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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)  

ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 

เหตุการณ์ส าคญั 

โครงสร้างเงินทุนและการใช้เงินทุนหลงัจากการเสนอ
ขายหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนเป็นการทัว่ไปครัง้แรก 
(IPO)  
 
จากการเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนเป็นการทัว่ไปครัง้แรก
บริษทัฯ ได้รบัเงินสุทธิจ านวน 11,078 ล้านบาท ประกอบดว้ยเงนิ
รบัจากการขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในเดอืนกรกฏาคมและเงนิรบัจากการ
ขายในส่วนของการจดัสรรหุ้นส่วนเกนิในเดอืนสงิหาคม ซึ่งเงนิจาก
การขาย IPO นี้ส่งผลให้โครงสร้างเงนิทุนของบรษิัทฯ แขง็แกร่งขึ้น 
โดยมอีตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบีย้สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ต า่ลงท่ี 1.5 เท่า 
  
ในไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทฯ น าเงนิที่ได้จาก IPO ไปจ่ายคนืหนี้
เงนิกู้ของบรษิัทฯ ให้แก่สถาบนัทางการเงนิจ านวนรวม 4,600 ล้าน
บาท และจ่ายคนืหนี้เงนิกู้จากผู้ถือหุ้นจ านวน 1,360 ล้านบาท โดย
เงนิส่วนทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะน าไปใชส้ าหรบัการพฒันาโครงการในช่วง 
2-3 ปีขา้งหน้า  
 
ความคืบหน้าสญัญารบัซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าราย
เลก็ ท่ีจะส้ินสุดอายุสัญญาในปี 2562-2568 (ก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าใหม)่ (SPP Replacement) 
 
คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (กกพ.) ประกาศรบัฟังความ
คดิเห็น เรื่องประกาศเชญิชวนการรบัซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้าราย
เลก็ ประเภท Firm ระบบ Cogeneration ทีจ่ะสิ้นสุดอายุสญัญาในปี 
2562-2568 (ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่) (“ร่างประกาศ กกพ.”) โดยมี
กรอบระยะเวลาด าเนินการให ้กฟผ. แจง้ผลการพจิารณาผูย้ ื่นขอผลติ
ไฟฟ้ารายเลก็ทีผ่่านเกณฑ์ต่อ กกพ. ภายในเดือนพฤษภาคม 2561 
ทัง้นี้เง ื่อนไขและขอ้ก าหนดที่ส าคญัในสญัญารบัซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลติ
ไฟฟ้ารายเลก็คอื (1) ปรมิาณรบัซื้อไฟฟ้าตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 30 
เมกะวตัต์ (2) อตัราค่าพลงัไฟฟ้าฐาน (CP0) 497.94 บาท/กโิลวตัต์/
เดอืน (3) ค่าพลงังานไฟฟ้าฐาน (EP0) 2.0086 บาท/กโิลวตัต์-ชัว่โมง 
และ (4) อตัราการใชค้วามรอ้น 7,409 บทียี/ูกโิลวตัต์-ชัว่โมง 
 
ทัง้นี้จากการพจิารณาหลกัเกณฑต์ามร่างประกาศ กกพ. และร่าง
ขอ้เสนอจากผูร้บัเหมาเพือ่ด าเนินงานดา้นวศิวกรรม จดัหาอุปกรณ์
และก่อสรา้ง (EPC) บรษิทัฯ มคีวามเชือ่ม ัน่ว่า โครงการโรงไฟฟ้า 
SPP 3 โครงการของบรษิทัฯ ไดแ้ก ่ABP1, ABP2 และ BPLC1 อยู่ใน
ขอบขา่ยของโรงไฟฟ้าทีส่ามารถลงนามในสญัญารบัซื้อไฟฟ้า SPP 
Replacement และมผีลตอบแทนจากการลงทุนตามทีค่าดการณ์ 
 
 
 
 

