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ภาพรวมการดำเนนิธรุกจิ 
ไตรมาสที่ 1/2563 : กลุ่มบริษัทฯ บันทึกกำไรสุทธิอยู่ที่ 573.7 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 82.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.7 จากไตรมาสที่ 
1/2562 และเพิ่มขึ้น 128.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.0 จากไตร
มาสที่ 4/2562 

โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายการพิเศษในไตรมาสที่ 1/2563  คือ 
การบันทึกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 325.1 ล้านบาท แต่หากไม่
รวมรายการดังกล่าว กำไรจากการดำเนินงานปกติในไตรมาสที่ 
1/2563 อ่อนตัวลงจากทั ้งไตรมาสที ่  1/2562 และไตรมาสที่  
4/2562 เนื่องจากภาวะแล้งในช่วงนอกฤดูกาลที่รุนแรงผิดปกติใน 
สปป.ลาว ส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าพลังน้ำ “Nam San 3A” 
และ “Nam San 3B” 

อย่างไรก็ตาม EBITDA จากการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1/2563 
ยังเติบโตต่อเน่ืองจากทั้งไตรมาสที่ 1/2562 และไตรมาสที่ 4/2562 
เนื่องจากการรับรู้ผลการดำเนินงานจากโครงการ “ลมลิกอร์” ที่
เพิ่มขึ้นจากความเร็วลมเฉลี่ยที่ดีขึ้น และส่วนแบ่งกำไรสุทธิจาก
เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ก่อนการหัก ค่าเสื ่อมราคาและค่าตัด
จำหน่าย และรายการพิเศษ) ทั้งในประเทศอินโดนีเซียที่มีจำนวน
วันปิดซ่อมบำรุงตามแผนงานที่ลดลงมาก และประเทศฟิลิปปนิส์ที่
มีกำลังลมที่เพิ่มสูงขึ้นมากจากการเข้าสู่ช่วงเข้าสู่ฤดูมรสุม ในไตร
มาสที่ 1/2563  

พัฒนาการที่สำคัญระหว่างไตรมาสที่ 1/2563 จนถึงปัจจุบัน 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี: ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
กลุ่มบริษัทฯได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 3 หัวข้อ* 
ได้แก่ 

(1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 (TFRS 9) 

(2) การถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เป็นครั้งแรก ด้วยวิธีปรับปรุง
ย ้ อ น ห ล ั ง โ ด ย ร ั บ ร ู ้ ผ ล ก ร ะ ท บ ส ะ ส ม  (Modified 
retrospective approach) 

(3) การเปลี่ยนนโยบายวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมใน “งบการเงินเฉพาะกิจการ” จากเดิมท่ี
บันทึกตามวิธี “ราคาทุน” มาเป็นวิธี “ส่วนได้เสีย” โดย
เป็นไปตามทางเลือกเพิ่มเติมที่กำหนดอยู่ในมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที ่ 27 เรื ่องงบการเงินเฉพาะกิจการ  โดยการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวนโยบายการบัญชีดังกล่าวจะกระทบ

ต่อ “งบการเงินเฉพาะกิจการ” เพียงเท่านั้น ไม่ส่งผลกระทบ
ต่องบการเงินรวมของบริษัทแต่อย่างใด  

(*รายละเอียดโปรดดูในหมายเหตุที่ 3 ของงบการเงินประจำไตรมาส 1/2563) 

นอกเหนือจากการการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว 
กลุ่มบริษัทฯยังได้มีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักที่ใช้ในการ
ดำเนินงาน (Functional currency) ในบริษัทย่อย “บริษัท บีซีพี
จี อินโดไชน่า จำกัด” จากเดิมที่อ้างอิงสกุลเงินบาท เปลี่ยนเป็น
สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 

มกราคม: โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam San 3A และ Nam 
San 3B** ใน สปป.ลาว ได้ทำสัญญาขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า
แห่งประเทศเวียดนาม (EVN) เป็นผลสำเร็จ โดยโครงการจะ
จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ EVN เป็นระยะเวลา 25 ปี ตั้งแต่ปี 2565 เป็น
ต้นไป ส่งผลให้ระยะเวลาการจำหน่ายไฟฟ้าของ Nam San 3A 
และ Nam San 3B จากเดิมสิ้นสุดปี 2586 และ 2585 ตามลำดับ 
ได้รับการขยายไปจนถึงปี 2590 บนอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยตลอด
อายุสัญญาเพิ่มขึ ้นจากสัญญาเดิมประมาณร้อยละ  10.0 และ
ได้รับชำระเงินเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 
**กลุ่มบริษัทฯได้ทำการเข้าซื้อโครงการในปลายเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี
รายละเอียดดังที่จะกล่าวต่อไป 

กุมภาพันธ์: วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า 
จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ได้เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังน้ำในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งมีขนาดกำลัง
การผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 45.0 เมกะวัตต์ โดยเป็นการซื้อ
หุ้นร้อยละ 100.0 ของ Nam San 3B Power Sole Co., Ltd. 
(หรือ Nam San 3B) จาก Phongsubthavy ในวงเงินรวมไม่
เกิน 113.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 3,581.3 ล้านบาท) 
โดยในระหว่างงวดนับตั้งแต่วันที่ซ้ือกิจการ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 
2563 ธุรกิจดังกล่าวมีรายได้จำนวน 0.40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
(ประมาณ 12.93 ล้านบาท) และขาดทุนสุทธิจำนวน 0.15 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 4.91 ล้านบาท) ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 

พร้อมกันนี้ ยังได้ลงนามในสัญญาที่จะลงทุนก่อสร้างและดำเนิน
กิจการระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าและสถานีจ ่ายไฟฟ้าย่อย 
(Transmission Line & Substation) ร่วมกับผู้ขาย ในวงเงิน
รวมไม่เกิน 10.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 304.6 ล้านบาท) 
โดยคาดว่าจะเข้าลงทุนภายในปี 2563  
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ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 1/2563 

สรุปกำลังการผลิตตามสัญญา จำแนกตามประเทศ และประเภท
พลังงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2563 

หน่วย: เมกะวัตต์ตามสัดส่วนการถือหุ้น 

ประเทศ  1Q62 1Q63 ∆ รอ้ยละ 4Q62 ∆ รอ้ยละ 
ไทย 

 139.7 142.2 1.8 142.2 0.0 

 

0.0 9.0 NA 9.0 0.0 
ญี่ปุ่น 

 14.7 14.7 0.0 14.7 0.0 
ลาว 

 0.0 114.0 NA 69.0 65.2 
อินโดนีเซีย  

 

157.5 157.5 0.0 157.5 0.0 
ฟิลลิปปินส์ 

 

14.4 14.4 0.0 14.4 0.0 
รวม 326.3 451.8 38.4 406.8 11.1 

กำลังการผลิตตามสัญญารวม ณ สิ้นไตรมาสที่  1/2563 อยู่ที่ 
451.8 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากสิ้นไตรมาสที่ 1/2562 ร้อยละ 38.4 
จาก 

