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บทสรปุผูบร�หาร 

หนวย : ลานบาท

ป 2562 ป 2561 เพ67ม(ลด) % 

รายไดรวม * 15,668.94    14,780.73    888.21         6.0        

ตนทุนและคาใชจายรวม * 9,573.18      8,346.74      1,226.44      14.7      

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน (132.48)        (865.02)        732.54         84.7      

กําไรท่ีเปนของผูถือหุนของบร�ษัท 5,963.28      5,587.60      375.68         6.7        

*  ไมรวมคาเช้ือเพลิง

 

 ในป 2562 มีกําไรสวนที่เปนของบร�ษัทฯ จํานวน 5,963.28 ลานบาท เพ67มขI้นจากงวดเดียวกันของปกอน

จํานวน 375.68 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจากการเร�7มเดินเครJ่องเชิงพาณิชยของโรงไฟฟาพลังงานลม Mount 

Emerald และโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย Collinsville เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 และ 21 มีนาคม 2562 

และการเขาซื้อกิจการบจ. ราช โคเจนเนอเรชั่น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สงผลใหรายไดจากการขายและการ

ใหบร�การ รวมท้ังตนทุนขายและการใหบร�การ (ไมรวมคาเช้ือเพลิง) เพ67มขI้น ประกอบกับอัตราคาความพรอมจาย

ของโรงไฟฟาราชบุร`ในป 2562 สูงกวาป 2561 รวมทั้งรับรูกําไรของ Fareast Renewable Development Pte 

Ltd ซึ่งเร�7มเขาถือหุนเม่ือเดือนธันวาคมป 2561 และรับรูกําไรของบร�ษัท เบิกไพร โคเจนเนอเรชั่น จํากัด เนื่องจาก

โรงไฟฟาเดินเครJ่องเชิงพาณิชยเพj่อจําหนายกระแสไฟฟาเม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2562 
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1. เหตกุารณสาํคญัในป 2562 

1.1  การลงทุนในโครงการโครงขายใยแกวนําแสงใตดิน 

 วันที่ 5 กุมภาพันธ 2562 บร�ษัทฯ และบร�ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน) (“ALT”) ไดลงนาม

สัญญาระหวางผูถือหุน เพj่อรวมลงทุนในโครงการโครงขายใยแกวนําแสงใตดิน (Underground Optic Fiber 

Network) โดยเม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2562 ผูรวมทุนทั้งสองฝายไดรวมกันจดทะเบียนจัดตั้งบร�ษัทรวมทุนชื่อ “บร�ษัท 

สมารท อินฟราเนท จํากัด” มีทุนจดทะเบียนจํานวน 1 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 100,000 หุน มูลคาหุน

ละ 10 บาท โดยชําระคาหุนครบทั้งจํานวน ทั้งนี้บร�ษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 51 และ ALT ถือหุนในสัดสวนรอยละ 

49 

1.2 การลงนามสัญญาทางการเง�นโครงการโรงไฟฟาพลังงานลม Collector ในเครJอรัฐออสเตรเลีย 

 วันที่ 19 มีนาคม 2562 Collector Wind Farm Pty Ltd บร�ษัทยอยที่บร�ษัท ราช-ออสเตรเลีย          

คอรปอเรช่ัน จํากัด ถือหุนทั้งจํานวน ไดลงนามสัญญาทางการเง�นกับ Clean Energy Finance Corporation ผูใหกู 

ในวงเง�น 179 ลานเหร`ยญออสเตรเลีย เพj ่อนําไปใช ในการกอสรางและพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังงานลม 

Collector ขนาดกําลังการผลิต 226.8 เมกะวัตต ตั ้งอยูในรัฐนิวเซาทเวลส เครJอรัฐออสเตรเลีย มูลคาโครงการ

ประมาณ 359 ลานเหร`ยญออสเตรเลีย โดยเร�7มงานกอสรางแลวในป 2562 และคาดวาจะเดินเครJ่องเชิงพาณิชย ได

ภายในป 2564 

1.3 ความกาวหนาโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวม Riau ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 วันที่ 20 มีนาคม 2562 PT Medco Ratch Power Riau บร�ษัทรวมทุนทางออมที่บร�ษัทฯ ถือหุนใน

สัดสวนรอยละ 49 ผานบร�ษัท อารเอช อินเตอรเนชั่นแนล (สิงคโปร) คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนบร�ษัทยอย ไดลงนาม

สัญญาเง�นกูและสัญญาการเง�นอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสถาบันการเง�น โดยมีวงเง�นกูรวมทั้งสิ)นจํานวน 222 ลานเหร`ยญ

สหรัฐฯ ระยะเวลา 20 ป โดยมีวัตถุประสงคเพj่อนําไปใชในการกอสรางและพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวม 

Riau ขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง 296.23 เมกะวัตต ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟา

แหงสาธารณรัฐอินโดนีเซีย PT PLN (PERSERO) เปนระยะเวลา 20 ป 

 วันที่ 14 พฤศจ�กายน 2562 PT Medco Ratch Power Riau ประสบความสําเร็จในการเบิกเง�นกูงวด

แรก โดยปจจ�บันงานกอสรางโครงการมีความกาวหนาตามแผน และคาดวาจะเดินเครJ่องเชิงพาณิชย ไดตามกําหนดในป 

2564 
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1.4 การเดินเครJ่องเชิงพาณิชยของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย Collinsville ในเครJอรัฐออสเตรเลีย 

 วันที่ 21 มีนาคม 2562 โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย Collinsville กําลังการผลิต 42.50 เมกะวัตต ที่

บร�ษัทฯ ลงทุนผาน Collinsville Solar PV Pty Ltd บร�ษัทยอยทางออมท่ีบร�ษัท ราช-ออสเตรเลีย คอรปอเรช่ัน จํากัด 

ถือหุนทั้งจํานวน ไดเร�7มเดินเครJ่องเชิงพาณิชยและรับรูรายไดตามสัญญาซื้อขายไฟฟาแลว โดยจําหนายกระแสไฟฟา

รอยละ 70 ของกําลังการผลิตให Alinta Energy คูสัญญารับซื้อไฟฟา สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 30 จําหนายใหตลาดซื้อ

ขายไฟฟาของเครJอรัฐออสเตรเลีย (National Electricity Market) 

1.5 การเปลี่ยนแปลงช่ือและตราบร�ษัทฯ 

 วันท่ี 12 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ของบร�ษัทฯ มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลง

ชื่อและตราบร�ษัทฯ จากบร�ษัท ผลิตไฟฟาราชบุร`โฮลดิ)ง จํากัด (มหาชน) เปนบร�ษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ 

บร�ษัทฯ ไดดําเนินการจดทะเบียนแกไขเปลี่ยนแปลงตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เร`ยบรอยแลว เมื่อ

วันท่ี 17 เมษายน 2562 อน่ึง บร�ษัทฯ ยังคงใชช่ือยอหลักทรัพยตามเดิมคือ “RATCH” 

1.6 การจัดตั้งบร�ษัท หินกองเพาเวอรโฮลดิ)ง จํากัด และ บร�ษัท หินกองเพาเวอร จํากัด 

 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 บร�ษัทฯ ไดจดทะเบียนจัดตั้ง บร�ษัท หินกองเพาเวอรโฮลดิ)ง จํากัด (“HKH”) 

ซึ่งมีสถานะเปนบร�ษัทยอยท่ีบร�ษัทฯ ถือหุนท้ังจํานวน และวันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 บร�ษัทฯ ไดจดทะเบียนจัดตั้ง บร�ษัท 

หินกองเพาเวอร จํากัด (“HKP”) ซึ่ง HKH ถือหุนทั้งจํานวน โดยแตละบร�ษัทยอยขางตนมีทุนจดทะเบียนจํานวน 

4,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 400,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท โดยชําระคาหุนท้ังจํานวน 

 วันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 HKP ไดลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟาสําหรับโครงการโรงไฟฟาหินกอง ตําบล

หินกอง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุร` กับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยมีผลตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญาจนถึง

วันครบกําหนด 25 ป นับตั้งแตวันท่ีเร�7มเดินเครJ่องเชิงพาณิชย 

 วันท่ี 3 มกราคม 2563 บร�ษัทฯ ไดขายหุนสามัญของ HKH จํานวน 196,000 หุน หรJอคิดเปนรอยละ 49 

ของจํานวนหุนทั้งหมด ในราคาหุนละ 10 บาท เทากับมูลคาหุนที่ตราไว คิดเปนเง�นจํานวน 1.96 ลานบาท ใหแกบร�ษัท 

กัลฟ เอ็นเนอรจ` ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

 โครงการดังกลาวเปนโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลัก ขนาด

กําลังการผลิตรวม 1,400 เมกะวัตต (เครJ่องละ 700 เมกะวัตต) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟา โดยมีกําหนดเดินเครJ่องเชิง

พาณิชยในป 2567 และ 2568 ตามลําดับ ปจจ�บันอยูระหวางข้ันตอนการจัดทํารายงานว�เคราะหผลกระทบสิ7งแวดลอม 
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1.7 การเดินเครJ่องเชิงพาณิชยของโรงไฟฟาผูผลิตไฟฟารายเล็กเบิกไพรโคเจนเนอเรช่ัน 

 วันท่ี 1 มิถุนายน 2562 โรงไฟฟาผูผลิตไฟฟารายเล็กเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น ขนาดกําลังการผลิตไฟฟา

ประมาณ 99.23 เมกะวัตต และกําลังการผลิตไอนํ้าประมาณ 15 ตันตอชั่วโมง ตั้งอยูที่ตําบลเบิกไพร อําเภอบานโปง 

