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ค ำนิยำม 
ADB  = ธนาคารพฒันาเอเชยี (Asian Development Bank) 
COD   = วนัเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์(Commercial Operation Date)  
EBITDA  = ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษ ีและคา่เสื่อมราคา 
EDL  = การไฟฟ้าลาว 
EPC  = การด าเนินงานงานดา้นวศิวกรรม จดัหาอุปกรณ์และก่อสรา้ง 
EVN   = การไฟฟ้าแหง่ประเทศเวยีดนาม  
FX  = อตัราแลกเปลีย่น 
IPO  = การเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทัว่ไปครัง้แรก 
IU  = ลูกคา้อุตสาหกรรม 
JV  = บรษิทัร่วมทุน 
KWh  = กโิลวตัต์-ชัว่โมง  
MWh  = เมกะวตัต์-ชัว่โมง  
mmBtu  = ลา้นบทียีู (หน่วยที่ใชอ้า้งองิการใชก๊้าซธรรมชาติ)  
NNP  = ก าไรสทุธปิรบัปรงุ 
O&M  = การปฏบิตักิารและบ ารงุรกัษา 
SG&A  = คา่ใช้จา่ยในการขายและบรหิาร  
กกพ.  = ส านกังานคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน 
กฟผ.  = การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 
กฟภ.  = การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
ปตท.  = บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 
ช่ือโครงกำร 
ABPIF  = กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ 
ABP1  = บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั 
ABP2  = บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์2 จ ากดั 
ABP3  = บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์3 จ ากดั 
ABP4  = บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์4 จ ากดั 
ABP5  = บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์5 จ ากดั 
ABPR1  = บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 1 จ ากดั 
ABPR2  = บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 2 จ ากดั 
ABPR3  = บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 3 จ ากดั 
ABPR4  = บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 4 จ ากดั 
ABPR5  = บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 5 จ ากดั 
BGPSK  = บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(สระแก้ว) 1 จ ากดั  
BGSENA  = บรษิทั บ.ีกรมิ เสนา โซลาร ์เพาเวอร ์จ ากดั 
BGYSP  = บรษิทั บ.ีกรมิ ยนัฮ ีโซลาร ์เพาเวอร ์จ ากดั 
BIP1  = บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์1 จ ากดั 
BIP2  = บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์2 จ ากดั 
BPLC1  = บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 1 จ ากดั 
BPLC2  = บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 2 จ ากดั 
BPWHA1  = บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั 
Nam Che = Nam Che 1 Hydro Power Project 
XXHP  = Xenamnoy 2 and Xekatam 1 Hydro Power Project  
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1. ข้อมูลสรปุ 
 

1.1) เหตกุำรณ์ส ำคญั 
 

กำรเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยข์องโครงกำร XXHP  
XXHP เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้า 2 โครงการ ตัง้อยู่ทีแ่ขวงจ าปาสกั ประเทศ สปป.ลาว มกี าลงัการผลติไฟฟ้าตดิตัง้ 20 .1 
เมกะวตัต์ ได้เปิดด าเนินการเชงิพาณิชยแ์ละจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบใหก้บัการไฟฟ้าลาวเมื่อวนัที ่30 กรกฎาคม 2560 ตาม
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะเวลา 25 ปี ซึง่การเปิดด าเนินการเชงิพาญชิยด์งักล่าวเป็นไปตามก าหนดระยะเวลาทีร่ะบุไวใ้นสญัญา
ซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าลาว โดยตน้ทุนการก่อสรา้งนัน้ไดเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไวก้บัธนาคารผูใ้หส้นิเชื่อ 
 
การเปิดด าเนินการเชงิพาณิชยข์องโครงการ XXHP เป็นการแสดงถงึความสามารถในการบรหิารจดัการโครงการโรงไฟฟ้าของ
กลุ่มบรษิทัฯ โดยตลอดระยะเวลำ 6 ปีท่ีผ่ำนมำ โครงกำรโรงฟ้ำของกลุ่มบริษทัฯ ทัง้ 25 โครงกำร มีกำรเปิดด ำเนินกำร
เชิงพำณิชยต์ำมระยะเวลำท่ีก ำหนดและภำยใต้งบประมำณท่ีวำงแผนไว้ 
 
กำรออกหุ้นกู้โครงกำร 
เมื่อวนัที ่21 เมษายน 2560 ABPSPV1 ไดอ้อกหุน้กูม้ปีระกนั จ านวน 11 ชุด จ านวนรวม 11,500 ลา้นบาท เสนอขายใหแ้ก่ผู้
ลงทุนสถาบนั และ/หรอื ผูล้งทุนรายใหญ่ โดยม ีABP3 ABPR1 และ ABPR2 เป็นผูค้ ้าประกนั มกี าหนดไถ่ถอนในช่วงระหว่าง 
3 - 15 ปี และมอีตัราดอกเบีย้ระหว่าง รอ้ยละ 2.7 - 4.8 ต่อปี และมีอตัรำดอกเบี้ยปีแรกเฉล่ียรอ้ยละ 3.8 ต่อปี 
 
