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พฤศจิกายน

เรื อง นําส่ งงบการเงินระหว่างกาล สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ* นสุ ดวันที . กันยายน
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ราช กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ใคร่ ขอนําส่ งงบการเงินระหว่างกาล สําหรับงวด
สามเดือนและเก้าเดือนสิ* นสุ ดวันที . กันยายน
และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เปรี ยบเทียบกับงบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดื อนและเก้าเดื อนสิ* นสุ ด
วันที . กันยายน
โดยมีรายละเอียด ดังนี*
ผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวมสําหรับไตรมาสที ปี
มีกาํ ไรส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ฯ
จํานวน , .E ล้านบาท (คิดเป็ นกําไรต่อหุ ้นเท่ากับ ..F บาท) เมือเปรี ยบเทียบกับไตรมาสที ปี
ซึ ง
มีกาํ ไรจํานวน , E.. ล้านบาท (คิดเป็ นกําไรต่อหุ ้นเท่ากับ . บาท) ปรากฏว่ากําไรลดลงจํานวน . F
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ E.E ทั*งนี* หากไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลียนผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย สําหรับไตรมาสที ปี
มีกาํ ไรจํานวน , E. ล้านบาท เมือเปรี ยบเทียบกับไตรมาสที
ปี
ซึ งมีกาํ ไรจํานวน ,J . F ล้านบาท ปรากฏว่ากําไรลดลงจํานวน E .EJ ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ ..J
โดยมีรายการทีเป็ นสาระสําคัญ ดังนี*
. รายได้จากการขายและการให้บริ การ (ไม่รวมค่าเชื*อเพลิง)
รายได้จากการขายและการให้บริ การ (ไม่ รวมค่ าเชื* อเพลิ ง จํา นวน , .E ล้า นบาท)
ไตรมาสที ปี
จํานวน , ..EE ล้านบาท ลดลงจากรายได้จากการขายและการให้บริ การ (ไม่รวมค่า
เชื*อเพลิง จํานวน E,F F.J. ล้านบาท) ไตรมาสที ปี
จํานวน ,J F.. ล้านบาท เป็ นจํานวน E. ล้าน
บาท คิดเป็ นร้ อยละ .. สาเหตุหลักเนื องจากรายได้ค่าขายไฟฟ้ าของบริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ งเป็ น
บริ ษทั ย่อย ลดลงจํานวน E..F ล้านบาท เนื องจากโรงไฟฟ้ ามี การซ่ อมบํารุ งรั กษาตามแผนมากกว่างวด
เดียวกันของปี ก่อน ขณะทีรายได้ค่าขายไฟฟ้ าของบริ ษทั ราช-ออสเตรเลี ย คอร์ ปอเรชัน จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั
ย่อย เพิมขึ*นจํานวน . . ล้านบาท สาเหตุหลักเนืองจากการเริ มเดินเครื องเชิ งพาณิ ชย์ของโรงไฟฟ้ าพลังงาน
ลม Mount Emerald และโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ Collinsville เมือวันที ธันวาคม
และวันที
มีนาคม
ตามลําดับ
. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน
รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินไตรมาสที ปี
จํานวน J .. ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส
ที ปี
(E . ล้า นบาท) เป็ นจํา นวน F . F ล้า นบาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ . เนื องจากการบัน ทึ ก
บัญชีลูกหนี*ตามสัญญาเช่าการเงิน ตามวิธีอตั ราดอกเบี*ยทีแท้จริ ง
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. ต้นทุนขายและการให้บริ การ (ไม่รวมค่าเชื*อเพลิง)
ต้นทุนขายและการให้บริ การ (ไม่รวมค่าเชื*อเพลิง จํานวน , .E ล้านบาท) ไตรมาสที ปี
จํา นวน , E. ล้า นบาท เพิ มขึ* นจากต้นทุ นขายและการให้บ ริ ก าร (ไม่ รวมค่ า เชื* อเพลิ ง จํา นวน
E,F F.J. ล้านบาท) ไตรมาสที ปี
จํานวน , E. ล้านบาท เป็ นจํานวน ... ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ J.E สาเหตุหลักเนืองจากต้นทุนขายของบริ ษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ ปอเรชัน จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยใน
ประเทศออสเตรเลียเพิมขึ*นจํานวน . F ล้านบาท จากการเริ มเดินเครื องเชิ งพาณิ ชย์ของโรงไฟฟ้ าพลังงาน
ลม Mount Emerald และโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ Collinsville เมือวันที ธันวาคม
และวันที
มีนาคม
ตามลําดับ ประกอบกับต้นทุนขายของบริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย เพิมขึ*น
จํานวน E . ล้านบาท เนืองจากโรงไฟฟ้ามีการซ่อมบํารุ งรักษาตามแผนมากกว่างวดเดียวกันของปี ก่อน
