (ก่อนกำรหัก ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัด
จ ำหน่ำย) เน่ืองจำกไมมี่รำยกำรพิเศษ 

ส ำหรับช่วง 9 เดือนปี 2562 มีบันทึกค่ำใช้จ่ำยตัดจ ำหน่ำยจำกกำร
ท ำ refinance ส ำหรับส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
ในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพที่ 122.7 ล้ำน
บำทในไตรมำสที่ 2/2561 ส่งผลให้ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมอยู่ที่ 307.1 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.3 จำก 201.6 
ล้ำนบำทจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน 

รำยได้อื่น 

ในไตรมำสที่ 3/2562 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกรำยได้อ่ืนรวมทั้งสิ้น
จ ำนวน 2.8 ล้ำนบำท ลดลงจำกไตรมำสที่ 3/2561 ร้อยละ 99.6 
เนื่องจำก ไตรมำสที่ 3/2561 มีกำรบันทึกก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำย
สินทรัพย์เข้ำกองทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน จ ำนวน 794.7 ล้ำนบำท 
ในไตรมำสที่ 3/2561  

และลดลงจำกไตรมำสที่ 2/2562 ที่ 6.3 ล้ำนบำท เนื่องจำกไม่มี
กำรบันทึกรำยได้จำกกำรให้บริกำรซ่อมบ ำรุงพิเศษจำกโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น 

ส ำหรับช่วง 9 เดือน ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกรำยได้อ่ืนรวม
ทั้งสิ้นจ ำนวน 11.7 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 98.7 จำกช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน เน่ืองจำกในช่วง 9 เดือน ปี 2561 มีกำรบันทึกก ำไรจำก
กำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินดังกล่ำว และบันทึกเงินประกันภัยชดเชยค่ำ
แผงโซลำร์เซลล์ที่เสียหำยจำกพำยุท่ีประเทศญี่ปุ่น จ ำนวน 100.9 
ล้ำนบำท ในไตรมำสที่ 2/2561  

ก ำไร/(ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน 

ในไตรมำสที่  3/2562 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกขำดทุนจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยนสุทธิ 8.3 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นรำยกำรรับรู้ขำดทุนที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริงจำกกำรให้กู้ระหว่ำงกัน เพื่อเข้ำซื้อโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลังน้ ำ ในประเทศลำว สำเหตุหลักเกิดจำกกำรแข็งค่ำของสกุล
เงินบำทเทียบกับสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ จึงท ำให้กำรแปลงค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิที่เป็นเงินสกุลเงินตรำต่ำงประเทศกลับมำเป็นสกุล
เงินบำทมีมูลค่ำลดลง  

ทั้งนี้ ในไตรมำสที่ 3/2561 และในไตรมำสที่ 2/2562 กลุ่มบริษัทฯ 
บันทึก ก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ 69.1 ล้ำนบำท และก ำไรจำก
อัตรำแลกเปล่ียนที่ 31.2 ล้ำนบำทตำมล ำดับ 

ขณะที่ในช่วง 9 เดือน ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯบันทึกก ำไรจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยนสุทธิ 60.5 ล้ำนบำท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
หน้ำ ที่ เป็นขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่  10.5 ล้ำนบำท 
เน่ืองมำจำกกำรแข็งค่ำของสกุลเงินบำทเทียบกับสกุลเงินดอลลำร์
สหรัฐฯ และสกุลเงินเยน ในช่วงดังกล่ำว ส่งผลให้กำรแปลงค่ำ
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินท่ีมีสถำนะหนี้สินสุทธิในรูปสกุล
เงินต่ำงประเทศในไตรมำสที่ 1/2562 และในไตรมำสที่ 2/2562 มี
มูลค่ำลดลง 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 

ในไตรมำสที่ 3/2562 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกต้นทุนทำงกำรเงิน
จ ำนวน 136.2 ล้ำนบำท ทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 3/2561 
แต่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 2/2562 เนื่องจำก
กลุ่มบริษัทฯได้มีกำรเบิกเงินกู้เพิ่มเพื่อเป็นเงินทุนในกำรเข้ำซื้อ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลนั้ ำ “Nam San 3A” ดังกล่ำวข้ำงต้น 

ส ำหรับต้นทุนทำงกำรเงินเฉลี่ย (ค ำนวณโดยวิธีค่ำเฉลี่ยปกติ) ใน
ไตรมำสที่ 3/2562 อยู่ท่ีร้อยละ 3.07* เทียบกับไตรมำสที่ 3/2561 
ทีร่้อยละ 3.34 และไตรมำสที่ 2/2562 ที่ร้อยละ 3.35 
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หนว่ย: รอ้ยละ 3Q61 2Q62 3Q62 9M61 9M62 
ต้นทุนทำงกำร 
เงินเฉลี่ย 