โดยเงนิที่ไดจ้ากการออกหุ้นกู้ชุดดงักล่าว บรษิัทฯ น าไปช ำระหน้ีเงินกู้จำกสถำบนักำรเงินของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีมีอตัรำ
ดอกเบี้ยท่ีสูงกว่ำ (อตัราดอกเบีย้เฉลีย่ของ ABP3 ABPR1 และ ABPR2 อยู่ทีร่อ้ยละ 5.5 ต่อปี ในปี 2559) 
 
วงเงินกู้ของ ADB 
เมื่อวนัที ่16 มถุินายน 2560 บรษิทัฯไดเ้ขา้ท าสญัญาเงนิกูก้บั ADB ในฐานะทีเ่ป็นผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee) ของกองทุน 
Canadian Climate Fund โดยให้บรษิทัฯ กูย้มืเงนิจ ำนวนรวมไม่เกิน 20 ล้ำนเหรียญสหรฐั ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานทดแทนประเภทอื่น (Concessional Loan Facility) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้รษิทัฯ ใชส้ าหรบัการพฒันาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนในประเทศฟิลปิปินส ์ลาว เมยีนมาร ์กมัพชูา อนิโดนีเซยี และเวยีดนาม 
 
นอกจากนี้เมื่อวนัที ่10 สงิหาคม 2560 บรษิทัฯไดล้งนามในขอ้ตกลงเบือ้งต้น (Indicative Termsheet) กบั ADB ส าหรบัวงเงนิ
กูย้มืจ ำนวนรวมไม่เกิน 235 ล้ำนเหรียญสหรฐั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อให้บรษิทัฯ ใชใ้นการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าใน
ประเทศก าลงัพฒันาทีเ่ป็นประเทศสมาชกิของ ADB ทัง้นี้ขอ้ตกลงสุดทา้ยในวงเงนิกูย้มืดงักล่าวนัน้ขึน้อยู่กบัการอนุมตัภิายใน
ของ ADB การศกึษาขอ้มลูโดยละเอยีด (Due Diligence) และการลงนามในเอกสารการกูเ้งนิร่วมกนัระหว่าง ADB และบรษิทัฯ 
 
กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ประชำชนเป็นกำรทัว่ไปครัง้แรก (IPO) 
บรษิทัฯ ไดร้บัเงินสุทธิจำก IPO จ ำนวน 10,217 ล้ำนบำท ในวนัที ่17 กรกฎาคม 2560 ซึง่ไม่รวมเงนิจากการขายในสว่นของ
การจดัสรรหุน้สว่นเกนิจ านวน 1,042 ลา้นบาท ซึง่หากรวมเงนิสทุธทิีไ่ดร้บัจาก IPO จ านวน 10,217 ลา้นบาท เขา้กบัโครงสรา้ง
เงินทุนของบรษิัทฯ ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2560 จะท าให้บรษิัทฯ เสมอืนมอีตัรำส่วนหน้ีสินท่ีสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่ำกบั 1.6 เท่ำ 
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กำรพฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์
อา้งองิจากประกาศคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน เรื่องการจดัหาไฟฟ้าจากโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์
แบบติดตัง้บนพื้นดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ .ศ. 2560 ฉบับลงวันที่ 28 เมษายน 2560 
(ประกาศ) บรษิทัฯ ไดร้บัการคดัเลอืกเป็นผูร้่วมลงทุนใน 8 โครงกำร ก ำลงักำรผลิตรวม 35.83 เมกะวตัต ์ซึง่ประกอบดว้ย 
1) โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยจ์ านวน 5 โครงการ ก าลงัการผลติรวม 23.58 เมกะวตัตก์บัองคก์ารสงเคราะห์

ทหารผ่านศกึ ตามหนงัสอืยนืยนัการเป็นผูร้่วมลงทุนจากองคก์ารฉบบัลงวนัที ่3 สงิหาคม 2560 และ 
2) โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์จ านวน 3 โครงการ ก าลงัการผลิตรวม 12.25 เมกะวตัต์กบัสหกรณ์ภาค