จังหวัดราชบุร` ดําเนินการโดย บร�ษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จํากัด (การรวมคาทางออมซึ่งบร�ษัทฯ ถือหุนในสัดสวน

รอยละ 35 ผานบร�ษัท ผลิตไฟฟาราชบุร` จํากัด) ไดเร�7มเดินเครJ่องเชิงพาณิชยแลว 

1.8 การลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังงานลม Yandin ในเครJอรัฐออสเตรเลีย 

 วันท่ี 26 กรกฎาคม 2562 บร�ษัท ราช-ออสเตรเลีย คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนบร�ษัทยอย ไดเขาลงทุนใน

โครงการโรงไฟฟาพลังงานลม Yandin ขนาดกําลังการผลิต 214 เมกะวัตต รัฐเวสเทิรนออสเตรเลีย โดยการซื้อหุน

รอยละ 70 ใน Yandin WF Holding Pty Ltd จาก Renewable Energy Investment Fund Pty Ltd (“REIF”) ซึ่ง

เปนบร�ษัทยอยของ Alinta Energy Pty Ltd (“Alinta”) และซื้อหนวยลงทุนรอยละ 70 ใน Yandin WF Holding Unit 

Trust จาก Renewable Energy Investment Fund Unit Trust คิดเปนเง�นลงทุนประมาณ 53.31 ลานเหร`ยญ

ออสเตรเลีย 

 วันท่ี 15 กรกฎาคม 2562 ไดลงนามสัญญาเง�นกูจํานวน 364 ลานเหร`ยญออสเตรเลียกับสถาบันการเง�น

ตางๆ ในเครJอรัฐออสเตรเลีย และวันท่ี 10 ตุลาคม 2562 ประสบความสําเร็จในการเบิกเง�นกูงวดแรกตามสัญญา  

 โครงการดังกลาวตั ้งอยู ในพj ้นที ่ เขตเมือง Dandaragan อยู หางจากตอนเหนือของเมืองเพ6ร ท 

เปนระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ในรัฐเวสเทิรนออสเตรเลีย เครJอรัฐออสเตรเลีย โดยปจจ�บันงานกอสรางโครงการ

มีความกาวหนาตามแผน และคาดวาจะเดินเครJ่องเชิงพาณิชย ไดตามกําหนดในป 2563 โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟา

ระยะยาว 15 ป กับ Alinta Sales Pty Ltd ซึ่งเปนบร�ษัทยอยของ Alinta  

1.9 การเขาซื้อหุนบร�ษัท นวนครการไฟฟา จํากัด (เปลี่ยนช่ือเปน บร�ษัท ราช โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด) 

 วันที ่ 20 สิงหาคม 2562 บร�ษัทฯ ไดลงนามสัญญาซื ้อขายหุ นเพj ่อซื ้อหุ นสามัญและหุ นบุร�มสิทธิ       

บร�ษัท นวนครการไฟฟา จํากัด (เปลี่ยนช่ือเปน บร�ษัท ราช โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด) ในสัดสวนรอยละ 99.97 จากกลุมผู

ถือหุนเดิม ตอมาเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 บร�ษัทฯ ไดจายชําระคาหุนเปนจํานวนเง�น 1,866.05 ลานบาท รวมทั้งใหเง�น

กูยืมระยะยาว จํานวน 132.35 ลานบาท  

 โรงไฟฟาของบร�ษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จํากัด เปนโรงไฟฟาประเภท SPP ระบบ Cogeneration ใชกาซ

ธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง ขนาดกําลังการผลิตไฟฟาสุทธิ 119.15 เมกะวัตต และกําลังการผลิตไอนํ้า 10 ตันตอชั่วโมง 

ตั้งอยูบร�เวณทิศใตของเขตสงเสร�มอ�ตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี มีสัญญาซื้อขายไฟฟาประเภท SPP-Firm 

ระบบ Cogeneration จํานวน 90 เมกะวัตต กับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนระยะเวลา 25 ป โดยไฟฟาสวน

ท่ีเหลือและไอน้ําจะถูกจําหนายใหกับลูกคาอ�ตสาหกรรม เร�7มเดินเครJ่องเชิงพาณิชยตั้งแตวันท่ี 31 ตุลาคม 2556 
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1.10 การเขาซื้อหุนบร�ษัท ติงส ออน เน็ต จํากัด 

 วันท่ี 19 พฤศจ�กายน 2562 บร�ษัทฯ ไดเขาซื้อหุนสามัญและหุนสามัญเพ67มทุนบร�ษัท ติงส ออน เน็ต จํากัด 

ในสัดสวนรอยละ 35 หรJอคิดเปนเง�นรวม 180.02 ลานบาท เพj่อวัตถุประสงคในการเขารวมลงทุนในโครงการติดตั้งและ