3.34 3.35 3.07* 3.17 3.26 

* หมำยเหตุ: ต้นทุนทำงกำรเงินดังกล่ำว ค ำนวณโดยวิธีค่ำเฉลี่ยปกติ แต่เนื่องจำกในไตรมำสที่ 
3/2562 มีกำรเบิกรับเงินกู้เพิ่มในช่วงปลำยเดือน กันยำยน 2562 จึงอำจท ำให้ต้นทุนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวต่ ำกว่ำควำมเป็นจริง ทั้งนี้ หำกค ำนวณต้นทุนทำงกำรเงินเฉลี่ย ด้วยวิธีค่ำเฉลี่ยถ่วง
น้ ำหนักแทนวธิีคำ่เฉลี่ยปกติ ต้นทุนทำงกำรเงินเฉลี่ยในไตรมำสที่ 3/2562 จะอยู่ที่รำวร้อยละ 3.46 

ขณะที่ในช่วง 9 เดือน ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกต้นทุนทำง
กำรเงินจ ำนวน 395.2 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 จำกช่วง
เดียวกันของปีก่อนจำกผลของกำรปรับขึ้นของอัตรำดอกเบ้ียจำก
ช่วงต้นปี 2561 ส่งผลให้ดอกเบี้ยจำกหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย
ประเภทลอยตัว (Floating rate) เพ่ิมขึ้น  

ภำษีเงินได้นิติบุคคล 

ในไตรมำสที่ 3/2562 กลุ่มบริษัทฯบันทึกรำยได้ภำษีที่ 1.9 ล้ำน
บำท ลดลงอย่ำงมำกเมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 3/2561 ที่บันทึก
รำยได้ภำษีที่ 102.9 ล้ำนบำท มีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพ่ิมขึ้นของ
ภำษีจ่ำยที่ เกี่ยวข้องกับกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ เข้ำกองทุน
โครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีประเทศญี่ปุ่นในไตรมำสที่ 3/2561 

ขณะที่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ เมื่อเทียบกับไตร
มำสที่ 2/2562 

ส ำหรับช่วง 9 เดือน ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯบันทึกรำยได้ภำษีที่ 6.3 
ล้ำนบำท ลดลงอย่ำงมำกเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ด้วยสำเหตุเดียวกัน  

ก ำไรสุทธิ 

ในไตรมำสที่ 3/2562 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกก ำไรสุทธิอยู่ที่ 401.2 
ล้ ำนบำท  ลดลง  738.1 ล้ ำนบำท  หรื อ ร้ อยล ะ  64.8 จ ำก  
1,139.3 ล้ำนบำท ในไตรมำสที่ 3/2561 มีสำเหตุหลักมำจำก
รำยกำรท่ีเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ดังนี้ 

(1) กำรจ ำหน่ำยโครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
Nikaho และ Nagi เข้ำกองทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน  (IFF) 
ตั้งแต่ไตรมำสที่ 3/2561 พร้อมกับบันทึกก ำไรจำกกำร
จ ำหน่ำย จ ำนวน 793.0 ล้ำนบำท (ก่อนหักค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี) 

(2) มีกำรบันทึกขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียนที่ 8.3 ล้ำนบำท เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำรบันทึกก ำไรจำกอัตรำ
แลกเปล่ียนที่ 69.1 ล้ำนบำท  

เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 2/2562 ก ำไรสุทธิลดลง 62.6 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 13.5 มีสำเหตุหลักมำจำก 

(1) กำรด ำเนินงำนในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจำกกำรเข้ำสู่
ช่วงฤดูฝน 

(2) มีกำรบันทึกขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียนที่ 8.3 ล้ำนบำท เมื่อ
เทียบกับไตรมำสที่ 2/2562 ที่มีกำรบันทึกก ำไรจำกอัตรำ
แลกเปล่ียนที่ 31.2 ล้ำนบำท  

อย่ำงไรก็ตำมได้รับผลบวกจำกส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม ทั้งในประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย และกำรเปิด
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม “ลมลิกอร์” ใน 
ไตรมำสที่ 2/2562 ตลอดจนกำรเข้ำซื้อโรงไฟฟ้ำพลังน้ ำ “Nam 
San 3A” ดังกล่ำว มำชดเชยบำงส่วน 

หนว่ย: รอ้ยละ 3Q61 2Q62 3Q62 9M61 9M62 
อัตรำก ำไรสุทธิ 137.3 54.7 50.8 76.2 55.5 

ขณะที่ในช่วง 9 เดือน ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกก ำไรสุทธิอยู่ท่ี 
1,356.6 ล้ำนบำท ลดลง 552.8 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 29.0 จำก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนที่  1,909.4 ล้ำนบำท มีสำเหตุหลัก
เชน่เดียวกับไตรมำสที่ 3/2562 

ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนปกติ  

ในไตรมำสที่ 3/2562 กลุ่มบริษัทฯ มีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนปกติ
ที่ไม่รวมก ำไร/(ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยนและรำยกำรพิเศษ 
จ ำนวน 409.5 ล้ำนบำท ใกล้เคียงกับไตรมำสที่ 3/2561  

ขณะที่เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 2/2562 ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน
ปกติ ลดลง 23.1 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.3 เนื่องจำก  กำร
ด ำเนินงำนในประเทศไทยท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรเข้ำสู่ช่วงฤดฝูน 