แนวโน้มขาขึน้ของค่า Ft 
 
ในปี 2560 กกพ. ประกาศขึ้นค่า Ft 2 ครัง้ รวม 21.39 สตางค์/
หน่วย โดยแบ่งเป็น 12.52 สตางค์/หน่วย ในเดอืนพฤษภาคม 2560 
และ 8.87 สตางค์/หน่วย ในเดอืนกนัยายน 2560 ซึ่งส่งผลให้ราคา
ขายไฟฟ้าต่อหน่วยแก่ลูกคา้อุตสาหกรรมในประเทศไทยของบรษิทัฯ 
สงูขึน้ จาก 3.13 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ในงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่
30 มถุินายน 2560 เป็น 3.18 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ในงวดสาม
เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560 เนื่องจากราคาขายไฟฟ้าแก่
ลูกค้าอุตสาหกรรมอ้างอิงตามอตัราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ซึ่งมคี่า Ft 
เป็นส่วนประกอบหลัก ด้วยสถานการณ์ราคาก๊าซธรรมชาติที่ไม่
เปลี่ยนแปลงในปีนี้ หากแนวโน้มของค่า Ft ทยอยปรบัตวัสูงขึน้ จะ
ส่งผลดต่ีออตัราก าไรจากการด าเนินงานในสดัส่วนของการขายไฟฟ้า
ใหแ้ก่ลกูคา้อุตสาหกรรมของบรษิทัฯ 
 
ความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
 
กกพ. ประกาศรายชื่อผูผ้่านการพจิารณาค าร้องและขอ้เสนอขอขาย
ไฟฟ้า และมีสิทธิเข้าท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่าย
จ าหน่าย (การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค) โครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพื้นดินส าหรับ
หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 เมือ่วนัที ่3 
พฤศจกิายน พ.ศ. 2560 จากโครงการทีไ่ดร้บัการรบัรองทัง้หมดรวม 
35 โครงการ ก าลงัการผลิตรวม 154.52 เมกะวตัต์  กลุ่มบริษัทฯ 
ได้รบัการคดัเลอืกให้เป็นผู้มสีทิธเิขา้ท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัการ
ไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย จ านวนรวม 7 โครงการ ก าลงัการผลิตรวม 
30.83 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นโครงการร่วมลงทุนกับองค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศกึ (“อผศ.”) จ านวน 5 โครงการ ก าลงัการผลติ
รวม 23.58 เมกะวตัต์ และเป็นผูส้นับสนุนโครงการของสหกรณ์ภาค
การเกษตร 2 โครงการ ก าลงัการผลิตรวม 7.25 เมกะวตัต์ ทัง้นี้     
บริษัทฯ จะต้องท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย
ภายใน 120 วนันับถดัจากวนัที่ในประกาศของ กกพ. หรือภายใน
วนัท่ี 2 มีนาคม 2561 
 
การบนัทึกรายได้จากการไฟฟ้าลาวเป็นครัง้แรก 
 
ในไตรมาส 3 ปี 2560 บรษิัทฯ บนัทกึรายไดจ้ากการขายไฟให้การ
ไฟฟ้าลาวเป็นไตรมาสแรกจ านวน 59 ล้านบาท จากการเปิด
ด าเนินการเชงิพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้า XXHP ในวนัที ่
1 สงิหาคม 2560 ซึง่มกี าลงัการผลติตดิตัง้ 20 เมกะวตัต์   
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ผลประกอบการทางการเงนิ สถานะทางการเงนิ บทสรปุผู้บริหาร โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ระหวา่งก่อสรา้ง ค านิยามและชื่อโครงการ 
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ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร EBITDA และก าไรสุทธปิรบัปรุงในงวด 9 เดอืนของปี 2560 ท าสถติสิงูสุดของบรษิทัฯ; อตัราก าไร EBITDA 
เพิม่ขึน้มาที ่28% 

  9M’2559 9M’2560 % เปล่ียนแปลง 

  ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 20,691  23,720  14.6% 

EBITDA 5,679  6,626  16.7% 

ก าไรสุทธ ิ 2,473  2,823  14.1% 

ก าไรสุทธปิรบัปรุง* 1,966  2,346  19.3% 

ก าไรสุทธปิรบัปรุงส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,121  1,393  24.3% 
อตัราก าไร EBITDA (%) 27.4% 27.9%   