พัฒนาโครงขายโทรคมนาคมและธุรกิจเกี่ยวเน่ืองเพj่อใหบร�การ Internet of Things 

 บร�ษัท ติงส ออน เน็ต จํากัด เปนผูถือสิทธิ์แตเพ�ยงผูเดียวในการดําเนินธุรกิจโครงขาย Internet of 

Things ในประเทศไทยด วยเทคโนโลย ีของ Sigfox ซ ึ ่ ง เป นเทคโนโลย ีการเช ื ่อมต อแบบ LPWAN 

มีเครJอขายครอบคลุมมากกวา 50 ประเทศทั่วโลก โดยบร�ษัท ติงส ออน เน็ต จํากัด มีเปาหมายที่จะติดตั้งสถานี

โครงขาย (Base Station) ใหครอบคลุมพj ้นที ่ร อยละ 70 และประชากรรอยละ 85 ของประเทศไทย 

คาดวาจะเร�7มดําเนินการเชิงพาณิชย ไดในป 2563 

1.11 สถานการณการเดินเครJ่องโรงไฟฟาพลังความรอนหงสา กรณีเหตุการณแผนดินไหวใน สปป.ลาว 

 วันที่ 21 พฤศจ�กายน 2562 ไดเกิดเหตุการณแผนดินไหว ขนาด 5.9 ร�กเตอร โดยมีศูนยกลางในเมือง   

หงสา แขวงไซยะบุร` สปป.ลาว สงผลใหระบบปองกันของโรงไฟฟาพลังความรอนหงสาไดทํางานอัตโนมัติ และไดหยุด

เดินเครJ่องผลิตกระแสไฟฟาเปนการชั่วคราว จากการตรวจสอบไมพบผูบาดเจ็บและความเสียหายที่มีนัยสําคัญโดย

โครงสรางหลักของโรงไฟฟาไมไดรับผลกระทบ ปจจ�บันโรงไฟฟาท้ัง 3 หนวย สามารถเดินเครJ่องเพj่อผลิตกระแสไฟฟา

ไดตามปกติแลว 

1.12 การเดินเครJ่องเชิงพาณิชยของโรงไฟฟาพลังน้ํา เซเปยน-เซน้ํานอย ใน สปป.ลาว 

 วันท่ี 6 ธันวาคม 2562 โรงไฟฟาพลังน้ําเซเปยน-เซน้ํานอย ใน สปป.ลาว ขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง 410 

เมกะวัตต ตั้งอยูที่แขวงอัตตะปอและแขวงจําปาสัก สปป.ลาว ดําเนินการโดย บร�ษัท ไฟฟา เซเปยน-เซนํ้านอย จํากัด 

(การรวมคาซึ่งบร�ษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 25) ไดเร�7มเดินเครJ่องเชิงพาณิชยแลว 
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2. รายงานว�เคราะหผลการดําเนินงานตามงบการเง�นรวม 
 

หนวย : ลานบาท

รายไดจากการขายและการใหบร�การ (ไมรวมคาเช้ือเพลิง)  7,889.98            5,881.33            2,008.65            34.2         

รายไดตามสัญญาเชาการเง�น 2,923.23            3,335.81            (412.58)              (12.4)        

สวนแบงกําไรจากเง�นลงทุนในบร�ษัทรวม/การรวมคา 3,968.38            4,735.47            (767.09)              (16.2)        

กําไรจากการตอรองราคาซ้ือ - บจ.ราช โคเจนเนอเรช่ัน 269.92               -                    269.92               -           

รายไดอ่ืนๆ 617.43               828.12               (210.69)              (25.4)        

รวมรายได 15,668.94          14,780.73          888.21               6.0           

ตนทุนขายและการใหบร�การ (ไมรวมคาเช้ือเพลิง) 5,676.90            4,867.28            809.62               16.6         

คาใชจายบร�หาร 1,595.99            1,593.99            2.00                   0.1           

ตนทุนการเง�น 1,430.22            1,014.89            415.33               40.9         

ภาษีเง�นได 870.07               870.58               (0.51)                  (0.1)          

รวมคาใชจาย 9,573.18            8,346.74            1,226.44            14.7         

6,095.76            6,433.99            (338.23)              (5.3)          

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม -                    18.63                 (18.63)                (100.0)      

กําไรกอนอัตราแลกเปล่ียน - บร�ษัท/บร�ษัทยอย 6,095.76            6,452.62            (356.86)              (5.5)          

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปล่ียน - บร�ษัท/บร�ษัทยอย (132.48)              (865.02)              732.54               84.7         

กําไรที่เปนของผูถือหุนของบร�ษัท 5,963.28            5,587.60            375.68              6.7           

คาเชื้อเพลิง 27,551.13              30,302.81              

เพ67ม(ลด) % ป 2562 ป 2561

 

ผลการดําเนินงานตามงบการเง�นรวมสําหรับป 2562 มีกําไรสวนที่เปนของบร�ษัทฯ จํานวน 5,963.28      