การเกษตร  
 

โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยต์ามประกาศฉบบัดงักล่าว มอีตัราการรบัซื้อไฟฟ้า (Feed-in Tariff) ที ่4.12 บาท
ต่อกโิลวตัต-์ชัว่โมง ระยะเวลาสญัญา 25 ปี โดย กกพ. จะประกาศรายชื่อผูผ้่านการพจิารณาในวนัที ่3 พฤศจกิายน 2560 และ
เรยีกผูผ้่านการพจิารณาเขา้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าภายในวนัที ่2 มนีาคม 2561 อย่างไรกด็ ีกกพ. อาจเปลีย่นแปลงก าหนดการ
ในการจดัหาไฟฟ้าทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้ ดงันัน้ก าลงัการผลติรวมของโครงการผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติยท์ีบ่รษิทัฯ เป็นผูร้่วมลงทุนในทา้ยทีส่ดุอาจจะไม่เท่ากบั 35.83 เมกะวตัต ์
 
1.2) ข้อมูลทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 
รายไดจ้ากการขายและการให้บรกิาร EBITDA และก าไรสุทธปิรบัปรุงในงวด 6 เดอืนของปี 2560 ท าสถิตสิูงสุดของบรษิัทฯ; 
อตัราก าไร EBITDA เพิม่ขึ้นมาที ่28% 
  6M'2559 6M'2560 % เปลีย่นแปลง 
  ลา้นบาท ลา้นบาท % 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 13,609  15,615  14.7% 
EBITDA 3,712  4,356  17.3% 
ก าไรสทุธ ิ 1,667  1,848  10.8% 
ก าไรสทุธปิรบัปรุง* 1,322  1,479  11.8% 
ก าไรสทุธปิรบัปรุง – สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 775  874  12.8% 
อตัราก าไร EBITDA (%) 27.3% 27.9%   
อตัราก าไรสทุธปิรบัปรงุ (%) 9.7% 9.5%   
อตัราก าไรสทุธปิรบัปรงุ – สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (%)  58.6% 59.1%   
หมายเหตุ: 
*ก าไรสทุธปิรบัปรุง = ก าไรสทุธ ิ- ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้ – รายได ้(รายจ่าย) ทีไ่ม่เกดิขึน้ประจ า  
 
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 

 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.7 จาก 13,609 ลา้นบาท เป็น 15,615 ลา้นบาท ในงวด
หกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินายน 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายไฟฟ้าจาก
โครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัฯ ทีเ่ปิดด าเนินการเชงิพาณิชยใ์นช่วงทีผ่่านมา ประกอบดว้ย 

(i) การรบัรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าของ BPWHA1 ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ซึ่งเริม่เปิดด าเนินการเชิง
พาณิชยเ์มื่อวนัที ่1 พฤศจกิายน 2559 และ  
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(ii) การรบัรูร้ายไดก้ารขายไฟฟ้าของ ABP5 เตม็จ านวน 6 เดอืนของปี 2560 ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซึง่
เริม่เปิดด าเนินการเชงิพาณิชยเ์มื่อวนัที ่1 มถุินายน 2559  

 
EBITDA 

 EBITDA เพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.3 จาก 3,712 ลา้นบาท เป็น 4,356 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 
2560 ซึง่สอดคลอ้งกบัการเพิม่ขึน้ของรายได ้และอตัราก าไร EBITDA 

 อตัรำก ำไร EBITDA เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 27.9 ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากโครงการโรงไฟฟ้าใหมข่องกลุ่มบรษิทัฯ ทีเ่ปิดด าเนินการเชงิพาณิชยท์ีม่ปีระสทิธภิาพในการด าเนินงานสงูขึน้ 
 

ก ำไรสุทธิปรบัปรงุ 
 ก ำไรสุทธิปรบัปรงุเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.8 จาก 1,322 ล้านบาท เป็น 1,479 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 

มถุินายน 2560 
 อตัรำก ำไรสุทธิปรบัปรงุคงอยู่ท่ีระดบัรอ้ยละ 9.5 ในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2560 โดยมสีาเหตุหลกั

มาจากการรกัษาระดบัอตัราก าไรจากการด าเนินงาน และโครงสรา้งเงนิทุน 
 ก ำไรสุทธิปรบัปรงุ – ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.8 จาก 775 ลา้นบาท เป็น 874 ลา้นบาท ใน

งวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2560 โดยสดัส่วนของอตัราก าไรสุทธปิรบัปรุง – ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่คง
อยู่ทีร่ะดบัรอ้ยละ 59.1 ซึง่สอดคลอ้งกบัสดัสว่นความเป็นเจา้ของของบรษิทัในโครงการโรงไฟฟ้าทีเ่ปิดด าเนินการเชงิ
พาณิชย ์ 

  



 

 
 

5 

2. ผลประกอบกำรทำงกำรเงิน 
2.1) โครงสรำ้งรำยได้ 
  6M'2559   6M'2560   % เปลีย่นแปลง 
  ลา้นบาท % ลา้นบาท % % 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 

    
  