หนว่ย: รอ้ยละ 3Q61 2Q62 3Q62 9M61 9M62 
อัตรำก ำไรสุทธิ
จำกกำรด ำ เนิน 
งำนปกติ 

49.6 51.0 51.8 51.2 53.0 

ส ำหรับช่วง 9 เดือน ปี  2562 กลุ่มบริษัทฯ มีก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนปกติ จ ำนวน 1,296.1 ล้ำนบำท อยู่ในระดับเดียวกับ
ชว่งเดียวกันของปีก่อน 

 

 

 



  บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 
 ค ำอธบิำยและบทวเิครำะหข์องฝำ่ยจดักำรส ำหรบัผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำไตรมำสที ่3 ปี 2562 
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ฐำนะกำรเงนิของกลุม่บรษิทัฯ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2562 

สนิทรพัย์  

สินทรัพย์รวมอยู่ที่ 38,375.9 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกสิ้นปี 2561 
จ ำนวน 6,818.0 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 21.6 สำเหตุหลักมำจำก
กำรเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่ำควำมนิยม รวมกัน
เพิ่มขึ้น 5,340.0 ล้ำนบำท จำกกำรเข้ำซื้อโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังน้ ำ 
“Nam San 3A” ที่ประเทศลำว 

ขณะที่ รองลงมำ ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ยังมีกำรเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 6.0 มำอยู่ที่ 13,726.7 ล้ำนบำท เนื่องมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ หลังจำกที่โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม 
“ลมลิกอร์” เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในไตรมำสที่ 2/2562 และ
กำรเพิ่มขึ้นของงำนระหว่ำงก่อสร้ำง จำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น  

หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 

หนี้สินรวมอยู่ที่ 22,918.6 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.6 สำเหตุ
หลักมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยร้อยละ 28.2 
มำอยู่ที่ 19,952.2  ล้ำนบำท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส ำหรับกำรเข้ำ
ซื้อ โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังน้ ำ “Nam San 3A” ที่ประเทศลำว  

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 

โดยสำมำรถจ ำแนกหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบี้ยตำมสกุลเงินได้ดังนี้  

 

สกุลเงิน (ร้อยละ)  2561 3Q62 ∆ ร้อยละ 
บำท 51.1 58.0 +6.9 
เยน 43.0 31.9 -11.1 
เหรียญสหรัฐ 5.9 10.1 +4.2 
รวม 100.0 100.0  

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

ประเภทอตัรำดอกเบีย้ 
(ร้อยละ) 

 2561 3Q62 ∆ ร้อยละ 

คงที ่(Fixed rate) 9.8 22.9 +13.1 
ลอยตวั (Floating rate) 90.2 77.1 -2.9 
รวม 100.0 100.0  

ทั้งนี้ กำรเพิ่มขึ้นของสัดส่วนหนี้สินที่มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่
ในไตรมำสที่ 3/2562 เทียบกับ ณ สิ้นปี 2561 เน่ืองจำก บริษัทฯ 
ได้ท ำสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยส ำหรับเงินกู้ยืมจำก
ธนำคำร จำกอัตรำดอกเบ้ียลอยตัวเป็นอัตรำดอกเบี้ยคงที่ จ ำนวน
เงินต้น 28 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ไปในไตรมำสที่ 1/2562 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 15,463.0 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น
เล็กน้อยร้อยละ 2.1 จำกสิ้นปีก่อนหน้ำ  

กระแสเงนิสดของกลุม่บรษิทัฯ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2562 

กระแสเงินสดสุทธิที่ได้จำกกำรด ำเนินงำนในช่วง 9 เดือนของปี 
2562 อยู่ที่ 1,412.2 ล้ำนบำท  

กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมกำรลงทุนในช่วง 9 เดือนของ
ปี 2562 อยู่ที่  4,565.1 ล้ำนบำท เกิดจำกกำรเข้ำลงทุนใน 3 
โครงกำร คือ 

(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำซื้อโรงไฟฟ้ำพลังน้ ำในประเทศลำว ในไตร
มำสที่ 3/2562  

(2) ค่ำก่อสร้ำงโครงกำรโซลำร์ฟำร์มในประเทศญี่ปุ่นในช่วง 6 
เดือนแรกของปี 2562 

(3) ค่ำก่อสร้ำงโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม “ลมลิกอร์” ซึ่งได้
เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ เรียบร้อยแล้ว ในไตรมำสที่  
2/2562 

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงินในช่วง 9 เดือนของ
ปี 2562 อยู่ที่ 3,397.4 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นแหล่งเงินทุน
ในกำรเข้ำซื้อโรงไฟฟ้ำพลังน้ ำดังกล่ำว 

ครบ
ก ำหนด 

2561 ร้อยละ 3Q62 ร้อยละ ∆ร้อยละ 

< 1 ปี 1,520.6 9.8 3,862.3 19.4 +9.6 
1 – 5 ปี 11,430.1 73.4 13,813.2 69.2 -4.2 
> 5 ปี 2,616.5 16.8 2,276.8 11.4 -5.4 
รวม 15,567.2 100.0 19,952.2 100.0  



  บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 
 ค ำอธบิำยและบทวเิครำะหข์องฝำ่ยจดักำรส ำหรบัผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำไตรมำสที ่3 ปี 2562 

6 พฤศจกิำยน 2562 
 

10 
 

 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ สิ้นไตรมำสที่ 3/2562 อยู่ท่ี 
2,640.0 ล้ำนบำท   

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ:  

 3Q61 3Q62 ∆ 
ร้อยละ 2Q62 ∆ 

ร้อยละ 
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ 
(%) 

69.35 71.36 +2.0 73.62 -2.3 

อตัรำก ำไร 
EBITDA (%) 

69.45 73.86 +4.4 76.86 +3.0 

อัตรำก ำไรสุทธิ 
(%) 

137.32 50.78 -86.5 54.72 -6.1 

ROE (%) 
(Annualized) 

31.14 10.49 -20.7 12.16 -0.6 

ROA (%) 
(Annualized) 14.33 8.36 -5.97 5.59 -0.3 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง 
อตัรำสว่นเงนิทนุ
หมนุเวยีน (x) 

1.91 0.64* -64.5 1.36 -52.9 

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

1.03 1.29 +25.2 1.01 +27.7 

หนีส้นิทีม่ภีำระ
ดอกเบีย้สทุธ/ิ
สว่นของผูถ้อืหุน้ 
(x) 

0.84 1.12 +33.3 0.92 +21.7 

หนีส้นิรวม/สว่น
ของผูถ้อืหุน้ (x) 1.10 1.48 +34.5 1.05 +41.0 

*หมำยเหตุ: ผลกระทบจำกกำรใช้ Bridging Loan หรอืเงินกูร้ะยะสัน้ ในกำรเข้ำซื้อโรงไฟฟ้ำพลัง
น้ ำ กอ่นที่เงินกู้ดังกล่ำวจะเปลีย่นสภำพเป็นเงินกูร้ะยะยำวในภำยหลัง 

บทวเิครำะหอ์ตัรำสว่นทำงกำรเงนิหลกั ณ วนัที ่30 มถินุำยน 
2562 

อัตรำก ำไรขั้นต้น และอัตรำก ำไร EBITDA ในไตรมำสที่ 3/2562 
ล้วนปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำกไตรมำสที่ 3/2561 จำกผลกำร
ด ำเนินงำนในประเทศไทยท่ีแข็งแกร่ง ทั้งโครงกำรเดิมและโครงกำร
ใหม่  

อย่ำงไรก็ตำม อัตรำก ำไรสุทธิในไตรมำสที่ 3/2562 ลดลงจำกช่วง
เดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 86.5 เน่ืองจำกในไตรมำสที่ 3/2561 
มีกำรจ ำหน่ำยโครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ Nikaho 
และ Nagi เข้ำกองทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน และบันทึกก ำไรจำกกำร
จ ำหน่ำย (ก่อนหักค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี) จ ำนวน 794.7 ล้ำนบำท  

ส ำหรับอัตรำส่วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เพิ่มขึ้นจำกไตรมำสที่ 3/2561 ที่ 1.03 เท่ำ มำอยู่ที่ 1.29 เท่ำ ใน
ไตรมำสที่  3/2562 สำเหตุหลักมำจำกกำรกู้ เงินเพื่อเข้ำซื้อ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังน้ ำ  

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) (+/-) กำรเปลี่ยนแปลงของค่ำเงินสกุลเงินบำทต่อสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐและสกุลเงินเยน อำจส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ 
สำมำรถรับรู้ทั้งผลก ำไรและขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน จำก
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน เน่ืองจำกกลุ่มบริษัทฯมีทรัพย์สินสุทธิ
ที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ 

(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 ำเนินงำนไตรมำส
ที่ 2/2562 

0.15 เงินสด ร้อยละ 65.2 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

3Q61 3Q62 เปล่ียนแปลง (%) 2Q62 เปล่ียนแปลง (%) 9M61 9M62 เปล่ียนแปลง (%)

ปริมาณการผลิตรวม 78,116   82,737   5.9% 81,251   1.8% 234,888   239,956   2.2%
ปริมาณการผลิตไฟฟ้า - โครงการในประเทศไทย (โซลาร์) 64,243   65,746   2.3% 73,331   -10.3% 196,973   210,953   7.1%

