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1. ภาพรวมของการดาํเนินธรุกิจ 

บรษิัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ประกอบธุรกิจหลกัโดยการถอืหุ้นในบรษิทัอื่น (Holding Company) ที่

ประกอบธุรกิจผลติและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่าง ๆ ปัจจุบนับรษิัทฯ ถือหุ้นใน 6 บรษิทั ซึ่งผลติไฟฟ้าจาก

แหล่งพลังงาน 3 ประเภท ได้แก่ (1) โรงไฟฟ้าพลังน้ํา คือ โรงไฟฟ้าพลงัน้ํา น้ํางึม 2 (“NN2”) ดําเนินการโดย บริษัท       

เซาทอ์สีท ์เอเชยี เอนเนอรจ์ ีจาํกดั (“SEAN”) และโรงไฟฟ้าพลงัน้ํา ไซยะบุร ีดาํเนินการโดยบรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จาํกดั 

(“XPCL”) (2) โครงการไฟฟ้าระบบพลงังานความรอ้นร่วม (Cogeneration) คอื โรงไฟฟ้าบางปะอนิโคเจนเนอเรชัน่ โครงการ

ที่ 1 และ 2 (“BIC1” และ “BIC2”) ดําเนินการโดย บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จํากัด (“BIC”) และ (3) โรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทติย์ จํานวน 9 โครงการ ดาํเนินการโดยบรษิทั บางเขนชยั จํากดั (“BKC”) บรษิทั เชยีงราย โซลาร์ จํากดั 

(“CRS”) และ บรษิทั นครราชสมีา โซลาร ์จาํกดั (“NRS”) 
 

  
2. เหตุการณ์สาํคญัในไตรมาส 1 ปี 2563 จนถึงปัจจบุนั 
 

2.1. การขายหุ้นกู้ครัง้ท่ี 1/2563 ของบริษทั ไฟฟ้าน้ํางึม 2 จาํกดั 

เมื่อวนัที ่5 มนีาคม 2563 บรษิทั ไฟฟ้าน้ํางมึ 2 จาํกดั (“NN2”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้

กู้ครัง้ที่ 1/2563 ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยขายให้กับผู้ลงทุนในวงจํากัด (Private 

Placement) รวม 600 ล้านบาท เพื่อทดแทนหุน้กู้เดมิทีค่รบกําหนดและเพื่อลดตน้ทุนทางการเงนิ โดยบรษิทั ทรสิเรท

ติ้ง จํากดั (“ทรสิเรทติ้ง”) จดัอนัดบัเครดติองคก์รของ NN2 ทีอ่นัดบั “A” แนวโน้ม “คงที”่ และจดัอนัดบัเครดติหุน้กูข้อง 

NN2 ทุกชุด รวมถงึชุดทีเ่สนอขายในครัง้น้ีทีอ่นัดบั “A” แนวโน้ม “คงที”่  
 

 

  

615 MW

1,285 MW

15 MW

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชยี 
เอนเนอร์จ ีจํากดั (SEAN)

บริษัท ไฟฟ้านํ้างึม 2 
จํากดั (NN2)

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ 
จํากดั (XPCL)

118 MW

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จํากดั (BIC)

8 MW 6 MW

บริษัท บางเขนชยั จํากดั (BKC)

บางเขนชัย โซลาร์ 8.00 MW
ภาชี โซลาร์ 0.89 MW

บางเลน โซลาร์ 0.97 MW
พุทธมณฑล สาย 5 โซลาร์ 0.97 MW

มหาชัย โซลาร์ 0.72 MW
กระทุ่มแบน โซลาร์ 0.51 MW
คลองเปรง โซลาร์

(อยู่ระหวา่งการก่อสร้าง) 2.67 MW

61.3% 37.5%

75.0%

65.0%

120 MW

100.0%

บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ 
โครงการ 1 (BIC1)

บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ 
โครงการ 2 (BIC2)

30.0% 30.0%

บริษัท เชยีงราย 
โซลาร์ จํากดั 

(CRS)

บริษัท นครราชสีมา 
โซลาร์ จํากดั 

(NRS)

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จํากดั 
(มหาชน)