รายไดก้ารขายไฟฟ้าให ้กฟผ.  8,242  60% 9,715  62% 17.9% 
รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหล้กูคา้อุตสาหกรรมในไทย 4,312  31% 4,564  29% 5.8% 
รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหล้กูคา้อุตสาหกรรมในเวยีดนาม 578  4% 581  4% 0.4% 
รายไดก้ารขายไฟฟ้าให ้กฟภ. 10  0% 35  0% 241.2% 
รวมรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 13,143  96% 14,894  95% 13.3% 
รายไดจ้ากการขายไอน ้า 283  2% 258  2% -9.0% 
รายไดอ้ื่นจากการขายและการใหบ้รกิาร  183  1% 463  3% 153.2% 
รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 13,609  99% 15,615  100% 14.7% 
รายไดอ้ื่น 113  1% 52  0% -53.7% 
รายไดท้ัง้หมด 13,722  100% 15,668  100% 14.2% 
 
รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ.   

 รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. เพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.9 จาก 8,242 ลา้นบาท เป็น 9,715 ลา้นบาท ในงวดหก
เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2560 

 ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ กฟผ. เพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.2 จาก 2,732,112 เมกะวตัต์-ชัว่โมง เป็น 3,365,025 เมกะ
วตัต์-ชัว่โมง ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์
ของโครงการโรงไฟฟ้า BPWHA1 และ ABP5 ทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 

 รำคำขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. ต่อหน่วยลดลงร้อยละ 4.3 จาก 3.02 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง เป็น 2.89 บาทต่อ
กโิลวตัต์-ชัว่โมง ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2560 เนื่องจากค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) ซึง่
เป็นสว่นหนึ่งของค่าไฟฟ้าทีไ่ดร้บัจาก กฟผ. นัน้อา้งองิตามราคาก๊าซธรรมชาตซิึง่มรีาคาเฉลีย่ลดลงรอ้ยละ 6.6 จาก 
251.99 บาทต่อหนึ่งลา้นบทียี ูเป็น 235.45 บาทต่อหนึ่งลา้นบทียีใูนงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2560 
 

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอตุสำหกรรมในประเทศไทย 

 รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอตุสำหกรรมในประเทศไทยเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 5.8 จาก 4,312 ลา้นบาท เป็น 
4,564 ลา้นบาทในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2560 

 ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.6 จาก 1,300,444 เมกะวตัต์-
ชัว่โมง เป็น 1,451,780 เมกะวตัต-์ชัว่โมงในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 

(i) การเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมของโครงการโรงไฟฟ้า BPWHA1 ในนิคม
อุตสาหกรรมเหมราช และ BIP2 ในสวนอุตสาหกรรมบางกะดทีีเ่ปิดด าเนินการเชงิพาณิชยใ์นช่วงเวลาทีผ่่านมา
และ 

(ii) การเพิม่ขึน้ของปรมิาณความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าจากลกูคา้อุตสาหกรรมทีเ่ป็นคู่คา้เดมิของ ABPR1 และ ABPR2 
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้
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 รำคำขำยไฟฟ้ำต่อหน่วยแก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมในประเทศไทยลดลงร้อยละ 5.4 จาก 3.32 บาทต่อกโิลวตัต์-
ชัว่โมง เป็น 3.14 บาทต่อกโิลวตัต-์ชัว่โมงในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการ
ลดลงของราคาก๊าซธรรมชาต ิท าใหอ้ตัราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ลดลง จงึท าใหอ้ตัราค่าไฟฟ้าทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ขายใหแ้ก่
ลกูคา้อุตสาหกรรมในประเทศไทยซึง่อา้งองิตามอตัราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ปรบัตวัลดลง 

 
รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอตุสำหกรรมในประเทศเวียดนำม 

 รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอตุสำหกรรมในประเทศเวียดนำมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.4 จาก 578 ลา้นบาท 
เป็น 581 ลา้นบาท  ในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2560 

 ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมในประเทศเวียดนำมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.7 จาก 205,189 เมกะ
วตัต-์ชัว่โมง เป็น 233,282 เมกะวตัต-์ชัว่โมง ในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก
การเพิม่ขึน้ของปรมิาณความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าจากลกูคา้อุตสาหกรรมทีเ่ป็นคู่คา้เดมิ 

 รำคำขำยไฟฟ้ำต่อหน่วยแก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมในประเทศเวียดนำมลดลงร้อยละ 11.7 จาก 2.82 บาทต่อ
กโิลวตัต-์ชัว่โมง เป็น 2.49 บาทต่อกโิลวตัต-์ชัว่โมง ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2560 โดยมสีาเหตุหลกั
มาจากการลดลงของราคาขายปลกีทีบ่รษิทัย่อยของ EVN เรยีกเกบ็ ซึง่กลุ่มบรษิทัฯ ขายไฟฟ้าในราคาที่เป็นส่วนเพิม่
จากราคาขายปลกีทีบ่รษิทัย่อยของ EVN เรยีกเกบ็ (cost plus margin) 