BCPG 15,009     14,920     -0.6% 16,687     -10.6% 45,432       47,439       4.4%
BSE 17,396     17,138     -1.5% 19,620     -12.7% 54,902       55,634       1.3%
BSE - PRI 7,468      8,184      9.6% 9,045       -9.5% 25,951       26,795       3.3%
BSE - BRM 4,361      4,457      2.2% 4,889       -8.8% 13,860       14,370       3.7%
BSE - BRM1 4,255       4,286       0.7% 4,566       -6.2% 13,368       13,679       2.3%
BSE - NMA 4,293      4,313      0.5% 4,578      -5.8% 13,251       13,584       2.5%
BSE - CPM1 4,295       4,277      -0.4% 4,841      -11.6% 13,605       13,883       2.0%
อัตราค่าพลังงานไฟฟา้เฉล่ีย (รวม Adder) (บาท-kWh) 11.20      11.22      0.2% 11.22      0.0% 11.17        11.23        0.6%
โซลาร์สหกรณ์: CWSC 1,878      1,921      2.3% 2,153      -10.8% 5,977        6,048         1.2%
โซลาร์สหกรณ์: CBPI 1,881      1,928       2.5% 2,070       -6.9% 5,669         5,796         2.2%
โซลาร์สหกรณ์: CAYA 760         764         0.5% 807         -5.3% 2,311        2,294         -0.7%
อัตราค่าพลังงานไฟฟา้พื้นฐานเฉล่ีย (บาท-kWh) 5.66        5.66        0.0% 5.66        0.0% 5.66          5.66          0.0%
โซลาร์สหกรณ์ อผศ. สระบรีุ 1,512      1,850       22.4% 2,109       -12.2% 1,512        5,912         291.1%
โซลาร์สหกรณ์ อผศ. กาญจนบรีุ 1,136      1,412      24.3% 1,657      -14.8% 1,136        4,661        310.3%
อัตราค่าพลังงานไฟฟา้พื้นฐานเฉล่ีย (บาท-kWh) 4.12        4.12        0.0% 4.12        0.0% 4.12          4.12          0.0%
โซลาร์รูฟทอ็ป -         297         NA 308         -3.7% -           859           NA
อัตราค่าพลังงานไฟฟา้พื้นฐานเฉล่ีย (บาท-kWh) -         3.07        NA 3.06        0.4% -           3.04          NA

ปริมาณการผลิตไฟฟ้า - โครงการในประเทศไทย (ลม) -       4,288     NA 2,541     68.8% -         6,830      NA
ลมลิกอร์ -         4,288       NA 2,541      68.8% -           6,830         NA
อัตราค่าพลังงานไฟฟา้เฉล่ีย (รวม Adder) (บาท-kWh) -         6.34        NA 6.26        NA -           6.31          NA

ปริมาณการผลิตไฟฟ้า - โครงการในประเทศญ่ีปุ่น (โซลาร์) 13,873   5,003     -63.9% 5,379     -7.0% 37,915     14,474    -61.8%
โครงการ Natkatsugawa 291         267         -8.5% 261         2.0% 829           748           -9.7%
โครงการ Takamori 390         327         -16.2% 370         -11.7% 1,123        1,021        -9.1%
โครงการ Nojiri 336         319         -5.2% 310         2.7% 1,017        932           -8.4%
โครงการ Tarumizu 2,752       2,708       -1.6% 2,784      -2.7% 7,272        7,521        3.4%
โครงการ Nikaho 4,241      -         NA -         NA 9,984         -           NA
โครงการ Nagi 4,360      -         NA -         NA 13,191       -           NA
โครงการ Gotemba 1,502       1,382      -8.0% 1,653      -16.4% 4,498        4,251        -5.5%

อัตราค่าพลังงานไฟฟา้เฉล่ีย 1/ (เยน-kWh) 37.93      37.28      -1.7% 38.09       -2.1% 37.99        37.81        -0.5%
ปริมาณการผลิตไฟฟ้า - โครงการในประเทศลาว (น้ า) -       7,699     NA -       NA -         7,699      NA

โครงการ Nam San 3A -         7,699       NA -         NA -           7,699         NA
อัตราค่าพลังงานไฟฟา้เฉล่ีย (บาท-kWh) -         2.08        NA -         NA -           2.08          NA

หน่วย: เมกะวัตต์- ช่ัวโมง
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ตำรำงแสดงรำยได้จำกโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ลม และน้ ำจ ำแนกตำมโครงกำร 

 
 

 

 

3Q61 3Q62 เปล่ียนแปลง (%) 2Q62 เปล่ียนแปลง (%) 9M61 9M62 เปล่ียนแปลง (%)

1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย 675.5     686.5     1.6% 765.7    -10.3% 2,101.6   2,208.1   5.1%
1.1 BCPG 168.7      168.4      -0.2% 187.8      -10.3% 509.0        535.0        5.1%

รายได้จากการขายไฟฟา้พื้นฐาน 48.7        49.2        0.9% 54.4        -9.7% 145.8        155.8        6.9%
รายได้เพิ่มราคารับซ้ือไฟฟา้ (adder) 120.0      119.3      -0.6% 133.4      -10.6% 363.1        379.2        4.4%

1.2 BSE 194.8      191.9      -1.5% 220.3      -12.9% 613.4        624.4        1.8%
รายได้จากการขายไฟฟา้พื้นฐาน 56.4        55.6        -1.5% 64.0        -13.2% 176.4        181.5        2.8%
รายได้เพิ่มราคารับซ้ือไฟฟา้ (adder) 138.4      136.4      -1.5% 156.3      -12.7% 437.0        442.9        1.4%