อตัราก าไรสทุธิปรบัปรงุ (%) 9.5% 9.9%   

สดัส่วนก าไรสทุธิปรบัปรงุส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (%)  57.0% 59.4%   

หมายเหต:ุ 
* ก ำไรสุทธปิรบัปรุง = ก ำไรสทุธ ิ- ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ – รำยได ้(รำยจ่ำย) ทีไ่มเ่กดิขึน้ประจ ำ  

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 
 
• รายได้จากการขายและการให้บริการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.6 

จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จาก 20,691 ลา้นบาท ส าหรบังวด 
9 เดือนแรกของปี 2559 เป็น 23,720 ล้านบาท ส าหรบังวด 9 
เดอืนแรกของปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึ้นของ
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัฯ 
ทีเ่ปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ในช่วงทีผ่่านมาเต็มจ านวน 9 เดอืน
ของปี 2560 ไดแ้ก่ ABP5 ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซึ่งเริม่
เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์เมื่อวนัที่ 1 มถุินายน 2559 และ 
BPWHA1 ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ซึง่เริม่เปิดด าเนินการเชงิ
พาณชิยเ์มือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2559 
 

EBITDA 
 
• EBITDA เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.7 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

จาก 5,679 ลา้นบาท ส าหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2559 เป็น 
6,626 ล้านบาท ส าหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2560 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัการเพิม่ขึน้ของรายได ้และอตัราก าไร EBITDA 

• อตัราก าไร EBITDA เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 27.9 ส าหรบังวด 9 
เดือนแรกของปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากโครงการ
โรงไฟฟ้าใหม่ของกลุ่มบรษิัทฯ ที่เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์มี
ประสทิธภิาพในการด าเนินงานสงูขึน้ การประหยดัตน้ทุนจากการ
ด าเนินงาน และการเพิม่ขึน้ของค่า Ft ในเดอืนพฤษภาคม 2560 

ก าไรสุทธิปรบัปรงุ 
 
• ก าไรสทุธิปรบัปรงุเพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.3 จากช่วงเดียวกนัของ

ปีก่อน จาก 1,966 ลา้นบาท ส าหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2559 
เป็น 2,346 ลา้นบาท ส าหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2560 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของอตัราก าไรจากการด าเนินงาน 
และการลดลงของตน้ทุนทางการเงนิจากการจ่ายคนืหนี้เงนิกูห้ลงั 
IPO 

• อตัราก าไรสทุธิปรบัปรงุเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 9.9 ส าหรบังวด 9 
เดือนแรกของปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของ
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน และการลดลงของต้นทุนทาง
การเงนิ 

• ก าไรสทุธิปรบัปรงุส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,393 ล้านบาท 
ส าหรบังวด 9 เดือนแรกของปี 2560 โดยสดัส่วนของก าไรสุทธิ
ปรบัปรุงส่วนที่เป็นของบรษิัทใหญ่อยู่ที่ร้อยละ 59.4 ของก าไร
สุทธปิรบัปรุงทัง้หมด  
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รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ.  
 
 

• รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.0 
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จาก 12,616 ลา้นบาท ส าหรบังวด 
9 เดอืนแรกของปี 2559 เป็น 14,641 ล้านบาท ส าหรบังวด 9 
เดอืนแรกของปี 2560 
 
► ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้แก่ กฟผ. เพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.7 จาก

ช่วงเดียวกนัของปีก่อน จาก 4,255,504 เมกะวตัต์-ชัว่โมง 
ส าหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2559 เป็น 5,052,003 เมกะ
วัตต์-ชัว่โมง ส าหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2560 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ของ
โครงการโรงไฟฟ้า ABP5  และ BPWHA1 ทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 

► ราคาขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ต่อหน่วยลดลงร้อยละ 2.0 
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จาก 2.96 บาทต่อกโิลวตัต-์
ชัว่โมง ส าหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2559 เป็น 2.90 บาท
ต่อกโิลวตัต-์ชัว่โมง ส าหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2560 
เนื่องจากค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) ซึง่เป็นส่วน
หนึ่งของค่าไฟฟ้าทีไ่ดร้บัจาก กฟผ. นัน้อา้งองิตามราคาก๊าซ
ธรรมชาตซิึง่มรีาคาเฉลีย่ลดลงรอ้ยละ 3.8 จาก 245.98 บาท
ต่อหนึ่งลา้นบทียี ู ส าหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2559 เป็น 
236.59 บาทต่อหนึ่งลา้นบทียีสู าหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 
2560 

รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย 
• รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมใน

ประเทศไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.9 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
จาก 6,436 ลา้นบาท ส าหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2559 เป็น 
7,007 ลา้นบาท ส าหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2560 
 
► ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้แก่ลูกค้าอตุสาหกรรมในประเทศ

ไทยเพ่ิมขึน้ร้อยละ 12.2 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จาก 
1,978,419 เมกะวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 
2559 เป็น 2,219,217 เมกะวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบังวด 9 เดอืน
แรกของปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 1) การเพิม่ขึน้ของ
ลูกค้าอุตสาหกรรมรายใหม่ของโครงการโรงไฟฟ้า ABP5, 
BPWHA1 และ BIP2 และ 2) การเพิม่ขึน้ของปรมิาณความ
ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าจากลกูคา้อุตสาหกรรมทีเ่ป็นคู่คา้เดมิในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ และนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบงั 

► ราคาขายไฟฟ้าต่อหน่วยแก่ลูกค้าอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยลดลงร้อยละ 2.8 จากช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน จาก 3.25 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบังวด 9 เดอืน
แรกของปี 2559 เป็น 3.16 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบั
งวด 9 เดอืนแรกของปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการ
ลดลงของราคาก๊าซธรรมชาต ิ 

  9M’2559 9M’2560 % เปล่ียนแปลง 

  ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า   

รายไดก้ารขายไฟฟ้าให ้กฟผ.  12,616  14,641  16.0% 

รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหล้กูคา้อุตสาหกรรมในไทย 6,436  7,007  8.9% 

รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหล้กูคา้อุตสาหกรรมในเวยีดนาม 890  889  -0.2% 

รายไดก้ารขายไฟฟ้าให ้กฝภ. 26  50  90.4% 

รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าลาว 0  59   n/a 

รวมรายได้จากการขายไฟฟ้า 19,968  22,644  13.4% 

รายไดจ้ากการขายไอน ้า 420  397  -5.5% 

รายไดอ้ืน่จากการขายและการใหบ้รกิาร  303  678  123.8% 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 20,691  23,720  14.6% 
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รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอตุสาหกรรมใน
ประเทศเวียดนาม 
 
• รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมใน

ประเทศเวียดนามไม่เปล่ียนแปลงจากช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน ที ่889 ลา้นบาท ส าหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2560 
► ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้แก่ลูกค้าอตุสาหกรรมในประเทศ

เวียดนามเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.0 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
จาก 341,255 เมกะวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบังวด 9 เดอืนแรกของ
ปี 2559 เป็น 358,290 เมกะวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบังวด 9 เดอืน
แรกของปี 2560 โดยมสีาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ
ปรมิาณความต้องการใชไ้ฟฟ้าจากลูกค้าอุตสาหกรรมที่เป็น  
คู่คา้เดมิ 

► ราคาขายไฟฟ้าต่อหน่วยแก่ลูกค้าอุตสาหกรรมใน
ประเทศเวียดนามลดลงร้อยละ 5.0 จากช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อน จาก 2.61 บาทต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบังวด 9 
เดือนแรกของปี 2559 เป็น 2.48 บาทต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง 
ส าหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก
การลดลงของราคาขายปลกีทีบ่รษิทัย่อยของ EVN เรยีกเกบ็ 
ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ขายไฟฟ้าในราคาที่เป็นส่วนเพิม่จากราคา
ขายปลีกที่บริษัทย่อยของ EVN เรียกเก็บ (cost plus 
margin) 