 
รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ำให้แก่ลูกค้ำอตุสำหกรรมในประเทศไทย 

 รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ำให้แก่ลูกค้ำอตุสำหกรรมในประเทศไทยลดลงรอ้ยละ 9.0 จาก 283 ลา้นบาท เป็น 258 
ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2560 

 ปริมำณไอน ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมในประเทศไทยลดลงร้อยละ 2.2 จาก 256,483 ตนั เป็น 250,854 
ตนั ในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2560 โดยมสีาเหตุมาจากการลดลงของปรมิาณไอน ้าทีส่่งใหแ้ก่คู่คา้เดมิ
ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั แมว้่าจะมกีารเพิม่ของปรมิาณไอน ้าทีส่ง่ใหแ้ก่คู่คา้เดมิในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

 รำคำขำยพลงังำนไอน ้ำต่อหน่วยแก่ลูกค้ำอตุสำหกรรมในประเทศไทยมีอตัรำลดลงรอ้ยละ 6.9 จาก 1,104.17 
บาทต่อตนั เป็น 1,027.69 บาทต่อตนั ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการ
ลดลงของราคาก๊าซธรรมชาตเิน่ืองจากราคาไอน ้าโดยทัว่ไปจะถูกปรบัใหส้อดคลอ้งกบัราคาของก๊าชธรรมชาติ 
 

รำยได้อ่ืนจำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 
 รำยได้อ่ืนจำกกำรขำยและกำรให้บริกำรเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 153.2 จาก 183 ลา้นบาท เป็น 463 ลา้นบาท ในงวดหก

เดอืนสิน้สุด 30 มถุินายน 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการบนัทกึรายไดจ้ากการก่อสรา้งภายใต้ขอ้ตกลงสมัปทาน 
ซึง่จะรบัรูต้ามความคบืหน้าในการก่อสรา้งของโครงการ XXHP และ Nam Che 

 
ตำรำงท่ี 1: ปริมำณไฟฟ้ำและไอน ้ำท่ีขำย 
  6M'2559 6M'2560 % เปลีย่นแปลง 
  MWh MWh % 
ปรมิาณไฟฟ้าทีข่ายให ้กฟผ. 2,732,112  3,365,025  23.2% 
ปรมิาณไฟฟ้าทีข่ายใหล้กูคา้อตุสาหกรรมในไทย 

  

  
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 757,706  763,250  0.7% 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ 158,814  169,437  6.7% 
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  6M'2559 6M'2560 % เปลีย่นแปลง 
  MWh MWh % 
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 334,982  336,779  0.5% 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช 0  107,816  n/a 
สวนอุตสาหกรรมบางกะด ี 48,942  74,498  52.2% 
ปรมิาณไฟฟ้าทีข่ายใหล้กูคา้อตุสาหกรรมในไทย 1,300,444  1,451,780  11.6% 
ปรมิาณไฟฟ้าทีข่ายใหล้กูคา้อตุสาหกรรมในเวยีดนาม 205,189  233,282  13.7% 
        

  6M'2559 6M'2560 % เปลีย่นแปลง 
  ตนั ตนั % 
ปรมิาณไอน ้าทีข่าย 

  

  
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 61,646  65,059  5.5% 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ 79,554  79,773  0.3% 
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 115,283  106,021  -8.0% 
ปรมิาณไอน ้าทีข่าย 256,483  250,854  -2.2% 
 
ตำรำงท่ี 2: รำคำขำยต่อหน่วย 
  หน่วย 6M'2559 6M'2560 % เปลีย่นแปลง 
ราคาไฟฟ้า - กฟผ. บาทต่อ KWh 3.02  2.89  -4.3% 
ราคาขายไฟฟ้า - ลกูคา้อุตสาหกรรมในไทย บาทต่อ KWh 3.32  3.14  -5.4% 
ราคาขายไฟฟ้า - ลกูคา้อุตสาหกรรมในเวยีดนาม บาทต่อ KWh 2.82  2.49  -11.7% 
ราคาขายไอน ้า - ลกูคา้อุตสาหกรรมในไทย  บาทต่อตนั 1,104.17  1,027.69  -6.9% 
ราคาก๊าซธรรมชาตเิฉลีย่ บาทต่อลา้น BTU 251.99  235.45  -6.6% 
 
2.2) โครงสรำ้งต้นทุน 
  6M'2559 6M'2560 % เปลีย่นแปลง 
  ลา้นบาท % ลา้นบาท % % 
ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร 

    
  