กําลงัการผลิตติดต ัง้ กําลงัการผลิตติดต ัง้ กําลงัการผลิตติดต ัง้
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2.2. การอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานปี 2562 

เมื่อวนัที ่13 เมษายน 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั มมีตอินุมตัเิลื่อนการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2653 

ออกไปอย่างไม่มกํีาหนดจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะสิน้สุดลง และมมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผล

ระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.0300 บาท แทนการจ่ายเงนิปันผลประจําปี โดยจ่ายจาก

กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงกําหนดให้วนัที่ 27 เมษายน 2563 เป็นวนักําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 

(Record Date) เพื่อสทิธใินการรบัเงนิปันผล โดยจะจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่12 พฤษภาคม 2563 
 

2.3. การคงอนัดบัเครดิตองคก์รและอนัดบัเครดิตหุ้นกู้ของบริษทั ซีเค พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) โดยทริสเรทต้ิง  

เมื่อวนัที ่28 เมษายน 2563 ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองคก์รของ บรษิทั ซเีค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “A” 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “คงที่” พร้อมทัง้คงอนัดบัเครดติหุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัของบรษิัทฯ ที่ระดบั “A-” 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “คงที”่ 
 

3. การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานตามงบการเงินรวมงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

รายการ 
ไตรมาส 1 (ล้านบาท) เปล่ียนแปลง 

2562 2563 เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน้ํา 2,362.4 1,595.3 (767.1) (32.5) 

รายไดค้่าบรหิารโครงการ 36.9 41.5 4.6 12.6 

ดอกเบีย้รบัจากสญัญาเช่าการเงนิ - 85.8 85.8 - 

รายไดอ้ื่น 18.2 39.4 21.3 117.1 

รวมรายได้ 2,417.5 1,762.0 (655.5) (27.1) 

ค่าใชจ่้ายในการดําเนนิงาน (1,770.7) (1,606.0) (164.7) (9.3) 

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในกจิการทีค่วบคุม

ร่วมกนัและบรษิทัร่วม 

 

0.1 

 

(329.5) 

 

(329.6) 

 

- 

กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น 20.5 13.0 (7.5) (36.6) 

กาํไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 667.4 (160.5) (827.9) (124.1) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ (366.7) (253.6) (113.1) (30.8) 

ภาษเีงนิได ้ (8.9) 6.0 (14.9) (167.7) 

กําไร (ขาดทุน) สุทธสิ่วนส่วนทีเ่ป็นของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มี

อํานาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย 

 

(152.5) 

 

68.6 

 

221.0 

 

145.0 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 139.4 (339.5) (479.0) (343.5) 
 

3.1 รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ํา 

 

ปริมาณการขายไฟฟ้า/ไอน้ํา 

(ล้านหน่วย)/(ตนั) 
เปล่ียนแปลง 

รายได้ 

(ล้านบาท) 
เปล่ียนแปลง 

2562 2563 เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 2562 2563 เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

รายได้จากการขายไฟฟ้า 

  NN2 553.1 199.5 (353.5) (63.9) 1,033.5 375.9 (657.6) (63.6) 

 BIC 391.0 368.6 (22.4) (5.7) 1,276.0 1,164.8 (111.2) (8.7) 

 BKC 3.4 4.7 1.3 37.0 36.5 38.9 2.4 6.6 

รวม 947.5 572.8 (374.7) (39.5) 2,346.0 1,579.6 (766.4) (32.7) 
 

รายได้จากการขายไอน้ํา 

  BIC 22,237 22,504 267 1.2 16.4 15.7 (0.7) (4.1) 

รวม 2,362.4 1,595.3 (767.1) (32.5) 
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รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ําในไตรมาส 1 ปี 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายละเอียดของการ

เปลีย่นแปลงดงัน้ี 
 

NN2: รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ NN2 ลดลงตามปรมิาณการขายไฟฟ้าทีล่ดลงในไตรมาส 1 ปี 2563 เมื่อเทยีบกบั

ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากปรมิาณน้ําไหลเขา้อ่างเกบ็น้ํามปีรมิาณน้อยกว่าค่าเฉลี่ย NN2 จงึประกาศความ