(1) การเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ “Nam San 3A” และ
“Nam San 3B” ที่ สปป.ลาว กำลังการผลิตตามสัญญาที่ 
69.0 เมกะวัตต์ และ 45.0 เมกกะวัตต์ ในเดือน กันยายน 
2562 และเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ตามลำดับ 

(2) เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าพลังงานลม “ลมลิกอร์” 
กำลังการผลิตตามสัญญาที ่ 8.965 เมกะวัตต์ ในเดือน 
เมษายน 2562 และ 

(3) เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโซลาร์ภาคเอกชน 
แบบลอยน้ำ และติดตั้งบนพื้นดิน “บางปะอิน” ที ่จ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในเดือน พฤศจิกายน 2562 กำลังการ
ผลิตตามสัญญาท่ี 2.1 เมกะวัตต์   

เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ 4/2562 กำลังการผลิตตามสัญญาเพิ่มขึน้
ร้อยละ 11.1 จากการเข้าซ้ือโครงการ Nam San 3B ดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 

ผลการดำเนินงานจำแนกตามรายประเทศ 
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าและรายได้อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

หนว่ย: ลา้นบาท  1Q62 1Q63 ∆ รอ้ยละ 4Q62 ∆ รอ้ยละ 
ไทย 755.8 770.6 2.0 806.1 -4.4 
ญี่ปุ่น 44.8 34.5 -23.0 36.0 -4.3 
สปป.ลาว - 72.5 NA 132.2 -45.2 
รายได้จากการ
ดำเนินงานอืน่ 

7.2 8.8 21.3 6.9 28.1 

รวม 807.8 886.4 9.7 981.2 -9.7 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย: ประเทศไทย    

พลังงานแสงอาทิตย์ 

ในไตรมาสที่ 1/2563 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย  
มีรายได้จากการดำเนินงานอยู่ท่ี 745.8 ล้านบาท อ่อนตัวเล็กน้อย
จากไตรมาสที่ 1/2562 ร้อยละ 1.3 ขณะที่ลดลงจากไตรมาสที่ 
4/2562 ที่ร้อยละ 5.1 โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกับการลดลงของ
ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากความเข้มแสงที่
อ่อนตัวลง จากสภาพอากาศท่ีมีความปรอดโปร่งลดลง 

พลังงานลม 

ในไตรมาสที่ 1/2563 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงาน
ลมในประเทศไทยอยู ่ที ่ 24.8 ล้านบาท เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสที่ 
4/2562 ร้อยละ 22.0 ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณการจำหน่าย
ไฟฟ้าร้อยละ 21.0 มาอยู่ที่ 3.9 ล้านหน่วย เนื่องจากมีความเร็ว
ลมที่เพิ่มขึ้นในช่วงดังกล่าว 

 

 

 

ปรมิาณการจำหนา่ยไฟฟา้ และ Capacity factor 
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ปรมิาณการจำหนา่ยไฟฟา้ และ Capacity factor 

 

บริษัทย่อย: ประเทศญี่ปุ่น  

ในไตรมาสที่ 1/2563 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ
ญี่ปุ่นมีรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ 34.5 ล้านบาท ลดลงจาก
ไตรมาสที่ 1/2562 และไตรมาสที่ 4/2562 ที่ร้อยละ 23.0 ร้อยละ 
4.3 ตามลำดับ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการลดลงของปริมาณ
การจำหน ่ ายไฟฟ ้ า  เน ื ่ องจากม ีการหย ุดร ั บซ ื ้ อ ไฟฟ้ า 
(Curtailment) จากการไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่นในช่วงเวลาที่มีความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำ 

ปรมิาณการจำหนา่ยไฟฟา้ และ Capacity factor 

 

บริษัทย่อย: สปป.ลาว  

ในใตรมาสที่ 1/2563 โรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว มีรายได้จาก
การดำเนินงานอยู่ที่ 72.5 ล้านบาท ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจาก
ไตรมาสที่ 4/2562 ร้อยละ 45.2 ตามปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าที่
ลดลงร้อยละ 46.2  มาอยู่ที่ 34.3 ล้านหน่วย ซึ่งเกิดจากปริมาณ
น้ำที่ลดลงมาก เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 ของทุกปีเป็นช่วงนอก
ฤดูกาล (Low season) ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ ประกอบ
กับเกิดภาวะแล้งที่รุนแรงผิดปกติ  

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯได้มีการรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลัง
น้ำแห่งใหม่ “Nam San 3B” ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 
เป็นต้นไป 

ปรมิาณการจำหนา่ยไฟฟา้ และ Capacity factor 

 

การลงทุนในบริษัทร่วม: ประเทศฟิลิปปินส์   

ในไตรมาสที ่ 1/2563 กลุ ่มบริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากการ
ดำเนินงาน (ก่อนการหัก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และ
รายการพิเศษ) อยู่ท่ี 32.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.5 เมื่อเทียบ
กับไตรมาสที่ 1/2562 เนื่องจากการลดลงของปริมาณการผลิต
ไฟฟ้าที่ร้อยละ 13.3 ตามการลดลงของอัตราความสามารถผลิต
ไฟฟ้า (Capacity Factor) จากร้อยละ 53.4 เป็นร้อยละ 45.5 
ส่วนหนึ่งเกิดจากในเดือน มกราคม 2563 มีการปิดซ่อมบำรุงเสา
กังหันลมในโครงการที่เกิดความเสียหายจากพายุใต้ฝุ่นที่เกิดขึ้น
ในปลายไตรมาสที่ 4/2562 แต่ทั้งนี้ การซ่อมบำรุงดังกล่าวได้แล้ว
เสร็จและกลับมาดำเนินการตามปกติแล้วในปลาย เดือน มกราคม 
2563 

ขณะที่ เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2562 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนแบ่ง
กำไรจากการดำเนินงาน (ก่อนการหัก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จำหน่าย และรายการพิเศษ) เพิ่มขึ ้นอย่างมีนัยสำคัญร้อยละ 
2,909.4 ตามปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 76.2 
เน่ืองจาก 

(1) กำลังลมทีเ่พ่ิมสูงขึ้นมากในไตรมาสที่ 1/2563 จากการเข้าสู่
ช่วงเข้าสูฤ่ดูมรสุม ส่งผลให้อัตราความสามารถผลิตไฟฟ้า 
(Capacity Factor) เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 25.7 เป็นร้อยละ 
45.5 

(2) การปิดซ่อมบำรุงสายส่งที่ได้รับความเสียหายจากพายุใต้ฝุ่น
ในไตรมาสที ่4/2562 
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ปรมิาณการจำหนา่ยไฟฟา้ และ Capacity factor 

 

* หมายเหตุ: ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าดังกล่าวคิดตามสัดส่วนการถือหุ้น 

การลงทุนในบริษัทร่วม: ประเทศอินโดนีเซีย                              

ในไตรมาสที่ 1/2563 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกส่วนแบ่งกำไรจากการ
ดำเนินงาน (ก่อนการหัก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และ
รายการพิเศษ) ที่ 228.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1/2562 
และ ไตรมาสที่ 4/2562 ที่ร้อยละ 21.5 และร้อยละ 37.9 ตามลำดับ 

ตามปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าที่ เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 4.0 และ 6.1 
ตามลำดับมาอยู่ที่ 318.2 ล้านหน่วย  เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของ
อัตราความสามารถผลิตไฟฟ้า (Capacity Factor) ซึ่งเกิดจาก
จำนวนวันปิดซ่อมบำรุงตามแผนงานที่ลดลงมากจากช่วงดังกล่าว
ในไตรมาสที่ 1/2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรมิาณการจำหนา่ยไฟฟา้ และ Capacity factor 

 

* หมายเหตุ: ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าดังกล่าวคิดตามสัดส่วนการถือหุ้น  
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ผลการดำเนนิงานของธรุกจิโดยภาพรวม 

 
สรปุงบการเงนิไตรมาสที ่1/2563 

รายได ้

ในไตรมาสที่ 1/2563 รายได้รวมอยู่ท่ี 886.4 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก
ไตรมาสที่ 1/2562 ร้อยละ 9.7 เนื่องจากการรับรู้รายได้เต็มไตร
มาสที ่ได้เข้าซื ้อและเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในระหว่างช่วง
ดังกล่าว ได้แก่  

(1) โครงการ “ลมลิกอร์” เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือน
เมษายน 2562 

(2) โครงการ “Nam San 3A” เข้าซ้ือในเดือน กันยายน 2562 
(3) โครงกาโซลาร์ภาคเอกชน แบบลอยน้ำ และติดตั้งบนพื้นดิน 

“บางปะอ ิน”  เป ิดดำเน ินการเช ิ งพาณ ิชย ์  ในเด ือน
พฤศจิกายน 2562 และ 

(4) โครงการ “Nam San B” เข้าซ้ือในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 

แต่ลดลงเม่ือเทียบกับไตรมาสที่ 4/2562 ร้อยละ 9.7 โดยมีสาเหตุ
หลักจาก ภาวะแล้งท่ีรุนแรงผิดปกติในช่วงนอกฤดกูาลในการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังน้ำใน สปป.ลาว ในไตรมาสที่ 1 ของทุกปี และความ
เข้มแสงในประเทศไทยท่ีลดลงดังกล่าวข้างต้น 

กำไรขั้นต้น 

ในไตรมาสที่ 1/2563 กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 577.5 ล้านบาท ลดลงจาก
ทั้งไตรมาสที่ 1/2562 และไตรมาสที่ 4/2562 ที่ร้อยละ 3.9 และ 
14.6 ตามลำดับ เน่ืองจากภาวะแล้งผิดปกติใน สปป.ลาว ดังกล่าว  

หนว่ย: รอ้ยละ 1Q62 4Q62 1Q63 
อัตรากำไรขั้นต้น  74.4 69.0 65.2 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในไตรมาสที่ 1/2563 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ 147.5 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 2.2 จากไตรมาสที่ 1/2562 จาก

หน่วย: ล้านบาท 1Q62 1Q63 ∆ ร้อยละ 4Q62 ∆ ร้อยละ

รายได้จากการขายและบริการ 807.8 886.4 9.7% 981.2 -9.7%
ต้นทุนขายและบริการ (206.9) (308.9) 49.3% (304.7) 1.4%
ก าไรข้ันต้น 600.8 577.5 -3.9% 676.5 -14.6%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (144.3) (147.5) 2.2% (152.5) -3.3%
ก าไรจากการด าเนินงาน 456.5 430.0 -5.8% 524.0 -17.9%

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ไม่รวมรายการพิเศษ) 121.7 158.2 29.9% 67.5 134.3%

EBITDA 731.2 824.5 12.8% 803.8 2.6%

รายได้/(ค่าใช้จ่าย) อ่ืน 2.6 7.7 194.7% 8.4 -8.3%
รายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.0 (66.7) NA (20.0) NA
ก าไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ 37.6 325.1 763.9% 34.9 831.4%
ก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้ 496.8 696.1 40.1% 547.3 27.2%
ต้นทุนทางการเงิน (128.9) (187.5) 45.5% (172.6) 8.6%
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 489.6 666.8 36.2% 442.2 50.8%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1.9 (93.0) NA 2.0 NA
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1.9 (6.9) NA 2.0 NA
ภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับก าไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ 0.0 (86.1) NA 0.0 NA

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 0.0 (0.0) NA 0.7 NA
ก าไรสุทธิ 491.6 573.7 16.7% 444.8 29.0%
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติ* 453.9 403.7 -11.1% 430.2 -6.2%
ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.25        0.29        16.0% 0.22        31.8%
หมายเหตุ
* ไมร่วมรายการพิเศษ ซ่ึงประกอบไปด้วย ก าไร(ขาดทนุ) จากอัตราแลกแปล่ียนและรายการพิเศษทีเ่กิดข้ึนในระหว่างงวด
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การมีค่าใช้จ ่ายที ่เก ี ่ยวข้องกับการดำเนินการของโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัน้ำใน สปป.ลาว เพ่ิมขึ้น 

ขณะที่ลดลงร้อยละ 3.3 เมื ่อเทียบกับในไตรมาสที ่ 4/2562 
เนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเข้า
ซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว 

หนว่ย: รอ้ยละ 1Q62 4Q62 1Q63 
ค่าใช้จ ่ายในการขายและบริหารต่อ
รายได้ 

17.9 15.5 16.6 

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ตารางแสดงรายละเอียดส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม: 

ส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงานปกติ (ก่อนรวมรายการพิเศษ) 

หนว่ย: ลา้นบาท 1Q62 4Q62 1Q63 
โครงการโรงไฟฟา้พลงังานลม ประเทศฟลิปิปนิส ์
สว่นแบง่กำไรจากการดำเนนิงาน 37.4 1.1 32.3 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย -8.2  -7.8 -8.1 
สว่นแบง่กำไรสทุธ ิ 29.2 -6.7 24.2 
โครงการโรงไฟฟา้พลงังานความรอ้นใตพ้ภิพ ประเทศอนิโดนเีซยี 
สว่นแบง่กำไรจากการดำเนนิงาน 188.0  165.7   228.4  
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจำหนา่ย -95.5 -91.4 -94.5 
สว่นแบง่กำไรสทุธ ิ 92.5  74.2   133.9  
รวมสว่นแบง่กำไร  
(กอ่นการคา่เสื่อมราคาฯ)  

225.4 166.7  260.7  

รวมสว่นแบง่กำไรสทุธ ิ 121.7 67.5 158.2 

ในไตรมาสที่ 1/2563 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(ก่อนการหัก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และรายการพิเศษ) 
อยู ่ที่ 260.7 เพิ ่มขึ ้นจากทั ้งไตรมาสที่ 1/2562 และไตรมาสที่ 
4/2562 ที่ร้อยละ 15.7 และร้อยละ 56.4 ตามลำดับ สาเหตุหลัก
มาจาก  

(1) จำนวนวันการหยุดซ่อมบำรุงตามแผนของโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซียที่ลดลง ทั้งจากช่วง
เดียวกันของปีก่อน และไตรมาสก่อนหน้า 

(2) กำลังลมในประเทศฟิลิปปินส์ที่เพิ่มขึ้น จากไตรมาสก่อนหน้า 
ประกอบกับการปิดซ่อมบำรุงสายส่งที่ได้รับความเสียหาย
จากพายุใต้ฝุ่นในไตรมาสที่ 4/2562 