ตน้ทุนก๊าซธรรมชาต ิ 8,166  72% 9,040  70% 10.7% 
ตน้ทุนค่าไฟฟ้าของประเทศเวยีดนาม 514  5% 518  4% 0.7% 
ตน้ทุนการด าเนินงานและการบ ารุงรกัษา 802  7% 825  6% 2.9% 
ตน้ทุนอื่น 268  2% 611  5% 127.9% 
รวมตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร 9,751  86% 10,994  86% 12.8% 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (SG&A) 361  3% 460  4% 27.5% 
ค่าเสือ่มราคา (Depreciation) 1,196  11% 1,388  11% 16.1% 
ค่าใชจ้่ายทัง้หมด 11,307  100% 12,842  100% 13.6% 
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ต้นทุนค่ำกำ๊ซธรรมชำติ 

 ต้นทุนกำ๊ซธรรมชำติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.7 จาก 8,166 ลา้นบาท เป็น 9,040 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุด 30 
มถุินายน 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากปรมิาณการใชก้๊าซธรรมชาตทิีเ่พิม่ขึน้ของโครงการโรงไฟฟ้าทีเ่ปิดด าเนินการ
เชงิพาณิชยใ์หม่ทีก่ล่าวมาขา้งต้น แมว้่าในช่วงดงักล่าวจะมกีารลดลงของราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งอา้งองิกบักบัราคา
เฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของก๊าซธรรมชาตทิัง้หมดของ ปตท. 
 

ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำของประเทศเวียดนำม 

 ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำท่ีซ้ือจำกบริษทัย่อยของ EVN เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.7 จาก 514 ลา้นบาท เป็น 518 ลา้นบาท ในงวด
หกเดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้แก่ลูกค้า
อุตสาหกรรมในประเทศเวยีดนาม 
 

ต้นทุนกำรด ำเนินงำนและกำรบ ำรงุรกัษำ 
 ต้นทุนกำรด ำเนินงำนและกำรบ ำรงุรกัษำ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.9 จาก 802 ลา้นบาท เป็น 825 ลา้นบาท ในงวดหก

เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของตน้ทุนการด าเนินงานและการบ ารุงรกัษา
ของโครงการทีเ่ปิดด าเนินการเชงิพาณิชยด์งักล่าวขา้งตน้ 
 

ต้นทุนอ่ืนของกำรขำยและกำรให้บริกำร 
 ต้นทุนอ่ืนของกำรขำยและกำรให้บริกำร เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 127.9 จาก 268 ลา้นบาท เป็น 611 ลา้นบาท ในงวดหก

เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการบนัทึกต้นทุนจากการก่อสร้างภายใต้ข้อตกลง
สมัปทานตามความคบืหน้าการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้า XXHP และ Nam Che 

 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 27.5% จาก 361 ลา้นบาท เป็น 460 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืน
สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนักงาน และค่าใชจ้่ายใน
การด าเนินการโรงไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าทีเ่ปิดด าเนินการเชงิพาณิชยด์งักล่าวขา้งตน้ 
 

2.3) รำยกำรท่ีไม่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินกำร 
  6M'2559 6M'2560 % เปลีย่นแปลง 
  ลา้นบาท ลา้นบาท % 
สว่นแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 102  116  14.0% 
ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่น 135  (17) -112.8% 
 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุนในบริษทัรว่มและกำรรว่มค้ำ 

 ส่วนแบง่ก ำไรจำกบริษทัรว่มและกำรรว่มค้ำเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.0 จาก 102 ลา้นบาท เป็น 116 ลา้นบาท ในงวด
หกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินายน 2560 ซึง่มาจากส่วนแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วม ABPIF และบรษิทัร่วมคา้ BGYSP 
และ BGSENA 
 

 



 

 
 

9 

ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปล่ียน 
 บริษัทฯ บันทึกขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียน 17 ล้ำนบำทในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 

เปรยีบเทยีบกบัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 135 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 ทัง้นี้การ
บนัทกึก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 135 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 มสีาเหตุมาจากการ
รบัรูผ้ลก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นจากการช าระค่าก่อสรา้งใหแ้ก่ผูร้บัเหมา EPC ของโครงการ BIP2 ภายหลงัจากทีม่ี
การเปิดด าเนินการเชงิพาณิชยเ์นื่องจากการแขง็ค่าของสกุลเงนิบาทเปรยีบเทยีบกบัสกุลเงนิดอลลารส์หรฐัเมื่อมกีาร
ช าระเงนิจรงิ 
 

2.4) ต้นทุนทำงกำรเงิน และรำยได้/ค่ำใช้จ่ำย ภำษีเงินได้ 
  6M'2559 6M'2560 % เปลีย่นแปลง 
  ลา้นบาท ลา้นบาท % 
ตน้ทุนทางการเงนิ 

  
  

ดอกเบีย้จ่าย 989  1,215  22.9% 
ดอกเบีย้จ่ายแก่ ABPIF  198  176  -10.7% 
ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้ (366) (688) 87.7% 
ตน้ทุนทางการเงนิอื่น 67  252  275.7% 
รวมตน้ทุนทางการเงนิ 887  956  7.8% 
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได ้