1.3 BSE - BRM 48.7        49.9        2.5% 54.9        -9.1% 154.5        161.1        4.3%
รายได้จากการขายไฟฟา้พื้นฐาน 14.0        14.4        2.8% 15.9        -9.6% 44.3         46.8         5.5%
รายได้เพิ่มราคารับซ้ือไฟฟา้ (adder) 34.7        35.5        2.3% 38.9        -8.9% 110.2        114.4       3.8%

1.4 BSE - BRM1 47.5        47.9        0.9% 51.1        -6.2% 149.1        153.2        2.8%
รายได้จากการขายไฟฟา้พื้นฐาน 13.7        13.8        1.4% 14.7        -6.1% 42.8         44.3         3.7%
รายได้เพิ่มราคารับซ้ือไฟฟา้ (adder) 33.8        34.1        0.8% 36.3        -6.2% 106.3        108.8        2.4%

1.5 BSE - CPM1 48.0        47.9        -0.3% 54.3        -11.8% 151.8        155.6        2.5%
รายได้จากการขายไฟฟา้พื้นฐาน 13.9        13.8        -0.4% 15.7        -12.0% 43.6         45.2         3.5%
รายได้เพิ่มราคารับซ้ือไฟฟา้ (adder) 34.1        34.0        -0.3% 38.5        -11.6% 108.2        110.5        2.1%

1.6 BSE - NMA 48.1        48.4        0.6% 51.3        -5.7% 148.0        152.4        3.0%
รายได้จากการขายไฟฟา้พื้นฐาน 13.9        14.1        1.0% 14.8        -5.4% 42.6         44.3         4.1%
รายได้เพิ่มราคารับซ้ือไฟฟา้ (adder) 34.1        34.3        0.5% 36.4        -5.8% 105.4        108.1        2.6%

1.7 BSE - PRI 83.2        91.7        10.2% 101.3      -9.5% 289.0        300.5        4.0%
รายได้จากการขายไฟฟา้พื้นฐาน 23.9        26.6        11.5% 29.3        -9.1% 82.6          87.4         5.8%
รายได้เพิ่มราคารับซ้ือไฟฟา้ (adder) 59.3        65.0        9.6% 72.0        -9.6% 206.4        213.1        3.3%

1.8 โครงการโซลาร์สหกรณ์
รายได้ตามอัตราการรับซ้ือในรูปแบบ FiT (5.66) 25.6        26.1        2.1% 28.5        -8.3% 76.0         79.6         4.8%

1.9 โครงการโซลาร์สหกรณ์ อผศ.

รายได้ตามอัตราการรับซ้ือในรูปแบบ FiT (4.12) 10.9        13.4        23.2% 15.5        -13.4% 10.9         43.6         NA
1.10 โครงการโซลาร์รูฟท็อป

รายได้ตามอัตราการรับซ้ือในรูปแบบ Private PPA -         0.9          NA 0.9          -3.3% -           2.6           NA
2. โรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทย -       27.2      NA 15.9      71.0% -        43.1       NA

2.1 โครงการลมลิกอร์ 27.2        NA 15.9        71.0% -           43.1         NA

รายได้จากการขายไฟฟา้พื้นฐาน 12.3        NA 7.2          72.2% -           19.5         NA

รายได้เพิ่มราคารับซ้ือไฟฟา้ (adder) 14.9        NA 8.8          70.0% -           23.6         NA
3. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่น 154.2    53.4      -65.4% 58.9      -9.4% 403.4      157.1      -61.1%

3.1 โครงการ Natkatsugawa 3.5          3.0         -13.4% 3.0          0.7% 9.8           8.6           -12.2%
3.2 โครงการ Takamori 4.5          3.7         -18.6% 4.4         -16.2% 13.1         11.7         -10.4%
3.3 โครงการ Nojiri 4.1         3.6         -12.5% 3.8          -6.3% 12.1         10.8         -10.9%
3.4 โครงการ Tarumizu 33.2        30.5        -8.2% 32.5        -6.3% 86.9          86.9          0.0%
3.5 โครงการ Nikaho 49.1        -         NA -         NA 116.1        -           NA
3.6 โครงการ Nagi 45.7        -         NA -         NA 138.5        -           NA
3.7 โครงการ Gotemba 14.2        12.7        -10.6% 15.2        -16.8% 29.9          39.0         30.5%

4. โรงไฟฟ้าพลังงานน้ า์ในประเทศลาว -       16.0      NA -       NA -        16.0       NA
4.1 โครงการ Nam San 3A -         16.0        NA -         NA -           16.0         NA

5. รายได้ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานอ่ืน -       6.9        NA 7.0        -1.4% -        21.2       NA
5.1 ค่าไฟฟา้ส าหรับค่าใช้จ่ายในการน าส่งเข้ากองทุนพฒันาไฟฟา้ -         0.6          NA 0.6          -10.3% -           1.9           NA
5.2 รายได้ค่าบริการซ่อมบ ารุง -         6.4         NA 6.4          -0.5% -           19.4         NA