ลานบาท (คิดเปนกําไรตอหุนเทากับ 4.11 บาท) เมื่อเปร`ยบเทียบกับป 2561 ซึ่งมีกําไรจํานวน 5,587.60 ลานบาท  

(คิดเปนกําไรตอหุนเทากับ 3.85 บาท) ปรากฏวากําไรเพ67มขI้นจํานวน 375.68 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.7 ทั้งนี้ หากไม

รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนผลการดําเนินงานของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย สําหรับป 2562 มีกําไรจํานวน 

6,095.76 ลานบาท เมื่อเปร`ยบเทียบกับป 2561 ซึ่งมีกําไรจํานวน 6,452.62 ลานบาท ปรากฏวากําไรลดลงจํานวน 

356.86 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.5 โดยมีรายการท่ีเปนสาระสําคัญ ดังน้ี 
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2.1 รายไดจากการขายและการใหบร�การ (ไมรวมคาเชื้อเพลิง) 

 รายไดจากการขายและการใหบร�การ (ไมรวมคาเช้ือเพลิง จํานวน 27,551.13 ลานบาท) ป 2562 จํานวน 

7,889.98 ลานบาท เพ6 7มขI ้นจากรายไดจากการขายและการใหบร�การ (ไมรวมคาเชื ้อเพลิง จํานวน 30,302.81        

ลานบาท) ป 2561 จํานวน 5,881.33 ลานบาท เปนจํานวน 2,008.65 ลานบาท คิดเปนรอยละ 34.2 สาเหตุหลัก ดังน้ี 

 (1) รายไดคาขายไฟฟาของบร�ษัท ราช-ออสเตรเลีย คอรปอเรช่ัน จํากัด ซึ่งเปนบร�ษัทยอย เพ67มขI้น

จํานวน 808.61 ลานบาท สาเหตุหลักเน่ืองจากการเร�7มเดินเครJ่องเชิงพาณิชยของโรงไฟฟาพลังงานลม Mount 

Emerald และโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย Collinsville เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 และวันท่ี 21 มีนาคม 2562 

ตามลําดับ  

 (2) รายไดคาขายไฟฟาของบร�ษัท ผลิตไฟฟาราชบุร` จํากัด ซึ่งเปนบร�ษัทยอย เพ67มขI้นจํานวน 700.96 

ลานบาท เน่ืองจากโรงไฟฟามีอัตราคาความพรอมจายป 2562 สูงกวาป 2561 ซึ่งเปนไปตามท่ีกําหนดไวในสัญญาซื้อ

ขายไฟฟา 

 (3) รายไดคาขายไฟฟาของบร�ษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ซึ ่งเปนบร�ษัทยอย จํานวน 495.38      

ลานบาท จากการเขาซื้อกิจการเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 

2.2 รายไดตามสัญญาเชาการเง�น 

 รายไดตามสัญญาเชาการเง�นป 2562 จํานวน 2,923.23 ลานบาท ลดลงจากป 2561 (3,335.81    

ลานบาท) เปนจํานวน 412.58 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.4 เนื่องจากการบันทึกบัญชีลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเง�น 

ตามว�ธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจร�ง 

2.3 ตนทุนขายและการใหบร�การ (ไมรวมคาเชื้อเพลิง) 

 ตนทุนขายและการใหบร�การ (ไมรวมคาเชื ้อเพลิง จํานวน 27,551.13 ลานบาท) ป 2562 จํานวน 

5,676.90 ลานบาท เพ67มขI้นจากตนทุนขายและการใหบร�การ (ไมรวมคาเชื้อเพลิง จํานวน 30,302.81 ลานบาท)         

ป 2561 จํานวน 4,867.28 ลานบาท เปนจํานวน 809.62 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.6 สาเหตุหลักเนื่องจากรับรู

ตนทุนขายของบร�ษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนบร�ษัทยอย จํานวน 435.32 ลานบาท  จากการเขาซื้อกิจการ

เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ประกอบกับตนทุนขายของบร�ษัท ราช-ออสเตรเลีย คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนบร�ษัทยอยใน

ประเทศออสเตรเลียเพ67มขI้นจํานวน 409.87 ลานบาท จากการเร�7มเดินเครJ่องเชิงพาณิชยของโรงไฟฟาพลังงานลม 

Mount Emerald และโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย Collinsville เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 และวันที่ 21 มีนาคม 

2562 ตามลําดับ 
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2.4 ตนทุนทางการเง�น 

 ตนทุนทางการเง�นป 2562 จํานวน 1,430.22 ลานบาท เพ67มขI ้นจากป 2561 (1,014.89 ลานบาท)     

เปนจํานวน 415.33 ลานบาท คิดเปนรอยละ 40.9 โดยตนทุนทางการเง�นที่เพ67มขI้นจํานวน 400.58 ลานบาท เปนผล

เน่ืองมาจากการรับรูการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของการปองกันความเสี่ยงกระแสเง�นสดของกลุมบร�ษัทฯ ตาม

นโยบายการบัญชีเรJ่องเครJ่องมือทางการเง�นท่ีเปนตราสารอนุพันธและการบัญชีปองกันความเสี่ยง 

2.5 สวนแบงกําไรจากเง�นลงทุนในบร�ษัทรวมและการรวมคา  

 สวนแบงกําไรจากเง�นลงทุนในบร�ษัทรวมและการรวมคาป 2562 จํานวน 3,968.38 ลานบาท ลดลงจาก  

ป 2561 (4,735.47 ลานบาท) เปนจํานวน 767.09 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.2 โดยมีสาเหตุหลักดังน้ี 

 (1) บร�ษัท ไฟฟาหงสา จํากัด ซึ่งเปนการรวมคา มีกําไรตามสัดสวนการลงทุนรอยละ 40 ลดลงจํานวน 

496.50 ลานบาท สาเหตุหลักเน่ืองจากโรงไฟฟาเดินเครJ่องนอยกวาปกอนจากเหตุการณแผนดินไหวใน สปป.ลาว เมื่อ

วันท่ี 21 พฤศจ�กายน 2562 

 (2) บร�ษัท ไฟฟา เซเปยน-เซน้ํานอย จํากัด ซึ่งเปนการรวมคา มีขาดทุนตามสัดสวนการลงทุนรอยละ 25 

เพ67มขI้นจํานวน 266.56 ลานบาท ซึ่งสาเหตุหลักเนื่องจากรับรูขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสูงกวาปกอนเปนจํานวน 

161.85 ลานบาท ประกอบกับรับรูการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของการปองกันความเสี่ยงกระแสเง�นสดของกลุม

บร�ษัทฯ ตามนโยบายการบัญชีเรJ่องเครJ่องมือทางการเง�นท่ีเปนตราสารอนุพันธและการบัญชีปองกันความเสี่ยงจํานวน 

98.48 ลานบาท 

 (3) บร�ษัท เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจ` จํากัด ซึ่งเปนการรวมคา มีกําไรตามสัดสวนการลงทุนรอยละ 

33.33 ลดลงจํานวน 217.96 ลานบาท สาเหตุหลักเน่ืองจากผลิตกระแสไฟฟาไดนอยกวาปกอน 

 (4) Fareast Renewable Development Pte. Ltd. (“FRD”) ซึ่งเปนการรวมคาที่ถือหุนในโรงไฟฟา

พลังนํ้า Asahan-1 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีกําไรตามสัดสวนการลงทุนรอยละ 50 เพ6 7มขI ้นจํานวน 142.86       

ลานบาท จากการท่ีบร�ษัท อารเอช อินเตอรเนช่ันแนล (สิงคโปร) คอรปอเรช่ัน จํากัด ซึ่งเปนบร�ษัทยอยเร�7มเขาถือหุนใน 

FRD เม่ือเดือนธันวาคมป 2561 

 (5) บร�ษัท เบิกไพร โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนการรวมคา มีกําไรตามสัดสวนการลงทุนรอยละ 35 

เพ67มขI้นจํานวน 62.05 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจากโรงไฟฟาเดินเครJ่องเชิงพาณิชยเพj่อจําหนายกระแสไฟฟาเมื่อ 

วันท่ี 1 มิถุนายน 2562 



 

คําอธิบายรายการและการว�เคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเง�นของฝายบร�หาร 

สําหรับปสิ)นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

 หนา 9 

 

2.6 กาํไรจากการเขาซือ้กจิการบร�ษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จาํกดั 

 เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2562 บร�ษัทฯ ไดทําการซื้อหุนสามัญและหุนบุร�มสิทธิ์ของบร�ษัท นวนครการไฟฟา 

จํากัด (เปลี่ยนช่ือเปน บร�ษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จํากัด) ในสัดสวนรอยละ 99.97 เปนจํานวนเง�น 1,866.05 ลานบาท 

รวมท้ังใหเง�นกูยืมระยะยาว จํานวน 132.35 ลานบาท โดยมีมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิจํานวน 2,268.32 ลาน

บาท ดังน้ัน บร�ษัทฯ รับรูกําไรจากรายการดังกลาวเปนจํานวน 269.92 ลานบาท 

2.7 ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย  

 ป 2561 และ 2562 บร�ษัทฯ รับรูขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 865.02 ลานบาท และ 132.48   

ลานบาท ตามลําดับ สาเหตุหลักเนื่องจากรายการเง�นใหกูยืมแกกิจการในกลุมบร�ษัทฯ ในสกุลเง�นเหร`ยญออสเตรเลีย 

ซึ่งเมื่อสกุลเง�นเหร`ยญออสเตรเลียออนคาลงเมื่อเทียบกับสกุลเง�นเหร`ยญสหรัฐฯ สงผลใหสินทรัพยสกุลเง�นเหร`ยญ