  
  

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 118  132  11.7% 
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (20) (12) -41.6% 
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได ้ 98  120  22.7% 
 
ต้นทุนทำงกำรเงิน 

 ต้นทุนทำงกำรเงินเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.8 จาก 887 ล้านบาทเป็น 956 ล้านบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 
มถุินายน 2560 โดยการเปลีย่นแปลงดงักล่าวมสีาเหตุหลกัมาจาก 
(i) ดอกเบี้ยจ่ายเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 22.9 จาก 989 ล้านบาทเป็น 1,215 ล้านบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 

มถุินายน 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของดอกเบีย้เงนิกูย้มืทีใ่ชใ้นการก่อสรา้ง ABP5, BGPSK 
และ BPWHA1 ซึ่งบนัทึกเป็นดอกเบี้ยจ่ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็หลงัโครงการโรงไฟฟ้าเหล่านี้เปิด
ด าเนินการเชงิพาณิชยใ์นปี 2559 และ 

(ii) ดอกเบี้ยจ่ายแก่ ABPIF ลดลงรอ้ยละ 10.7 จาก 198 ลา้นบาทเป็น 176 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่
30 มถุินายน 2560 ตามเงนิน าสง่จากผลประกอบการของ ABP1 และ ABP2 และ 

(iii) ผลก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึ้นจรงิจากกจิกรรมจดัหาเงนิกูย้มืทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกูย้มืเงนิในสกุล
เงนิดอลลารส์หรฐัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 87.7 จาก 366 ลา้นบาทเป็นก าไรที ่688 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่
30 มถุินายน 2560 โดยมสีาเหตุมาจากการแขง็ค่าของสกุลเงนิบาท ณ วนัสิน้งวด และ 

(iv) ต้นทุนทางการเงนิอืน่เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 275.7 จาก 67 ลา้นบาท เป็น 252 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่
30 มถุินายน 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการออกหุน้กูข้องโครงการโรงไฟฟ้า ABP3, ABPR1 และ ABPR2 
เพื่อช าระหนี้เงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิทีม่อีตัราดอกเบีย้ทีส่งูกว่า จงึมกีารตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมและดอกเบีย้
รอตดัจ าหน่ายของเงนิกูแ้ละการช าระค่าธรรมเนียมคนืเงนิกูก้่อนครบก าหนดจ านวนรวม 230 ลา้นบาท    



 

 
 

10 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.7 จาก 98 ลา้นบาท เป็น 120 ล้านบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 

มถุินายน 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.7 จาก 118 ลา้นบาท เป็น 132 ลา้น
บาท ในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2560 จากการเพิม่ขึน้ของก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 
 

2.5) ก ำไรสุทธิปรบัปรงุ 
  6M'2559 6M'2560 % เปลีย่นแปลง 
  ลา้นบาท ลา้นบาท % 
ก าไรส าหรบังวด 1,667  1,848  10.8% 
บวก (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้ (345) (626) 81.5% 
บวก รายจ่ายอื่นทีไ่ม่เกดิขึน้เป็นประจ า 0  257  n/a 
ก าไรสทุธปิรบัปรุง 1,322  1,479  11.8% 
ลบ สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (547)  (605)  10.5% 
ก าไรสทุธปิรบัปรุง - สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 775  874  12.8% 
ก าไรสทุธปิรบัปรงุต่อหุน้ 0.4  0.5  12.8% 
จ านวนหุน้ทีใ่ชใ้นการค านวณ* 1,890  1,890    
หมายเหตุ: 
*จ านวนหุน้ทีใ่ชใ้นการค านวณคดิจากจ านวนหุน้ก่อนการเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่จากการเพิม่ทุนใหแ้ก่ประชาชนเป็นการ
ทัว่ไปครัง้แรก 
 
ก ำไรสุทธิปรบัปรงุ 

 ก ำไรสุทธิปรบัปรงุเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.8 จาก 1,322 ลา้นบาท เป็น 1,479 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 
มถุินายน 2560 โดยก าไรสทุธปิรบัปรุงในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2560 มสีาเหตุหลกัมาจาก 
(i) ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ จ านวน 626 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 

2560 โดยมสีาเหตุมาจากการแขง็ค่าของสกุลเงนิบาท ณ วนัสิน้งวด และ 
(ii) รายจ่ายอื่นทีไ่ม่เกดิขึน้เป็นประจ าจ านวน 257 ลา้นบาท ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2560 โดยมี