 

 

รายการพิเศษ 
หนว่ย: ลา้นบาท 1Q62 4Q62 1Q63 
รวมสว่นแบง่กำไรสทุธจิากสอง
โครงการ 

121.7 67.5 158.2 

โครงการโรงไฟฟา้พลงังานความรอ้นใตพ้ภิพ ประเทศอนิโดนเีซยี 
รายการสำรองเผือ่ภาษจีา่ยลว่งหนา้
รอขอคนื 

- -20.0 -23.9 

รายการสำรองเผือ่ลกูหนีก้ารคา้ - - -42.8 
รวมรายการพิเศษ - -20.0 -66.7 
รวมสว่นแบง่กำไรจากเงนิลงทนุใน
บรษิทัรว่ม 121.7  47.5  91.5  

เมื ่อรวมรายการพิเศษจำนวน 66.7 ล้านบาท  จากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ประเทศอินโดนีเซีย เป็นผล
ให้ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในไตรมาสที่ 
1/2563 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 24.8   

อย่างไรก็ตาม ยังเติบโตอย่างมีน ัยสำคัญจากในไตรมาสที่  
4/2562 ร้อยละ 92.5 เป็นไปในทิศทางเดียวกับส่วนแบ่งกำไรจาก
เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ก่อนการหัก ค่าเสื ่อมราคาและค่าตัด
จำหน่าย และรายการพิเศษ)  

EBITDA จากการดำเนินงาน  

ในไตรมาสที่ 1/2563 EBITDA จากการดำเนินงานอยู่ที่ 824.5 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากทั้งไตรมาสที่ 1/2562 และไตรมาสที่ 4/2562 
ที ่ร ้อยละ 12.8 และ 2.6 ตามลำดับ เนื ่องจากการรับรู ้ผลการ
ดำเนินงานกจากโครงการ “ลมลิกอร์” ” ที่เพิ่มขึ้นจากความเร็ว
ลมเฉลี่ยที่ดีขึ้น ประกอบกับส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม (ก่อนการหัก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และ
รายการพิเศษ) ทั้งในประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟิลิปปินส์ที่
เพ่ิมขึ้นดังกล่าว 

รายได้อื่น 

ในไตรมาสที่ 1/2563 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกรายได้อื ่นรวมทั้งสิ้น
จำนวน 7.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1/2562 จำนวน 5.1 
ล้านบาท เนื่องจากมีการรับรู้รายได้เงินประกันภัยจากโครงการใน
ประเทศญี่ปุ่นในอดีต ขณะที่ใกล้เคียงกับไตรมาสที่ 4/2562 

กำไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 

ในไตรมาสที ่  1/2563 กลุ ่มบริษ ัทฯ บันทึกกำไรจากอัตรา
แลกเปล่ียนสุทธิ 325.1 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเข้า
ซื ้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ “Nam San 3A” และ “Nam San 
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3B” ซึ่งใช้แหล่งเงินกู้บางส่วนเป็นสกุลเงินบาท ส่งผลให้เมื่อเกิด
การอ่อนค่าของสกุลเงินบาทเทียบกับสกุลเงินตราต่างประเทศ ทำ
ให้มีการรับรู้กำไรของผลต่างอัตราแลกเปล่ียนของเงินกู้ที่เป็นสกุล
เงินบาทในบริษัทย่อย “บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า จำกัด” ที่มีสกุล
เงินหลักท่ีใช้ในการดำเนินงาน (Functional currency) เป็นสกุล
เงินเหรียญสหรัฐฯ  

ขณะที่ ในไตรมาสที่ 1/2562 และในไตรมาสที่ 4/2562 กลุ่มบริษัท
ฯ บันทึก กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 37.6 ล้านบาท และ 34.9 
ล้านบาทตามลำดับ 

ต้นทุนทางการเงิน 

ในไตรมาสที ่ 1/2563 กลุ ่มบริษัทฯ บันทึกต้นทุนทางการเงิน
จำนวน 187.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.5 และร้อยละ 8.6 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสที่ 1/2562 และไตรมาสที่ 4/2562 ตามลำดับ 
เนื่องจากมีการรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ที่เกิดจากการเข้า
ซื้อโครงการ “Nam San 3A” และ “Nam San 3B” 

อย่างไรก็ตาม ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยในไตรมาสที่ 1/2563 ลดลง
จากในไตรมาสที ่  1/2562 และไตรมาสที ่  4/2562 โดยได้รับ
ประโยชน์จากการลดลงของอัตราดอกเบี ้ยตามภาวะตลาด 
เนื่องจากบริษัทฯมีสัดส่วนหนี้สินที่มีภาะระดอกเบี้ย แบบอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัวเป็นส่วนใหญ่ 

หนว่ย: รอ้ยละ 1Q62 4Q62 1Q63 
ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ย * 3.34 3.47 3.29 
* หมายเหตุ: ต้นทุนทางการเงินดังกล่าว คำนวณโดยวิธีค่าเฉลี่ยของเงินกู้ท่ีมีภาระดอกเบ้ียใน
ช่วงเวลาน้ัน 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ในไตรมาสที่ 1/2563 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกค่าใช้จ่ายภาษีที่ 93.0 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ 1/2562 
และไตรมาสที ่ 4/2562 เนื ่องมาจากมีการรับรู ้รายการภาษีที่
เกี่ยวข้องกับรายการพิเศษ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นจำนวน 
86.1 ล้านบาท 

กำไรสุทธิ 

ในไตรมาสที่ 1/2563 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกกำไรสุทธิอยู่ที่ 573.7 
ล ้านบาท เพิ ่มข ึ ้น 82.1 ล ้านบาท หร ือร ้อยละ 16.7 จาก  
491.6 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2562 มีสาเหตุหลักมาจากการ
บันทึกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 325.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีการบันทึกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 
37.6 ล้านบาท 

หากเทียบกับไตรมาสที่ 4/2562 กำไรสุทธเิพ่ิมขึ้น 128.9 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 29.0 มีสาเหตุหลักมาจาก ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมทั้งในประเทศอินโดนีเซียที่มีจำนวนวันปิดซ่อม
บำรุงตามแผนงานที่ลดลงมาก และประเทศฟิลิปปินส์ที่มีกำลังลม
ที่เพิ่มสูงขึ ้นมากจากการเข้าสู ่ช่วงเข้าสู ่ฤดูมรสุม ในไตรมาสที่ 
1/2563 

หนว่ย: รอ้ยละ 1Q62 4Q62 1Q63 
อัตรากำไรสุทธิ 60.9 45.3 64.7 

กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ  

ในไตรมาสที่ 1/2563 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานปกติ
ที่ไม่รวมกำไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนและรายการพิเศษ 
จำนวน 403.7 ล้านบาท ลดลงจากทั้งไตรมาสที่ 1/2562 และไตร
มาสที่ 4/2562 ที่ 50.3 และ 26.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.1 และ 
6.2 ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากในไตรมาสที่ 1 ของทุกปี
เป็นช่วงนอกฤดูกาล (Low season) ของการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังน้ำ ประกอบกับเกิดภาวะแล้งที ่ร ุนแรงผิดปกติ  ดังกล่าว
ข้างต้น 