ออสเตรเลียมีมูลคาลดลง 
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3. รายงานว�เคราะหฐานะการเง�น 

3.1 การว�เคราะหสนิทรพัย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บร�ษัทฯ มีสินทรัพยรวมทั้งสิ)น จํานวน 100,229.43 ลานบาท ลดลงจาก       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (101,251.90 ลานบาท) เปนจํานวน 1,022.47 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.0 โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

(ลานบาท)

ณ 31 ธ.ค.62 ณ 31 ธ.ค.61 เพ67ม(ลด) %

สินทรัพยหมุนเว`ยน 20,479.77 23,160.90 (2,681.13) (11.6)

สินทรัพยไมหมุนเว̀ยน 79,749.66 78,091.00 1,658.66 2.1

รวมสินทรัพย 100,229.43 101,251.90 (1,022.47) (1.0)

 

3.1.1 เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดลดลงจํานวน 6,778.09 ลานบาท รายละเอียดชี้แจงไวในขอ 4 

ขณะท่ีเง�นลงทุนช่ัวคราวเพ67มขI้นจํานวน 2,222.76 ลานบาท 

3.1.2 ลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเง�นกิจการท่ีเกี่ยวของกัน-สุทธิ ลดลงจํานวน 1,262.83 ลานบาท 

3.1.3 ท่ีดิน อาคารและอ�ปกรณ เพ67มขI้นจํานวน 4,335.29 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจากรับรูที่ดิน อาคาร 

และอ�ปกรณของบร�ษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จํากัด จํานวน 4,580.16 ลานบาท จากการเขาซื้อหุนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 

2562 
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3.2 การว�เคราะหหนี้สินและสวนของผูถือหุน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บร�ษัทฯ มีหนี้สินและสวนของผูถือหุนเปนจํานวนทั้งสิ)น 100,229.43 ลานบาท 

ลดลงจาก ณ     วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 (101,251.90 ลานบาท) เปนจํานวน 1,022.47 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.0 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(ลานบาท)

ณ 31 ธ.ค.62 ณ 31 ธ.ค.61 เพ67ม(ลด) %

หนี้สิน 40,815.50 41,315.88 (500.38) (1.2)

สวนของผูถือหุน 59,413.93 59,936.02 (522.09) (0.9)

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 100,229.43 101,251.90 (1,022.47) (1.0)

 

3.2.1 หน้ีสิน ลดลงจํานวน 500.38 ลานบาท สาเหตุหลัก ดังน้ี 

 (1) บร�ษัท อารเอช อินเตอรเนช่ันแนล (สิงคโปร) คอรปอเรช่ัน จํากัด ซึ่งเปนบร�ษัทยอย ไถถอนหุน

กูซึ่งครบกําหนดในเดือนพฤษภาคม 2562 จํานวน 107 ลานเหร`ยญสหรัฐฯ 

 (2) หุนกู ลดลงรวมจํานวน 939.66 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจากสกุลเง�นเหร`ยญสหรัฐฯ ออน

คาลงเม่ือเทียบกับสกุลเง�นบาท 

 (3) เง�นกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเง�น เพ67มขI้นจํานวน 2,791.64 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจาก

รับรูเง�นกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเง�นของบร�ษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จํากัด จํานวน 3,581.83 ลานบาท จากการ

เขาซื้อหุนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ขณะที่เง�นกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเง�นของบร�ษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร

ปอเรชั่น จํากัด ซึ ่งเปนบร�ษัทยอย ลดลง 828.77 ลานบาท สาเหตุหลักเนื ่องจากสกุลเง�นเหร`ยญออสเตรเลียและ

สหรัฐฯ ออนคาลงเม่ือเทียบกับสกุลเง�นบาท 

 (4) เง�นกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเง�น เพ67มขI้นจํานวน 603.08 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจาก

บร�ษัท อารเอช อินเตอรเนชั่นแนล (สิงคโปร) คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนบร�ษัทยอย กูยืมเง�นระยะสั้นจากสถาบัน

การเง�นจํานวน 20 ลานเหร`ยญสหรัฐฯ  

3.2.2 สวนของผูถือหุน ลดลงจํานวน 522.09 ลานบาท สาเหตุหลัก ดังน้ี 

 (1) กําไรสําหรับป 2562 จํานวน 5,963.28 ลานบาท 

 (2) บร�ษัทฯ จายเง�นปนผลใหแกผูถือหุนในป 2562 ทําใหกําไรสะสมลดลงจํานวน 3,480 ลานบาท 
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 (3) องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนลดลงจํานวน 2,822.23 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจาก

ผลตางจากการแปลงคางบการเง�นทําใหสวนของผูถือหุนลดลงจํานวน 1,246.56 ลานบาท การเปลี่ยนแปลงมูลคา