 
รายได้จากการขายไอน ้าให้แก่ลูกค้าอตุสาหกรรมใน
ประเทศไทย 
 
• รายได้จากการขายไอน ้ าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมใน

ประเทศไทยลดลงร้อยละ 5.5 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
จาก 420 ลา้นบาท ส าหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2559 เป็น 397 
ลา้นบาท ส าหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2560 
► ปริมาณไอน ้าท่ีขายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในประเทศ

ไทยลดลงร้อยละ 1.8 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จาก 
390,326 ตัน ส าหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 เป็น 
383,415 ตัน ส าหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2560 โดยมี
สาเหตุมาจากการลดลงของปรมิาณไอน ้าทีส่่งให้แก่คู่คา้เดมิ
ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง แม้ว่าจะมีการเพิ่มของ
ปรมิาณไอน ้าที่ส่งให้แก่คู่ค้าเดมิในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร 

► ราคาขายพลงังานไอน ้าต่อหน่วยแก่ลูกค้าอตุสาหกรรม
ในประเทศไทยมีอตัราลดลงร้อยละ 3.8 จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน จาก 1,076.28 บาทต่อตนั ส าหรบังวด 9 เดอืน
แรกของปี 2559 เป็น 1,035.43 บาทต่อตัน ส าหรบังวด 9 
เดอืนแรกของปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของ
ราคาก๊าซธรรมชาตเินื่องจากราคาไอน ้าโดยทัว่ไปจะถูกปรบั
ใหส้อดคลอ้งกบัราคาของก๊าชธรรมชาต ิ 
 

รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าลาว 
 
• รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าลาว (EDL) ใน

ประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่ี 59 ล้าน
บาท ส าหรบัไตรมาส 3 ของปี 2560 จากโรงไฟฟ้าพลงังานน ้า
แห่งแรกของกลุ่มบรษิทัฯ – XXHP เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์
ในวนัที ่1 สงิหาคม 2560   

 
รายได้อ่ืนจากการขายและการให้บริการ 
 
• รายได้อ่ืนจากการขายและการให้บริการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

123.8 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จาก 303 ลา้นบาท ส าหรบั
งวด 9 เดอืนแรกของปี 2559 เป็น 678 ล้านบาท ส าหรบังวด 9 
เดอืนแรกของปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการบนัทกึรายได้
จากการก่อสร้างภายใต้ขอ้ตกลงสมัปทาน ซึ่งจะรบัรู้ตามความ
คบืหน้าในการก่อสรา้งของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานน ้า XXHP 
และ Nam Che ในประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาว 
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ตารางท่ี 1: ปริมาณไฟฟ้าและไอน ้าท่ีขาย 

  9M’2559 9M’2560 % เปล่ียนแปลง 
  MWh MWh y-on-y 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้ กฟผ. 4,255,504  5,052,003  18.7% 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้ลูกค้าอตุสาหกรรมในไทย   

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 1,149,712  1,168,159  1.6% 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ 244,921  258,873  5.7% 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 500,855  516,277  3.1% 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราช 0  165,395  n/a 

สวนอุตสาหกรรมบางกะด ี 82,930  110,514  33.3% 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้ลูกค้าอตุสาหกรรมในไทย 1,978,419  2,219,217  12.2% 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้ลูกค้าอตุสาหกรรมในเวียดนาม 341,255  358,290  5.0% 
        
  9M’2559 9M’2560 % เปล่ียนแปลง 
  ตนั ตนั y-on-y 
ปริมาณไอน ้าท่ีขาย   

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 94,418  98,956  4.8% 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ 121,476  122,704  1.0% 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 174,432  161,754  -7.3% 
ปริมาณไอน ้าท่ีขาย 390,326  383,415  -1.8% 
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ตารางท่ี 2: ราคาขายต่อหน่วย 