หนว่ย: รอ้ยละ 1Q62 4Q62 1Q63 
อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
ปกติ 

56.2 43.9 45.5 
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ฐานะการเงนิของกลุม่บรษิทัฯ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 

สนิทรพัย์  

สินทรัพย์รวมอยู่ที่ 42,490.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 
จำนวน 5,354.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.4 สาเหตุหลักมาจาก
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำนวน 3,981.1 ล้านบาท จาก
การเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ “Nam San 3B” ที่ สปป.ลาว 
ในปลายเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดังกล่าว 

ขณะที่ รองลงมา ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ยังมีการเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 3.2 มาอยู ่ที ่ 14,112.2 ล้านบาท จากการเพิ ่มขึ ้นของงาน
ระหว่างก่อสร้าง จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศญี่ปุ่น เป็นหลัก 

หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 

หน้ีสินรวมอยู่ท่ี 27,233.4 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 26.2 จากสิ้นปี 
2562 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
ร้อยละ 29.3 มาอยู่ที่ 25,705.3 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุน
สำหรับการเข้าซื้อ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ “Nam San 3B” ที่ 
สปป.ลาว ดังกล่าว 

ทั้งนี้ หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสามารถจำแนกตามระยะเวลาครบ
กำหนดการจ่ายชำระ ได้ดังนี ้

หากจำแนกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตามสกุลเงินนั้น หนี้สินที่มี
ภาระดอกเบี้ยในรูปสกุลเงินบาทมีสัดส่วนสูงที่สุด ตามมาด้วย
สกุลเงินเยน และสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ตามลำดับ ทั้งนี้ มีการ
เพิ่มขึ้นของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ
จากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อโรงไฟฟ้าพลัง
น้ำ “Nam San 3B” ดังกล่าว ภายหลังจากมีการแปลงสภาพ
เงินกู้ Bridging loan ที่เป็นสกุลเงินบาทเป็นเงินกู้ระยะยาวซึ่งเป็น
สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 

 

 

โดยสามารถจำแนกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยตามสกุลเงินได้ดังนี้  

สกุลเงิน (ร้อยละ)  2562 1Q63 ∆ ร้อยละ 
บาท  58.8   50.5  -8.3  
เยน  30.6   27.9  -2.7  
เหรียญสหรัฐฯ  10.6   21.6   11.0  
รวม 100.0 100.0  

และหากจำแนกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยตามประเภทอัตราดอกเบี้ย
แบบคงที ่ (Fixed rate) และแบบลอยตัว (Floating rate) จะ
สามารถแบ่งได้ดังนี้ 

ประเภทอตัราดอกเบีย้ 
(ร้อยละ) 

 2562 1Q63 ∆ ร้อยละ 

คงที ่(Fixed rate) 10.6 8.3 -2.3 
ลอยตวั (Floating rate) 89.4 91.7 +2.3 
รวม 100.0 100.0  

ทั้งนี้ สัดส่วนหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่  ณ ไตรมาสที่  
1/2563 ลดลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกับ ณ สิ้นปี 2562  

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 15,257.3 ล้านบาท ลดลง
เล็กน้อยร้อยละ 1.9 จากสิ ้นปีก่อนหน้า เนื ่องจากมีรายการ
ปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติตามมาตรฐานการกลุ่มเครื่องมือ
ทางการเงินและ TFRS 16  

กระแสเงนิสดของกลุม่บรษิทัฯ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 

กระแสเงินสดสุทธิที่ได้จากการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1/2563 
อยู่ท่ี 768.8 ล้านบาท  

กระแสเงินสดสุทธิที่ใช ้ไปในกิจกรรมการลงทุนในไตรมาสที่  
1/2563 อยู่ที่ 4,687.9 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการเข้าลงทุน
ใน 2 ส่วน คือ  

(1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าซื้อโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว “Nam 
San 3B ดังกล่าว 

(2) ค่าก่อสร้างโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่น 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2562 อยู่ที่ 
4,445.4 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อ
โรงไฟฟ้าพลังน้ำดังกล่าว 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2563 อยู่ท่ี 
1,927.5 ล้านบาท   

 

 

ครบ
กำหนด 

2562 ร้อยละ 1Q63* ร้อยละ ∆ร้อยละ 

< 1 ปี 3,855.0 19.4 5,319.3 20.7 +1.3 
1 – 5 ปี 14,065.9 70.7 15,776.2 61.4 -9.3 
> 5 ปี 1,960.2 9.9 4,609.7 17.9 +8.0 
รวม 19,881.2 100.0 25,705.3 100.0  
*รวมสัญญาเช่าทางการเงินท่ีเกิดจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการการบัญชีกลุ่มเคร่ืองมือทาง
การเงินและ TFRS 16  
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อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ:  
 1Q62 1Q63 ∆ 

ร้อยละ 4Q62 
∆ 

ร้อยละ 
ความสามารถในการทำกำไร 
อตัรากำไรขัน้ตน้ 
(%) 

74.4 65.2 -12.4 69.0 -5.5 

อตัรากำไร 
EBITDA (%) 

90.5 93.0 +2.7 82.0 +13.5 

อัตรากำไรสุทธิ 
(%) 60.9 64.7 +6.2 45.0 +43.8 

ROE (%) 
(Annualized) 

12.8 14.9 +16.4 11.6 +28.4 

ROA (%) 
(Annualized) 

6.2 5.8 -6.5 5.2 +11.5 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 
อตัราสว่นเงนิทนุ
หมนุเวยีน (x) 

1.37 0.48* -65.0 0.49* -2.0 

ความเสีย่ง (Leverage) 
หนีส้นิทีม่ภีาระ
ดอกเบีย้/สว่น
ของผูถ้อืหุน้ (x) 

0.98 1.69 +72.4 1.28 +32.0 

หนีส้นิทีม่ภีาระ
ดอกเบีย้สทุธ/ิ
สว่นของผูถ้อืหุน้ 
(x) 

0.87 1.56 +79.3 0.19 +31.1 

หนีส้นิรวม/สว่น
ของผูถ้อืหุน้ (x) 1.04 1.78 +71.2 1.39 +28.1 

*หมายเหตุ: ผลกระทบจากการใช้ Bridging Loan หรือเงินกู้ระยะสั้น ในการเข้าซื้อโรงไฟฟ้าพลัง
น้ำ ก่อนท่ีเงินกู้ดังกล่าวจะเปลี่ยนสภาพเป็นเงินกู้ระยะยาวในภายหลัง 

บทวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิหลกั ณ วนัที ่31 มนีาคม 
2563 

ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น อัตรากำไร EBITDA และอัตรากำไรสุทธ ิ
ในไตรมาสที่ 1/2563 ปรับเพิ่มขึ้นจากทั้งไตรมาสที่ 1/2562 และ
ไตรมาสที่ 4/2562 เนื่องจากไตรมาสที่ 1/2563 มีส่วนแบ่งกำไร
จากบริษัทร่วม (ก่อนค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย และรายการ
พิเศษ) เพิ่มขึ้นระหว่างงวดดังกล่าว ประกอบกับการบันทึกกำไร
จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 325.1 ล้านบาท 

สำหรับอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี
ไตรมาสที่ 1/2563 เพิ่มขึ้นจากทั้งไตรมาสที่ 1/2562 และไตรมาส
ที่ 4/2562 มาอยู่ที่ 1.69 เท่า สาเหตุหลักมาจากการกู้เงินเพื่อเข้า
ซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน้ำ “Nam San 3B” ดังกล่าวข้างต้น 

ปจัจยัหลกัทีค่าดวา่จะมผีลกระทบกบัการดำเนนิงานของกลุม่
บรษิทัฯ  

กลุ่มบริษัทฯ คาดว่าปัจจัยหลักที่จะมีผลกระทบกับการดำเนินงาน
ในอนาคตอันใกล้ ได้แก่ 

(1) (+/-) การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐและหน่วยงานราชการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายอาจจะส่งผลกระทบต่อโครงการที่อยู่
ระหว่างการก่อสร้าง และโอกาสในการดำเนินธุรกิจในอนาคต  

(2) (+/-) การปรับขึ้นและลงของค่า Ft. ส่งผลต่อราคาขายไฟฟ้า
ของโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศไทย 

(3) (+/-) การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินสกุลเงินบาทต่อสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐฯ และสกุลเงินเยน อาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ 
สามารถรับรูท้ั้งผลกำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน จาก
การแปลงค่างบการเงิน เนื ่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีทรัพย์สิน
สุทธิที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

(4) (+/-) การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย คาดว่าจะส่งผลให้
ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ โดยรวมเปลี ่ยนแปลง 
เนื่องจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทฯ มีอัตรา
ดอกเบี้ยแบบลอยตัวอยู่ที่ประมาณร้อยละ 90 อย่างไรก็ตาม 
กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถบริหารจัดการต้นทุนทางการ
เงินให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมภายใต้นโยบายการเงินท่ีรัดกุม    

(5) (+/-) ปัจจัยทางฤดูกาลของแต่ละประเทศ มีกระทบต่อการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของกลุ ่มบริษัทฯ ซึ่ง
ประกอบด้วย สภาวะแสงอาทิตย์ ลม และน้ำ เช่น ในฤดูฝนจะ
ส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อ่อนตัว แต่
ในทางกลับกันจะส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำดีขึ้น 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการรายปี หลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว (โดยมีเง ื ่อนไข
เพ่ิมเติม) 

การจ่ายปันผลในอดีต 

 

การจ่ายเงินปันผล บาท/หุน้ ประเภท อตัราการจา่ย 
รอบผลการดำเนินงานปี 2562 0.64 เงินสด ร้อยละ 71.1 
รอบผลการดำเนินงานปี 2561 0.64 เงินสด ร้อยละ 57.7 
รอบผลการดำเนินงานปี 2560 0.61 เงินสด ร้อยละ 68.5 
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ภาคผนวก: 

ตารางแสดงปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายจำแนกตามโครงการ 

  

1Q62 1Q63 ∆ ร้อยละ 4Q62 ∆ ร้อยละ

ปริมาณการผลิตรวม 75,968    112,668   48.3% 146,691   -23.2%
ปริมาณการผลิตไฟฟ้า - โครงการในประเทศไทย (โซลาร์) 71,876    71,334    -0.8% 75,635    -5.7%

BCPG 15,832      14,775      -6.7% 15,998      -7.6%
BSE 18,876      18,656      -1.2% 20,162      -7.5%
BSE - PRI 9,566        9,307        -2.7% 10,158      -8.4%
BSE - BRM 5,025        4,966        -1.2% 5,026        -1.2%
BSE - BRM1 4,827        4,761        -1.4% 4,829        -1.4%
BSE - NMA 4,693        4,864        3.6% 4,903        -0.8%
BSE - CPM1 4,765        4,725        -0.8% 5,173        -8.7%
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าเฉล่ีย (รวม Adder) 11.25        11.31        0.5% 11.30        0.1%
โซลาร์สหกรณ์: CWSC 1,973        2,046        3.7% 2,238        -8.6%
โซลาร์สหกรณ์: CBPI 1,798        1,965        9.3% 2,039        -3.6%
โซลาร์สหกรณ์: CAYA 722           735          1.7% 791          -7.1%
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพ้ืนฐานเฉล่ีย 5.66          5.66          0.0% 5.66          0.0%
โซลาร์สหกรณ์ อผศ. สระบรีุ 1,953        1,868        -4.3% 1,983        -5.8%
โซลาร์สหกรณ์ อผศ. กาญจนบรีุ 1,592        1,590        -0.2% 1,619        -1.8%
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพ้ืนฐานเฉล่ีย 4.12         4.12         0.0% 4.12         0.0%
โซลาร์รูฟทอ็ป Kingboard 236           194          -18.0% 205           -5.7%
โซลาร์รูฟทอ็ป Habito (T77) 18            21            15.0% 22            -5.4%
โซลาร์รูฟทอ็ป Bangkok Prep -           48            NA 38            26.1%
โซลาร์รูฟทอ็ป Park Court -           62            NA 64            -3.7%
โซลาร์รูฟทอ็ป Escape -           15            NA -           NA
โซลาร์รูฟทอ็ป PCF -           38            NA -           NA
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพ้ืนฐานเฉล่ีย 2.99          3.05          NA 3.07         -0.9%
โซลาร์เอกชนแบบลอยน้ าและติดต้ังบนพ้ืนดิน  Bang Pa-in -           698           NA 388           NA
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพ้ืนฐานเฉล่ีย -           2.98          NA 2.88          NA

ปริมาณการผลิตไฟฟ้า - โครงการในประเทศไทย (ลม) -         3,860      NA 3,189      21.0%
ลมลิกอร์ -           3,860        NA 3,189        21.0%
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าเฉล่ีย (รวม Adder) -           6.43         NA 6.38          NA

ปริมาณการผลิตไฟฟ้า - โครงการในประเทศญ่ีปุ่น (โซลาร์) 4,092      3,128      -23.6% 3,523      -11.2%
โครงการ Natkatsugawa 220           177          -19.8% 230           -23.2%
โครงการ Takamori 324          216           -33.3% 247          -12.7%
โครงการ Nojiri 303          252           -17.0% 273          -7.7%
โครงการ Tarumizu 2,028        1,258        -38.0% 1,831        -31.3%
โครงการ Gotemba 1,216        1,226        0.8% 941          30.3%
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าเฉล่ีย 38.10        38.33        0.6% 37.03        3.5%

ปริมาณการผลิตไฟฟ้า - โครงการในประเทศลาว (น้ า) 34,347    NA 64,345    -46.6%
โครงการ Nam San 3A -           28,343      NA 64,345      -56.0%
โครงการ Nam San 3B -           6,004        NA -           NA
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าเฉล่ีย -           6.72          NA 6.79          -1.0%

หน่วย: เมกะวัตต์- ช่ัวโมง
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ตารางแสดงรายได้จากโรงไฟฟ้าจำแนกตามโครงการ 

  