. ค่าใช้จ่ายในการบริ หารและต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารและต้นทุนทางการเงินไตรมาสที ปี
จํานวนรวม F.. ล้าน
บาท ลดลงจากไตรมาสที ปี
(J .. ล้านบาท) เป็ นจํานวน .E. ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ E. โดย
ต้นทุ นทางการเงิ นที ลดลงจํานวน . ล้านบาท เป็ นผลเนื องมาจากการรั บรู ้ การเปลี ยนแปลงในมู ลค่ า
ยุติธรรมของการป้ องกันความเสี ยงกระแสเงิ นสดของกลุ่มบริ ษทั ฯ ตามนโยบายการบัญชี เรื องเครื องมือทาง
การเงินทีเป็ นตราสารอนุพนั ธ์และการบัญชีป้องกันความเสี ยง
. ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ส่ ว นแบ่ ง กํา ไรจากเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ทั ร่ ว มและการร่ วมค้า ไตรมาสที ปี
จํา นวน
, . ล้านบาท เพิมขึ*นจากไตรมาสที ปี
( ,.E .. ล้านบาท) เป็ นจํานวน J.. . ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ . โดยมีสาเหตุหลักดังนี*
( ) บริ ษทั ไฟฟ้าหงสา จํากัด (“HPC”) ซึ งเป็ นการร่ วมค้า มีกาํ ไรตามสัดส่ วนการลงทุนร้อย
ละ . เพิมขึ*นจํานวน . ล้านบาท สาเหตุหลักเนื องจากเมือไตรมาสที ปี
HPC รับรู ้ ขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลียนจํานวน JJ. ล้านบาทจากสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ ทีอ่อนค่าลง ขณะทีในปี
HPC นํา
นโยบายการบัญชีเรื องเครื องมือทางการเงินทีเป็ นตราสารอนุ พนั ธ์และการบัญชี ป้องกันความเสี ยงในส่ วนของ
Expenditure Hedging มาใช้ ส่ งผลให้ผลกระทบจากอัตราแลกเปลียนลดลง ประกอบกับโรงไฟฟ้ าเดินเครื อง
มากกว่างวดเดียวกันของปี ก่อน
( ) Fareast Renewable Development Pte. Ltd. (“FRD”) ซึ งเป็ นการร่ วมค้าทีถื อหุ ้นใน
โรงไฟฟ้าพลังนํ*า Asahan-1 ในสาธารณรัฐอินโดนี เซี ย มีกาํ ไรตามสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ . จํานวน .J
ล้านบาท จากการทีบริ ษทั อาร์ เอช อินเตอร์ เนชันแนล (สิ งคโปร์ ) คอร์ ปอเรชัน จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยเริ มเข้า
ถือหุ น้ ใน FRD เมือเดือนธันวาคมปี
( ) บริ ษทั เบิกไพร โคเจนเนอเรชัน จํากัด ซึ งเป็ นการร่ วมค้า มีกาํ ไรตามสัดส่ วนการลงทุน
ร้อยละ เพิมขึ*นจํานวน F.JE ล้านบาท สาเหตุหลักเนื องจากโรงไฟฟ้ าเดิ นเครื องเชิ งพาณิ ชย์เพือจําหน่ าย
กระแสไฟฟ้าเมือวันที มิถุนายน
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( ) บริ ษทั เซาท์อีสท์ เอเชี ย เอนเนอร์ จี จํากัด ซึ งเป็ นการร่ วมค้า มี กาํ ไรตามสัดส่ วนการ
ลงทุนร้ อยละ . ลดลงจํานวน F. . ล้านบาท สาเหตุหลักเนื องจากผลิ ตกระแสไฟฟ้ าได้น้อยกว่างวด
เดียวกันของปี ก่อน
. ผลกระทบจากอัตราแลกเปลียนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ไตรมาสที ปี
และ
บริ ษทั ฯ รับรู ้ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนจํานวน . ล้าน
บาท และ . E ล้านบาท ตามลําดับ สาเหตุหลักเนื องจากรายการเงิ นให้กูย้ ืมแก่กิจการในกลุ่มบริ ษทั ฯ ใน
สกุลเงิ นเหรี ยญออสเตรเลี ย ซึ งเมือสกุลเงินเหรี ยญออสเตรเลียอ่อนค่าลงเมือเทียบกับสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ
ส่ งผลให้สินทรัพย์สกุลเงินเหรี ยญออสเตรเลียมีมูลค่าลดลง
สําหรับผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยตามงบการเงินรวม งวดเก้าเดือนสิ* นสุ ด
วันที . กันยายน
มีกาํ ไรจํานวน ,. E. ล้านบาท (คิดเป็ นกําไรต่อหุ ้นเท่ากับ . F บาท) เพิมขึ*นจาก
งวดเดียวกันของปี ก่อน ( ,F E.FF ล้านบาท) เป็ นจํานวน F. ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ .
สรุ ปงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที . กันยายน
รวมจํานวน F , . ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที ธันวาคม
, F . E ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ .

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมี สินทรัพย์
( . , .F. ล้านบาท) เป็ นจํานวน

จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางวดีรัตน์ เจริ ญคุปต์)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่การเงิน
ทําการแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ฝ่ ายกํากับและวิเคราะห์บญั ชี
โทรศัพท์ : 0-2794-9810
โทรสาร : 0-2794-9919