  9M’2559 9M’2560 % เปล่ียนแปลง 

  หน่วย y-on-y 

ราคาไฟฟ้า - กฟผ. บาทต่อKWh 2.96  2.90  -2.0% 

ราคาขายไฟฟ้า - ลกูคา้อุตสาหกรรมในไทย บาทต่อKWh 3.25  3.16  -2.8% 

ราคาขายไฟฟ้า - ลกูคา้อุตสาหกรรมในเวยีดนาม บาทต่อKWh 2.61  2.48  -5.0% 

ราคาขายไอน ้า - ลกูคา้อุตสาหกรรมในไทย  บาทต่อตนั 1,076.28  1,035.43  -3.8% 

ราคาก๊าซธรรมชาตเิฉลีย่ บาทต่อลา้น BTU 245.98  236.59  -3.8% 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)  

ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 

  9M’2559 9M’2560 % เปล่ียนแปลง 

  ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y 

ต้นทุนขายและการให้บริการ   

ตน้ทุนก๊าซธรรมชาต ิ 12,324  13,723  11.3% 

ตน้ทุนค่าไฟฟ้าของประเทศเวยีดนาม 792  793  0.1% 

ตน้ทุนการด าเนินงานและการบ ารุงรกัษา 1,145  1,247  9.0% 

ตน้ทุนอืน่ 445  911  104.9% 

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ 14,706  16,674  13.4% 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (SG&A) 587  709  20.8% 

ค่าเสือ่มราคา (Depreciation) 1,827  2,100  15.0% 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด 17,119  19,483  13.8% 

ต้นทุนค่ากา๊ซธรรมชาติ 
 

• ต้นทุนก๊าซธรรมชาติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.3 จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน จาก 12,324 ลา้นบาท ส าหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 
2559 เป็น 13,723 ลา้นบาท ส าหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2560 
โดยมสีาเหตุหลกัมาจากปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น
ของโครงการโรงไฟฟ้าทีเ่ปิดด าเนินการเชงิพาณชิยใ์หมท่ีก่ล่าวมา
ข้างต้น แม้ว่าในช่วงดังกล่าวจะมีการลดลงของราคาก๊าซ
ธรรมชาตกิต็าม 
 

ต้นทุนค่าไฟฟ้าของประเทศเวียดนาม 
 

• ต้นทุนค่าไฟฟ้าท่ีซ้ือจากบริษทัย่อยของ EVN ไม่เปล่ียน 
แปลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ที ่793 ลา้นบาท ส าหรบังวด 
9 เดอืนแรกของปี 2560 สอดคลอ้งกบัปรมิาณไฟฟ้าทีข่ายใหแ้ก่
ลกูคา้อุตสาหกรรมในประเทศเวยีดนาม 
 

ต้นทุนการด าเนินงานและการบ ารงุรกัษา 
 
• ต้นทุนการด าเนินงานและการบ ารงุรกัษา เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.0 

จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จาก 1,145 ลา้นบาท ส าหรบังวด 9 
เดอืนแรกของปี 2559 เป็น 1,247 ลา้นบาท ส าหรบังวด 9 เดอืน
แรกของปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึ้นของต้นทุน
การด าเนินงานและการบ ารุงรกัษาของโครงการทีเ่ปิดด าเนินการ
เชงิพาณชิยด์งักล่าวขา้งตน้ 

 
 

ต้นทุนอ่ืนของการขายและการให้บริการ 
 
• ต้นทุนอ่ืนของการขายและการให้บริการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

104.9 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จาก 445 ลา้นบาท ส าหรบั
งวด 9 เดอืนแรกของปี 2559 เป็น 911 ลา้นบาท ส าหรบังวด 9 
เดอืนแรกของปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการบนัทกึต้นทุน
จากการก่อสรา้งภายใต้ขอ้ตกลงสมัปทานตามความคบืหน้าการ
ก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานน ้า XXHP และ Nam Che ใน
ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว  
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 
• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพ่ิมขึน้ร้อยละ 20.8 จากช่วง

เดียวกนัของปีก่อน จาก 587 ลา้นบาท ส าหรบังวด 9 เดอืนแรก
ของปี 2559 เป็น 709 ล้านบาท ส าหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 
2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายเกีย่วกบั
พนกังาน ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าทีเ่ปิด
ด าเนินการเชงิพาณชิย่ใหม ่ค่าใชจ้่ายโครงการจดัสรรผลตอบแทน
พเิศษให้แก่พนักงานของบรษิัทฯ เพื่อเป็นการรกัษาทรพัยากร
บุคคลให้ท างานอยู่ร่วมกบัองค์กรในระยะยาว และค่าใช้จ่ายที่
เกีย่วขอ้งกบั IPO บางส่วน 
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ผลประกอบการ  
ทางการเงนิ 