รายได้รวม 829.7     790.0    -4.8% 847.6    -6.8% 2,505.0   2,445.4   -2.4%

หน่วย: ล้านบาท
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ตำรำงแสดงผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจโดยรวม 

 
รำยกำรพิเศษ 

 
 

 

 

 

 

 

หน่วย: ล้านบาท 3Q61 3Q62
เปล่ียนแปลง

 (%)
2Q62

เปล่ียนแปลง
 (%)

9M61 9M62
เปล่ียนแปลง

 (%)

รายได้จากการขายและบริการ 829.7 790.0 -4.8% 847.6 -6.8% 2,505.0 2,445.4 -2.4%
ต้นทุนขายและบริการ (254.3) (226.2) -11.0% (223.6) 1.2% (741.3) (656.8) -11.4%
ก าไรข้ันต้น 575.4 563.8 -2.0% 624.0 -9.6% 1,763.7 1,788.7 1.4%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (181.7) (145.8) -19.7% (132.4) 10.1% (462.1) (422.5) -8.6%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (132.7) (145.8) 9.9% (132.4) 10.1% (413.1) (422.5) 2.3%
รายได้/(ค่าใช้จ่าย) ภาษีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับ IFF (49.0) -        NA -        NA (49.0) -        NA

EBITDA 576.2 583.5 1.3% 651.5 -10.4% 1,839.1 1,844.5 0.3%

ก าไรจากการด าเนินงาน 393.7 418.0 6.2% 491.6 -15.0% 1,301.6 1,366.2 5.0%

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 113.6 123.1 8.3% 62.3 97.5% 201.6 307.1 52.3%
รายได้/(ค่าใช้จ่าย) อ่ืน 802.3 2.8 -99.7% 6.3 -55.9% 907.0 11.7 -98.7%
ก าไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ 69.1 (8.3) -112.0% 31.2 -126.7% (10.5) 60.5 676.2%
ก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้ 1,265.0 412.5 -67.4% 529.1 -22.0% 2,198.1 1,438.4 -34.6%
ต้นทุนทางการเงิน (136.4) (136.2) -0.2% (130.1) 4.7% (388.7) (395.2) 1.7%
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,242.2 399.3 -67.9% 461.3 -13.4% 2,011.0 1,350.3 -32.9%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (102.9) 1.9 -101.8% 2.5 -26.8% (101.6) 6.3 -106.2%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (15.6) 1.9 -111.9% 2.5 -26.8% (14.3) 6.3 -144.2%
ภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับ IFF (87.3) -        NA -        NA (87.3) -        NA

ก าไรสุทธิ 1,139.3 401.2 -64.8% 463.8 -13.5% 1,909.4 1,356.6 -29.0%
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติ* 411.9 409.5 -0.6% 432.6 -5.3% 1,283.3 1,296.1 1.0%
ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.57      0.20      -64.9% 0.23      -13.0% 0.96      0.68      -29.2%
หมายเหตุ
* ไมร่วมรายการพิเศษ ซ่ึงประกอบไปด้วย ก าไร(ขาดทนุ) จากอัตราแลกแปล่ียนและรายการพิเศษทีเ่กิดข้ึนในระหว่างไตรมาส

รวมรายการพิเศษ 727.4 (8.3) 31.2 626.1 60.5
ก าไร/(ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปล่ียน 69.1 (8.3) 31.2 (10.5) 60.5
การจ าหนา่ยสินทรัพย์ (ในรายการรายได้อ่ืน) 794.7 0.0 0.0 794.7 0.0

ภาษีทีเ่ก่ียวข้องกับการขายสินทรัพย์ให้กอง IFF (ใต้ CIT) (87.3) 0.0 0.0 (87.3) 0.0

รายได้/(ค่าใช้จ่ายภาษีทีเ่ก่ียวข้องกับ IFF (ในค่าใช้จ่ายบริหาร) (49.0) 0.0 0.0 (49.0) 0.0
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ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินทุนในบริษัทร่วม 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม ประเทศฟิลิปปินส์ 

 
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ ประเทศอินโดนีเซีย 

 
รวมส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินทุนในบริษัทร่วม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

เปล่ียนแปลง
 YoY (%)

9M61 9M62
เปล่ียนแปลง

 (%)
ส่วนแบง่ก าไรจากการด าเนนิงาน 29.1     18.9     37.4     (3.9)      24.2      -715.2% -16.9% 53.7     57.6     7.3%
(-) ค่าตัดจ าหนา่ยสิทธิในการขายไฟ (8.5)      (8.4)      (8.2)      (8.2)      (7.9)      -2.9% 6.9% (24.9)    (24.2)    -2.7%
ส่วนแบง่ก าไรจากการด าเนนิงาน หลังหักค่าตัดจ าหนา่ยสิทธิในการขายไฟ 20.6     10.5     29.2      (12.1)    16.3     -234.5% -21.1% 28.8      33.4      16.0%
(+/-) รายการพิเศษ
ก าไรจากการประเมินมูลค่าการซ้ือกิจการ -        -        -        -        -        NA NA -        -        NA