1Q62 1Q63 ∆ ร้อยละ 4Q62 ∆ ร้อยละ

1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย 755.8      745.8      -1.3% 785.7      -5.1%
1.1 BCPG 178.8        167.6        -6.3% 181.7        -7.7%

รายได้จากการขายไฟฟา้พื้นฐาน 52.3          49.5         -5.2% 53.8         -8.0%
รายได้เพิ่มราคารับซ้ือไฟฟา้ (adder) 126.5        118.1        -6.7% 127.9        -7.7%

1.2 BSE 212.2        211.2        -0.5% 227.4        -7.1%
รายได้จากการขายไฟฟา้พื้นฐาน 61.9          62.7         1.2% 66.9          -6.3%
รายได้เพิ่มราคารับซ้ือไฟฟา้ (adder) 150.3        148.5        -1.2% 160.5        -7.5%

1.3 BSE - BRM 56.4          56.0          -0.7% 56.7         -1.3%
รายได้จากการขายไฟฟา้พื้นฐาน 16.4         16.5         0.3% 16.7         -1.7%
รายได้เพิ่มราคารับซ้ือไฟฟา้ (adder) 40.0          39.5         -1.1% 40.0         -1.2%

1.4 BSE - BRM1 54.2          53.7         -0.9% 54.4         -1.4%
รายได้จากการขายไฟฟา้พื้นฐาน 15.8          15.8         0.3% 16.0         -1.5%
รายได้เพิ่มราคารับซ้ือไฟฟา้ (adder) 38.4         37.9         -1.4% 38.4         -1.4%

1.5 BSE - CPM1 53.5          53.3         -0.3% 58.3         -8.6%
รายได้จากการขายไฟฟา้พื้นฐาน 15.6          15.7         0.9% 17.2         -8.5%
รายได้เพิ่มราคารับซ้ือไฟฟา้ (adder) 37.9         37.6         -0.9% 41.1         -8.7%

1.6 BSE - NMA 52.8          54.9         4.1% 55.2          -0.5%
รายได้จากการขายไฟฟา้พื้นฐาน 15.4         16.2         5.2% 16.2         0.2%
รายได้เพิ่มราคารับซ้ือไฟฟา้ (adder) 37.4         38.7         3.6% 39.0         -0.8%

1.7 BSE - PRI 107.5        105.3        -2.1% 114.5        -8.0%
รายได้จากการขายไฟฟา้พื้นฐาน 31.4         31.2         -0.5% 33.6         -7.1%
รายได้เพิ่มราคารับซ้ือไฟฟา้ (adder) 76.1         74.0         -2.7% 80.8          -8.4%

1.8 โครงการโซลาร์สหกรณ์
รายได้ตามอัตราการรับซ้ือในรูปแบบ FiT (5.66) 25.0          26.6          6.3% 22.3         19.2%

1.9 โครงการโซลาร์สหกรณ์ อผศ.

รายได้ตามอัตราการรับซ้ือในรูปแบบ FiT (4.12) 14.6         14.1         -3.8% 13.0         8.3%
1.10 โครงการโซลาร์รูฟท็อป

รายได้ตามอัตราการรับซ้ือในรูปแบบ Private PPA 0.8           1.1           51.3% 1.0           13.5%

1.11 โครงการโซลาร์เอกชนแบบลอยน้ าและติดต้ังบนพื้นดิน  Bang Pa-in

รายได้ตามอัตราการรับซ้ือในรูปแบบ Private PPA -           2.1           NA 1.1           86.0%
2. โรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทย -         24.8       NA 20.3       22.0%

2.1 โครงการลมลิกอร์ -           24.8         NA 20.3         22.0%

รายได้จากการขายไฟฟา้พื้นฐาน -           11.4         NA 9.4           21.8%

รายได้เพิ่มราคารับซ้ือไฟฟา้ (adder) -           13.4         NA 10.9         22.2%
3. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่น 44.8       34.5       -23.0% 36.0       -4.3%

3.1 โครงการ Natkatsugawa 2.6           2.1           -18.9% 2.4           -13.1%
3.2 โครงการ Takamori 3.7           2.4           -35.0% 2.9           -17.4%
3.3 โครงการ Nojiri 3.5           2.9           -15.6% 3.0           -3.2%
3.4 โครงการ Tarumizu 23.9          15.8         -33.9% 19.0         -17.0%
3.5 โครงการ Gotemba 11.2         11.3         0.9% 8.7           30.1%

4. โรงไฟฟ้าพลังน้ า์ในประเทศลาว -         72.5       NA 132.2      -45.2%
4.1 โครงการ Nam San 3A -           59.6          NA 132.2        -54.9%
4.2 โครงการ Nam San 3B -           12.9         NA -           NA

5. รายได้ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานอ่ืน 7.2         8.8         21.3% 6.9         28.1%
5.1 ค่าไฟฟา้ส าหรับการน าส่งเข้ากองทุนพฒันาไฟฟา้ 0.6           0.6           -2.3% 0.6           8.0%
5.2 รายได้ค่าบริการซ่อมบ ารุง 6.6           8.2           23.6% 6.3           29.9%

รายได้รวม 807.8      886.4      9.7% 981.2      -9.7%

หน่วย: ล้านบาท
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ตารางแสดงผลการดำเนินงานของธุรกิจโดยรวม 

 
รายการพิเศษ 

 
 

 

หน่วย: ล้านบาท 1Q62 1Q63 ∆ ร้อยละ 4Q62 ∆ ร้อยละ

รายได้จากการขายและบริการ 807.8 886.4 9.7% 981.2 -9.7%
ต้นทุนขายและบริการ (206.9) (308.9) 49.3% (304.7) 1.4%
ก าไรข้ันต้น 600.8 577.5 -3.9% 676.5 -14.6%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (144.3) (147.5) 2.2% (152.5) -3.3%
ก าไรจากการด าเนินงาน 456.5 430.0 -5.8% 524.0 -17.9%

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ไม่รวมรายการพิเศษ) 121.7 158.2 29.9% 67.5 134.3%

EBITDA 731.2 824.5 12.8% 803.8 2.6%

รายได้/(ค่าใช้จ่าย) อ่ืน 2.6 7.7 194.7% 8.4 -8.3%
รายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.0 (66.7) NA (20.0) NA
ก าไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ 37.6 325.1 763.9% 34.9 831.4%
ก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้ 496.8 696.1 40.1% 547.3 27.2%
ต้นทุนทางการเงิน (128.9) (187.5) 45.5% (172.6) 8.6%
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 489.6 666.8 36.2% 442.2 50.8%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1.9 (93.0) NA 2.0 NA
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1.9 (6.9) NA 2.0 NA
ภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับก าไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ 0.0 (86.1) NA 0.0 NA

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 0.0 (0.0) NA 0.7 NA
ก าไรสุทธิ 491.6 573.7 16.7% 444.8 29.0%
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติ* 453.9 403.7 -11.1% 430.2 -6.2%
ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.25        0.29        16.0% 0.22        31.8%
หมายเหตุ
* ไมร่วมรายการพิเศษ ซ่ึงประกอบไปด้วย ก าไร(ขาดทนุ) จากอัตราแลกแปล่ียนและรายการพิเศษทีเ่กิดข้ึนในระหว่างงวด