สาเหตุมาจากการออกหุน้กูข้องโครงการโรงไฟฟ้า ABP3, ABPR1 และ ABPR2 เพื่อช าระหนี้เงนิกูจ้ากสถาบนั
การเงนิทีม่อีตัราดอกเบีย้ทีส่งูกว่า จงึมกีารตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมและดอกเบีย้รอตดัจ าหน่ายของเงนิกูแ้ละ
การช าระค่าธรรมเนียมคนืเงนิกูก้่อนครบก าหนดจ านวนรวม 230 ลา้นบาท และการตดัจ าหน่ายวสัดุส ารองคลงั
ของ ABP1 และ ABP2 จ านวน 27 ลา้นบาท 
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3. สถำนะทำงกำรเงิน 
3.1) งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
  31 ธ.ค. 2559 30 ม.ิย. 2560 % เปลีย่นแปลง 30 ม.ิย. 2560 (จ าลอง) 
  ลา้นบาท ลา้นบาท % ลา้นบาท 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 8,322  9,287  11.6% 19,505  
รวมสนิทรพัย ์ 76,047  80,710  6.1% 90,928  
หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 55,205  58,486  5.9% 58,486  
รวมหนี้สนิ 64,513  67,300  4.3% 67,300  
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 11,534  13,410  16.3% 23,627  
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ - บรษิทัใหญ่ 5,900  6,786  15.0% 17,003  
อตัราสว่นหนี้สนิสทุธต่ิอสว่นของผูถ้อืหุน้ 4.1  3.7    1.6  
อตัราสว่นหนี้สนิสทุธต่ิอ EBITDA 6.3  5.6    4.5  
 
กำรเปล่ียนแปลงโครงสรำ้งเงินทุน 

 สินทรพัยร์วมเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 6.1 จาก 76,047 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เป็น 80,710 ลา้นบาท ณ วนัที ่
30 มถุินายน 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด การเพิม่ขึน้ของทีด่นิ 
อาคาร และอุปกรณ์ และการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน  

 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 5.9 จาก 55,205 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เป็น 
58,486 ลา้นบาท ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการกูย้มืเงนิเพื่อใชใ้นการพฒันาโครงการ
โรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้ง 

 ส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 16.3  จาก 11,534 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เป็น 13,410 ลา้นบาท ณ 
วนัที ่30 มถุินายน 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากก าไรสะสมทีเ่พิม่ขึน้จากผลประกอบการส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุด
วนัที ่30 มถุินายน 2560   

 อตัรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นปรบัตวัดีขึน้ จาก 4.1 เท่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เป็น 3.7 เท่า ณ 
วนัที ่30 มถุินายน 2560 
 

กำรจ ำลองโครงสรำ้งเงินทุนจำกเงินสุทธิท่ีได้รบัจำก IPO 
 บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิสทุธจิาก IPO จ านวน 10,217 ลา้นบาทในวนัที ่17 กรกฎาคม 2560 ซึง่ไม่นบัรวมเงนิจากการขาย

ในสว่นของการจดัสรรหุน้สว่นเกนิจ านวน 1,042 ลา้นบาท ซึง่หากรวมเงนิสทุธจิาก IPO จ านวน 10,217 ลา้นบาท 
เขา้กบัโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัฯ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 จะท าใหบ้รษิทัมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด
จ านวน 19,505 ลา้นบาท และมสีว่นของสว่นของผูถ้อืหุน้จ านวน 23,627 ลา้นบาท สง่ผลให ้ บรษิทัฯ เสมอืนมี
อตัรำส่วนหน้ีสินสทุธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ำกบั 1.6 เท่ำ นอกจากนี้บรษิทัฯ จะไดร้บัเงนิช าระทุนในสว่นของการ
จดัสรรหุน้สว่นเกนิหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการรกัษาระดบัราคาในวนัที ่17 สงิหาคม 2560 
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4. โครงกำรโรงไฟฟ้ำท่ีอยู่ระหว่ำงกำรก่อสรำ้ง 
(ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2560) 
 
โครงการ ทีต่ ัง้ ประเภท

เชือ้เพลงิ 
สดัส่วนการ
ถอืหุน้ 

ก าลงัผลติ
ตดิตัง้ 

ก าลงัผลติ
ตามสดัส่วน
การถอืหุน้  

COD % ความ
คบืหน้า 

      % MW MW   % 
ABPR3 อมตะซติี ้ ก๊าซธรรมชาต ิ 55.5% 133 74 1 ก.พ. 61 87.3% 
ABPR4 อมตะซติี ้ ก๊าซธรรมชาต ิ 55.5% 133 74 1 ม.ิย. 61 69.2% 
ABPR5 อมตะซติี ้ ก๊าซธรรมชาต ิ 55.5% 133 74 1 ต.ค. 61 48.9% 
XXHP สปป. ลาว น ้า 70.0% 20 14 30 ก.ค. 60 100.0% 
Nam Che สปป. ลาว น ้า 72.0% 15 11 30 ม.ิย. 61 18.3% 

 