ส่วนแบง่ก าไรจากการด าเนนิงานสุทธิ 20.6     10.5     29.2      (12.1)    16.3     234.5% -21.1% 28.8      33.4      16.0%

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

เปล่ียนแปลง
 YoY (%)

9M61 9M62
เปล่ียนแปลง

 (%)
ส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงาน 192.6   174.5   188.0    169.8   199.5    17.5% 3.6% 586.8    557.3    -5.0%
(-) ค่าตัดจ าหน่ายสิทธิในการขายไฟ (99.6)    (99.1)    (95.5)    (95.4)    (92.7)    NA NA (291.3)  (283.5)   -2.7%
ส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงาน หลังหักค่าตัดจ าหน่ายสิทธิในการขายไฟ 93.0      75.4     92.5      74.4     106.8   43.6% 14.9% 295.5    273.8    -7.4%
(+/-) รายการพิเศษ
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีของเงินกู้เดิมท่ีเก่ียวกับการ Refinancing -        -        -        -        -        NA NA (122.7) -        NA
รายการส ารองเผ่ือภาษีจ่ายล่วงหน้ารอขอคืน -        (83.8)    -        -        -        NA NA -        -        NA

ส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงานสุทธิ 93.0      (8.4)      92.5      74.4     106.8   43.6% 14.9% 172.8   273.8    58.4%
* ปรับปรุงรายการ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีของเงินกู้เดิมท่ีเก่ียวกับการ Refinancing

 

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

เปล่ียนแปลง
 YoY (%)

9M61 9M62
เปล่ียนแปลง

 (%)
ส่วนแบง่ก าไรจากการด าเนนิงาน 221.7   193.4    225.4    165.9   223.7    34.8% 0.9% 640.5    614.9   -4.0%
(-) ค่าตัดจ าหนา่ยสิทธิในการขายไฟ (108.1)  (107.5)  (103.7)  (103.6)  (100.6)  -2.9% 7.0% (316.2)  (307.8)  -2.7%
ส่วนแบง่ก าไรจากการด าเนนิงาน หลังหักค่าตัดจ าหนา่ยสิทธิในการขายไฟ 113.6   85.9      121.7   62.3     123.1   97.5% 8.4% 324.3    307.1   -5.3%
(+/-) รายการพิเศษ
ก าไรจากการประเมนิมลูค่าการซ้ือกิจการ -        -        -        -        -        NA NA -        -        NA
ค่าใช้จ่ายรอตัดบญัชีของเงินกู้เดิมทีเ่ก่ียวกับการ Refinancing -        -        -        -        -        NA NA (122.7) -        NA
รายการส ารองเผ่ือภาษีจ่ายล่วงหนา้รอขอคืน -        (83.8)    -        -        -        NA NA -        -        NA

ส่วนแบง่ก าไรจากการด าเนนิงานสุทธิ 113.6   2.1       121.7   62.3     123.1   97.5% 8.4% 201.6   307.1   52.3%



  บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 
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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

3Q62
% ของ
สินทรัพย์

เปล่ียนแปลง 
(%)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,425.3 7.7% 2,640.0 6.9% 8.9%
ลูกหน้ีการค้า 523.8 1.7% 594.7 1.5% 13.5%
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 226.1 0.7% 343.2 0.9% 51.8%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,175.2 10.1% 3,577.9 9.3% 12.7%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 13,500.7 42.8% 13,671.7 35.6% 1.3%
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12,945.3 41.0% 13,726.7 35.8% 6.0%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,765.6 5.6% 7,105.6 18.5% 302.5%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 171.0 0.5% 294.1 0.8% 72.0%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 28,382.6 89.9% 34,797.9 90.7% 22.6%
รวมสินทรัพย์ 31,557.9 100.0% 38,375.9 100.0% 21.6%
เงินกู้ยืมระยะส้ันและเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีครบก าหนดช าระใน 1 ปี 1,520.6 4.8% 3,862.3 10.1% 154.0%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 14,046.6 44.5% 16,089.9 41.9% 14.5%
หน้ีสินอ่ืน 848.5 2.7% 2,966.3 7.7% 249.6%
รวมหน้ีสิน 16,415.6 52.0% 22,918.4 59.7% 39.6%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 15,142.1 48.0% 15,457.3 40.3% 2.1%
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 0.1 0.0% 0.1 0.0% 0.0%
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 31,557.9 100.0% 38,375.9 100.0% 21.6%

หน่วย: ล้านบาท 9M61 9M62 YoY เปล่ียนแปลง
กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน 1,881.8 1,412.2 (469.6)

กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 1,640.9 (4,565.1) (6,206.0)

กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (2,572.3) 3,397.4 5,969.7

เ งินสดและรายการเทียบเท่าเ งินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) 950.4 244.5 (705.9)

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

(42.3) (29.9) 12.4

เ งินสดและรายการเทียบเท่าเ งินสด ณ ปลายงวด 2,912.2 2,640.0 (272.2)

รายจ่ายเพื่อลงทุนซ้ือสินทรัพย์ (CAPEX) (1,408.0) (4,488.5) (3,080.5)