พร้อมจ่ายไฟฟ้าลดลงตามหลกัการบรหิารจดัการน้ําอย่างระมดัระวงั เพื่อรกัษาระดบัน้ําใหม้ปีรมิาณเพยีงพอต่อการ

ผลติไฟฟ้าทัง้ปี นอกจากน้ี NN2 ยงัประกาศใหปี้ 2563 เป็นปีแล้ง (Drought Year) ตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า (Power 

Purchase Agreement หรอื PPA) เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการภาวะน้ําแลง้มปีระสทิธภิาพโดยยกเวน้ค่าปรบัทีอ่าจเกดิขึน้

ในกรณีทีช่ ัว่โมงการผลติจรงิเฉลีย่ตํ่ากว่าทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญา 

 

ปริมาณน้ําไหลเข้าและระดบัน้ําในอ่างเกบ็น้ําของ NN2 

 
 

BIC: รายได้จากการขายไฟฟ้าของ BIC ในไตรมาส 1 ปี 2563 ลดลงเมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจาก  

(1) ปรมิาณการขายไฟฟ้าลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจาก Gas Turbine หน่ึงเครื่องจากทัง้หมดสองเครื่อง

ของ BIC1 มกีารหยุดเดนิเครื่องเพื่อซ่อมแซมในเดอืนมกราคม และ (2) ราคาก๊าซธรรมชาตเิฉลีย่ในไตรมาส 1 ปี 2563 

ตํ่ากว่าชว่งเดยีวกนัของปีก่อน ส่งผลใหอ้ตัราค่าไฟฟ้าในส่วนของ Energy Payment ซึง่ผนัแปรตามราคาก๊าซธรรมชาติ

ปรบัลดลง 

 

BKC: รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ BKC ในไตรมาส 1 ปี 2563 เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจาก

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนหลงัคาภายใตก้ารลงทุนของ BKC จํานวน 5 โครงการเริม่ทยอยผลติและ

จาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บัผูป้ระกอบการภาคเอกชนในระหว่างปี 2562 ส่งผลใหป้รมิาณการขายไฟฟ้าในไตรมาส 1 ปี 2563 

เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

 

3.2 รายได้ค่าบริหารโครงการ 

บรษิทัฯ รบัรูร้ายไดค่้าบรหิารโครงการในไตรมาส 1 ปี 2563 เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการ

ปรบัเพิม่อตัราค่าบรหิารโครงการตามปรมิาณงานทีเ่พิม่มากขึน้ 
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3.3 ดอกเบีย้รบัจากสญัญาเช่าการเงิน 

บรษิทัฯ เริม่รบัรูด้อกเบีย้รบัจากสญัญาเช่าการเงนิของสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงตัง้แต่ไตรมาส 2 ปี 2562 

 

3.4 รายได้อ่ืน 

บรษิทัฯ มรีายไดอ้ื่นในไตรมาส 1 ปี 2563 เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากดอกเบีย้จากการให้

เงินกู้ยืมแก่ XPCL ตามรายละเอียดเงื่อนไขเดิมที่กําหนดไว้ในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน (Sponsors Support 

Agreement) โดย ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2563 มยีอดเงนิกูย้มืรวม 3,000 ลา้นบาท 

 

3.5 ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 

รายการ 
ไตรมาส 1 (ล้านบาท) เปล่ียนแปลง 

2562 2563 เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอน้ํา 1,510.5 1,346.8 (163.7) (10.8) 

ค่าเชื้อเพลงิ 866.6 774.7 (91.9) (10.6) 

ค่าเสือ่มราคา 418.8 372.7 (46.1) (11.0) 

ค่าดําเนินการและซ่อมบํารุง 168.7 140.8 (27.9) (16.5) 

ค่าผ่านสาย - 20.6 20.6 - 

ค่าสมัปทาน 34.1 13.9 (20.2) (59.3) 

อืน่ๆ 22.3 24.1 1.8 8.0 

ค่าสทิธใินการดําเนินการผลติและจําหน่ายไฟฟ้าตดั

จําหน่าย 

 

130.3 

 

130.3 

 

- 

 

- 

ตน้ทุนบรหิารโครงการ 22.0 23.3 1.3 5.9 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 107.9 105.6 (2.3) (2.1) 