ยุติธรรมของหุน EDL-Generation Public Company ทําใหสวนของผูถือหุนลดลงจํานวน 520.44 ลานบาท      

สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบร�ษัทรวมและการรวมคาทําใหสวนของผูถือหุนลดลงจํานวน 572.28 ลานบาท 

รวมท้ังสํารองการปองกันความเสี่ยงกระแสเง�นสดทําใหสวนของผูถือหุนลดลงจํานวน 476.42 ลานบาท  
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4. รายงานว�เคราะหกระแสเง�นสด 

 เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดคงเหลือของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปนจํานวน 

4,917.16 ลานบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (11,695.25 ลานบาท) เปนจํานวน 6,778.09 ลานบาท 

สรุปสาเหตุหลักไดดังน้ี 

(ลานบาท)

เง�นสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 5,589.24

เง�นสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (4,749.60)

เง�นสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเง�น (7,434.14)

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนของเง�นตราตางประเทศ (183.59)

เง�นสดลดลงสุทธิในระหวางป (6,778.09)

 
4.1 เง�นสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 5,589.24 ลานบาท สาเหตุเนื ่องจากผลการ

ดําเนินงานสําหรับป 2562 ทําใหเง�นสดเพ67มขI้นจํานวน 5,336.66 ลานบาท ปรับปรุงดวยการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย

และหน้ีสินดําเนินงานในระหวางปจํานวน 252.58 ลานบาท 

4.2 เง�นสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 4,749.60 ลานบาท สาเหตุหลักดังน้ี 

 4.2.1 บร�ษัทฯ จายเง�นสุทธิในเง�นลงทุนช่ัวคราวจํานวน 2,162.29 ลานบาท 

 4.2.2 บร�ษัทฯ การเขาซื้อหุน บร�ษัท นวนครการไฟฟา จํากัด (เปลี่ยนชื่อเปน บร�ษัท ราช โคเจนเนอ

เรชั่น จํากัด) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยไดจายชําระคาหุนเปนจํานวนเง�น 1,866.05 ลานบาท รวมทั้งใหเง�นกูยืม

ระยะยาว จํานวน 132.35 ลานบาท 

 4.2.3 บร�ษัท ราช-ออสเตรเลีย คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนบร�ษัทยอย จายเง�นสําหรับการกอสราง

โครงการโรงไฟฟาพลังงานลม Collector ในประเทศออสเตรเลียจํานวน 88.58 ลานเหร`ยญออสเตรเลีย 

 4.2.4 บร�ษัท ราช-ออสเตรเลีย คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนบร�ษัทยอย ไดเขาซื้อหุนสามัญใน Yandin 

WF Holding Pty Ltd และซื้อหนวยลงทุนใน Yandin WF Holding Unit Trust ในสัดสวนการลงทุนรอยละ 70 เปนจํานวนเง�น 

53.31 ลานเหร`ยญออสเตรเลีย 

 4.2.5 บร�ษัทฯ รับเง�นปนผลจากบร�ษัทรวม การรวมคา และ EDL-Generation Public Company เปน

จํานวนรวม 3,716.59 ลานบาท 
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4.3 เง�นสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเง�นจํานวน 7,434.14 ลานบาท สาเหตุหลักดังน้ี 

 4.3.1 บร�ษัท อารเอช อินเตอรเนช่ันแนล (สิงคโปร) คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนบร�ษัทยอย ไถถอนหุน

กูซึ่งครบกําหนดในเดือนพฤษภาคม 2562 จํานวน 107 ลานเหร`ยญสหรัฐฯ 

 4.3.2 บร�ษัทฯ จายเง�นปนผลใหแกผูถือหุนของบร�ษัทฯ จํานวน 3,479.78 ลานบาท 

 4.3.3 บร�ษัทฯ จายชําระดอกเบ้ียในระหวางปเปนจํานวน 1,402.06 ลานบาท 
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5. อัตราสวนทางการเง�นที่สําคัญ (ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย) 

1) อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 2.70 2.22

2) กําไรตอรายไดรวม (ไมรวมคาเช้ือเพลิง) (%) 38.90 43.53

3) อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 10.21 10.79

4) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวมเฉล่ีย (%) 8.33 8.53

5) กําไรกอนดอกเบ้ียจาย ภาษีเง�นได

คาเสื่อมราคาและคาตัดจาย (EBITDA)  * (ลานบาท)

6) EBITDA ตอสินทรัพยรวมเฉล่ีย  (%) 9.92 9.84

7) อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.69 0.69

8) อัตราสวนความสามารถในการชําระคืน

เง�นตนสุทธิและดอกเบ้ีย (DSCR) (เทา)

9) มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 40.97 41.34

*     ไมรวมการเปลี่ยนแปลงของลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเง�น       (ลานบาท) 1,359.51            3,654.89            

9,996 9,600

1.90 6.75

อัตราสวน ป 2562 ป 2561

 

 

 

 