รวมรายการพิเศษ 37.6 170.0 14.6
ก าไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน 37.6 325.1 34.9
ก าไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สิน 0.0 0.5 (0.4)

ภาษีท่ีเก่ียวข้องกับก าไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ (ใต้ CIT) 0.0 (86.1) 0.0

ส ารองเผ่ือภาษีจ่ายล่วงหน้า (ในส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุน) 0.0 (23.9) (20.0)

รายการส ารองเผ่ือลูกหน้ีการค้า 0.0 (42.8) 0.0

ก าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 0.0 (2.8) 0.0
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ส่วนแบ่งกำไรจากเงินทุนในบริษัทร่วม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ประเทศฟิลิปปินส์ 

 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ประเทศอินโดนีเซีย 

 
รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินทุนในบริษัทร่วม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย: ล้านบาท 1Q62 2Q62 3Q62 4Q62 1Q63
∆ ร้อยละ 

QoQ
∆ ร้อยละ 

YoY
ส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงาน 37.4       (3.9)       24.2       1.1        32.3       2909.4% -13.5%
(-) ค่าตัดจ าหน่ายสิทธิในการขายไฟ (8.2)       (8.2)       (7.9)       (7.8)       (8.1)       3.5% 1.0%
ส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงาน หลังหักค่าตัดจ าหน่ายสิทธิในการขายไฟ 29.2       (12.1)     16.3      (6.7)       24.2       -459.9% -17.0%

ส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงานสุทธิ 29.2       (12.1)     16.3      (6.7)       24.2       459.9% -17.0%

หน่วย: ล้านบาท 1Q62 2Q62 3Q62 4Q62 1Q63
∆ ร้อยละ 

QoQ
∆ ร้อยละ 

YoY
ส่วนแบง่ก าไรจากการด าเนนิงาน 188.0     169.8     199.5     165.7    228.4     37.9% 21.5%
(-) ค่าตัดจ าหนา่ยสิทธิในการขายไฟ (95.5)      (95.4)      (92.7)     (91.4)     (94.5)      NA NA
ส่วนแบง่ก าไรจากการด าเนนิงาน หลังหักค่าตัดจ าหนา่ยสิทธิในการขายไฟ 92.5       74.4       106.8     74.2       133.9     80.4% 44.8%
(+/-) รายการพิเศษ
รายการส ารองเผ่ือภาษีจ่ายล่วงหนา้รอขอคืน -         -         -         (20.0)     (23.9)     NA NA
รายการส ารองเผ่ือลูกหนีก้ารค้า -         -         -         -         (42.8)     NA NA

ส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนนิงานสุทธิ 92.5       74.4       106.8     54.3       67.2      23.9% -27.3%

หน่วย: ล้านบาท 1Q62 2Q62 3Q62 4Q62 1Q63
∆ ร้อยละ 

QoQ
∆ ร้อยละ 

YoY
ส่วนแบง่ก าไรจากการด าเนนิงาน 225.4     165.9     223.7     166.7    260.7     56.4% 15.7%
(-) ค่าตัดจ าหนา่ยสิทธิในการขายไฟ (103.7)   (103.6)   (100.6)   (99.2)      (102.6)   3.3% 1.1%
ส่วนแบง่ก าไรจากการด าเนนิงาน หลังหักค่าตัดจ าหนา่ยสิทธิในการขายไฟ 121.7    62.3       123.1     67.5      158.2     134.3% 29.9%
(+/-) รายการพิเศษ
รายการส ารองเผ่ือภาษีจ่ายล่วงหนา้รอขอคืน -         -         -         (20.0)     (23.9)     NA NA
รายการส ารองเผ่ือลูกหนีก้ารค้า -         -         -         -         (42.8)     NA NA

ส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนนิงานสุทธิ 121.7    62.3       123.1     47.5       91.5       92.5% -24.8%



  บรษิทั บซีพีจี ีจำกดั (มหาชน) 
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ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ (Disclaimer) 
ข้อมูลที่จัดทำขึ้นในเอกสารฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายและช้ีแจงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดตามและทำความเข้าใจถึงผล
การดำเนินงาน ฐานะการเงิน และปัจจัยที่อาจจะกระทบกับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ  โดยการนำเสนอข้อมูลและบทวิเคราะห์ดังกล่าวได้จัดทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลจนถึงวัน
สิ้นงวดเดียวกับการส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งได้ใช้แหล่งข้อมูลภายในบริษัทที่พิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต หากมีปัจจัยหรือตัวแปรสำคัญที่อาจส่งผลให้การดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้ เอกสารฉบับนี้ไม่ได้จัดทำเพื่อเป็นข้อมูลในการชี้ชวนการ
ซ้ือหรือขายหุ้นของบริษัท ฉะนั้นทางกลุ่มบริษัทฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนใช้วิจารณญาณในการพิจาณาใช้ประโยชน์จากข้อมูลในเอกสารฉบับนี้   

หน่วย: ล้านบาท 2562
ร้อยละ ของ
สินทรัพย์

1Q63
ร้อยละ ของ
สินทรัพย์

∆ ร้อยละ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,445.2 3.9% 1,927.5 4.5% 33.4%
ลูกหน้ีการค้า 640.4 1.7% 668.8 1.6% 4.4%
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 367.2 1.0% 312.3 0.7% -15.0%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,452.9 6.6% 2,908.7 6.8% 18.6%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 13,623.8 36.7% 13,364.6 31.5% -1.9%
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13,675.6 36.8% 14,112.2 33.2% 3.2%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 7,002.1 18.9% 11,237.9 26.4% 60.5%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 382.3 1.0% 867.2 2.0% 126.9%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 34,683.7 93.4% 39,582.0 93.2% 14.1%
รวมสินทรัพย์ 37,136.6 100.0% 42,490.7 100.0% 14.4%
เงินกู้ยืมระยะส้ันและเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีครบก าหนดช าระใน 1 ปี 3,855.0 10.4% 5,319.3 12.5% 38.0%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 16,026.1 43.2% 20,385.9 48.0% 27.2%
หน้ีสินอ่ืน 1,700.3 4.6% 1,528.1 3.6% -10.1%
รวมหน้ีสิน 21,581.4 58.1% 27,233.4 64.1% 26.2%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 15,505.7 41.8% 15,207.8 35.8% -1.9%
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 49.4 0.1% 49.5 0.1% 0.1%
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 37,136.6 100.0% 42,490.7 100.0% 14.4%

หน่วย: ล้านบาท 1Q62 1Q63 YoY เปล่ียนแปลง
กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน 365.3 768.8 403.5

กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (845.8) (4,687.9) (3,842.1)

กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (120.2) 4,445.4 4,565.6

เ งินสดและรายการเทียบเท่าเ งินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) (600.7) 526.3 1,127.0

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน ณ ต้นงวด 2,425.3 1,445.2 (980.1)
ผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด

(34.7) (44.0) (9.3)

เ งินสดและรายการเทียบเท่าเ งินสด ณ ปลายงวด 1,789.9 1,927.5 137.6

รายจ่ายเพื่อลงทุนซ้ือสินทรัพย์ (CAPEX) (845.8) (4,700.0) (3,854.2)