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 1,770.7 1,606.0 (164.7) (9.3) 
 

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานลดลงในไตรมาส 1 ปี 2563 โดยส่วนใหญ่มาจาก  
 

– ค่าเชือ้เพลงิของ BIC ลดลงตามปรมิาณขายไฟฟ้าและราคาก๊าซธรรมชาตเิฉลีย่ทีล่ดลง 

– ค่าเสื่อมราคาลดลงจากการปรบัการรบัรูส้นิทรพัยส์ถานีไฟฟ้าย่อยนาบงเป็นลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิ 

– ค่าดําเนินการและซ่อมบํารุงลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากในไตรมาส 1 ปี 2562 BIC มค่ีาใชจ้่ายที่

เกีย่วขอ้งกบัการเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัซ่อมบํารุงใหญ่ (Major Overhaul) ตามแผน  

– ค่าผ่านสาย (Wheeling Charge) เริม่รบัรู้ตัง้แต่ไตรมาส 2 ปี 2562 โดยรบัรู้ตามพลงังานไฟฟ้าที ่NN2 ขายผ่าน

สถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 

– ค่าสมัปทานลดลงตามรายไดข้ายไฟฟ้าของ NN2 
 

3.6 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคมุร่วมกนัและบริษทัร่วม 

ในไตรมาส 1 ปี 2563 บรษิัทฯ รบัรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกนัและบรษิัทร่วมจํานวน 

329.5 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการรบัรูส่้วนแบ่งขาดทุนใน XPCL โดยมสีาเหตุหลกัมาจากปรมิาณน้ําทีไ่หลผ่านตํ่า

กว่าค่าเฉลี่ย รวมถงึช่วงไตรมาส 1 โดยปกต ิถอืเป็นช่วงฤดูแล้งทีม่ปีรมิาณน้ําไหลผ่านน้อยตามฤดูกาล ซึ่งส่งผลต่อ

การผลติไฟฟ้าและรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ XPCL  
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ปริมาณน้ําไหลผ่านเฉล่ียต่อเดือน และปริมาณการขายไฟฟ้าในเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ของ XPCL 

 
 

3.7 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

บรษิทัฯ มค่ีาใชจ้่ายทางการเงนิในไตรมาส 1 ปี 2563 ลดลงเมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากการ

ออกหุน้กูข้อง NN2 เพื่อจ่ายคนืเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิทัง้หมดในเดอืนมนีาคม 2562 และอตัราดอกเบีย้ปรบัตวัลดลง

จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

 

3.8 กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 

ในภาพรวม กําไรสุทธส่ิวนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในไตรมาส 1 ปี 2563 ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ส่วน

ใหญ่เป็นผลมาจากรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ NN2 ทีล่ดลงตามปรมิาณน้ําไหลเขา้อ่างเกบ็น้ํา และส่วนแบ่งขาดทุน

จากเงนิลงทุน XPCL ซึง่เป็นบรษิทัร่วม เน่ืองจากปรมิาณน้ําทีไ่หลผ่านตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ 

 

4. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 

รายการ 
ณ 31 ธ.ค. 2562 

(ล้านบาท) 

ณ 31 มี.ค. 2563 

(ล้านบาท) 

เปล่ียนแปลง 

เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

สนิทรพัย ์ 64,190.9 63,384.7 (806.2) (1.3) 

หนี้สนิ 28,644.2 29,166.9 522.6 1.8 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 35,546.7 34,271.9 (1,328.8) (3.7) 

 

4.1 สินทรพัย ์

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 สนิทรพัยล์ดลงจากสิน้ปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกัจาก 

– เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมลดลงจากการรบัรูส่้วนแบ่งขาดทุนจากผลประกอบการไตรมาส 1 และส่วนแบ่งขาดทุนทีย่งั

ไม่เกดิขึน้จรงิจากการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสดของ XPCL 

– การทยอยรบัรู้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายของสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า สินทรพัย์

โครงการไฟฟ้าพลงัน้ําภายใตส้ญัญาสมัปทาน และทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ 

 

4.2 หน้ีสิน 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 หน้ีสนิรวมเพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกัจากหน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิเพิม่ขึน้

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 ทีเ่ริม่ใชต้ัง้แต่เดอืนมกราคม 2563 
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4.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากสิ้นปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากกําไรสะสมลดลงจากผล

ประกอบการของบรษิทัฯ ในไตรมาส 1 ปี 2563 และผลขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากการป้องกนัความเสีย่งในกระแส

เงนิสดของ XPCL จากเงนิบาททีอ่่อนค่าลงจากตน้งวด  

 

5. การวิเคราะห์กระแสเงินสด 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2563 บรษิทัฯ มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 4,547.7 ล้านบาทเพิม่ขึ้น 333.5 ล้านบาท หรอื

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.9 จากสิน้ปี 2562 นอกจากน้ี บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอื่นซึ่งเป็นเงนิลงทุนในกองทุนรวม

ตราสารตลาดเงนิและตราสารหน้ีระยะสัน้อกีจาํนวน 611.6 ลา้นบาท 

 
งบกระแสเงินสด งวดสามเดือนส้ินสุด 31 มีนาคม 2563 ล้านบาท 

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมดําเนินงาน 532.7 

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมลงทุน 137.1 

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (341.0) 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นในเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 4.7 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 333.5 

 

– เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมดาํเนินงาน ส่วนใหญ่มาจากกระแสเงนิสดจากการดาํเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  

– เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมลงทุน ส่วนใหญ่มาจากการขายเงนิลงทุนชัว่คราว และการลดลงของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทาง

การเงนิ 

– เงินสดสุทธใิช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนั

การเงนิและหุน้กู ้รวมถงึการจ่ายเงนิปันผล 

 

6. อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 

(1) รวมส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในกจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบรษิทัร่วม 

 

ในไตรมาส 1 ปี 2563 ความสามารถในการทาํกําไรลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยมสีาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากการ

ขายไฟฟ้าของ NN2 ที่ลดลงตามปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างเก็บน้ํา และส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน XPCL เน่ืองจาก

ความสามารถในการทาํกาํไร 
ไตรมาส 1 

เปล่ียนแปลง 
2562 2563 

อตัรากําไรขัน้ตน้ (%)  31.2 14.8 (16.4) 

อตัรากําไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงนิ ภาษ ีค่าเสื่อมราคา 

   และค่าตดัจําหน่าย (%)(1) 

 

50.5 

 

20.3 

 

(30.3) 

อตัรากําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ(%) 5.8 (19.3) (25.0) 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) 0.019 (0.042) (0.061) 

ความสามารถในการชาํระหน้ี ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 มี.ค. 2563 เปล่ียนแปลง 

อตัราสว่นหนี้สนิรวมตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวม (เท่า) 0.81 0.85 0.05 

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้จ่ายสุทธติ่อสว่น 

   ของผูถ้อืหุน้รวม (เท่า) 0.62 0.65 0.03 

ความเพียงพอของสภาพคล่อง ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 มี.ค. 2563 เปล่ียนแปลง 

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 1.95 2.01 0.06 
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ปรมิาณน้ําทีไ่หลผ่านโรงไฟฟ้าพลงัน้ํา ไซยะบุรตีํ่ากว่าค่าเฉลีย่ ทัง้น้ี อตัรากําไรก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงนิ ภาษ ีค่าเสื่อมราคา

และค่าตดัจาํหน่าย ก่อนรวมส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในกจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบรษิทัร่วม จะอยู่ทีร่อ้ยละ 

39.0 
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 อตัราหน้ีสนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและอตัราส่วนหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้จา่ยสุทธติอ่ส่วนของ

ผูถ้อืหุน้รวมเพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2562 สาเหตุหลกัมาจาก (1) หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิเพิม่ขึน้ตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ ฉบบัที ่16 และ (2) การลดลงของส่วนของผูถ้อืหุน้จากผลประกอบการของบรษิทัฯ และผลขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้

จรงิจากการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสดของ XPCL ขณะทีอ่ตัราส่วนสภาพคล่องปรบัตวัเพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2562 ส่วน

ใหญ่มาจากเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดที่เพิม่ขึ้นจากกระแสเงนิสดรบัจากการกจิกรรมดําเนินงานของบรษิทัฯ และ

บรษิทัย่อย 

 

 