ผลประกอบการทางการเงิน สถานะทางการเงนิ บทสรปุผูบ้รหิาร โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ระหวา่งก่อสรา้ง ค านิยามและชื่อโครงการ 

โครงสรา้งตน้ทนุ 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)  

ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 

  9M’2559 9M’2560 % เปล่ียนแปลง 

  ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y 

รายไดอ้ืน่ 127  75  -41.2% 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการ
ร่วมคา้ 

153  173  13.3% 

ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่น 135  (28) -120.4% 

รายได้อ่ืนๆ 
 
• รายได้อ่ืนๆ ลดลงร้อยละ 41.2 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

จาก 127 ลา้นบาท ส าหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2559 เป็น 75 
ลา้นบาท ส าหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกั
มาจากการบนัทกึรายไดจ้ากการเรยีกรอ้งสนิไหมทดแทนจากการ
ประกนัภยัในไตรมาส 2 ของปี 2559  

 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และการรว่มค้า 
 
• ส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วมและการร่วมค้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

13.3 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จาก 153 ลา้นบาท ส าหรบั
งวด 9 เดอืนแรกของปี 2559 เป็น 173 ล้านบาท ส าหรบังวด 9 
เดือนแรกของปี 2560 ซึ่งมาจากส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วม 
ABPIF และบรษิทัร่วมคา้ BGYSP และ BGSENA 
 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 
 
• บริษัทฯ บนัทึกขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 28 ล้านบาท 

ส าหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2560  
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ผลประกอบการ  
ทางการเงนิ 

ผลประกอบการทางการเงิน สถานะทางการเงนิ บทสรปุผูบ้รหิาร โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ระหวา่งก่อสรา้ง ค านิยามและชื่อโครงการ 

รายการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิการ 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)  

ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 

ตน้ทนุทางการเงนิ และรายได/้คา่ใชจ้า่ย ภาษเีงนิได ้

ต้นทุนทางการเงิน 
 

• ต้นทุนทางการเงินเพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.6 จากช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน จาก 1,368 ลา้นบาท ส าหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2559 
เป็น 1,431 ล้านบาท ส าหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2560 โดย
การเปลีย่นแปลงดงักล่าวมสีาเหตุหลกัมาจาก: 
► ดอกเบี้ยจ่ายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.2 จาก 1,535 ล้านบาท 

ส าหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2559 เป็น 1,767 ล้านบาท 
ส าหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก
การเพิม่ขึน้ของดอกเบีย้เงนิกูย้มืทีใ่ชใ้นการก่อสรา้ง BGPSK, 
ABP5 และ BPWHA1 ซึ่งบนัทกึเป็นดอกเบี้ยจ่ายในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จหลงัโครงการโรงไฟฟ้าเปิดด าเนินการเชิง
พาณิชย์ในปี 2559 หกัลบด้วยการลดลงของดอกเบี้ยจ่าย
บางส่วนจากการจ่ายคนืเงนิกูข้องบรษิทัฯ จ านวน 5,960 ลา้น
บาทในช่วงไตรมาส 3 ปี 2560 และการออกหุ้นกู้โครงการ
ของโครงการโรงไฟฟ้า ABP3, ABPR1 และ ABPR2 จ านวน 
11,482 ลา้นบาท ในช่วงเดอืนเมษายน 2560 และ  

► ต้นทุนทางการเงินอ่ืนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 526.4 จาก 48 ลา้น
บาท ส าหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2559 เป็น 299 ลา้นบาท 
ส าหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก
การออกหุ้นกู้ของโครงการโรงไฟฟ้า ABP3, ABPR1 และ 
ABPR2 เพื่อช าระหนี้ เงินกู้จากสถาบันการเงินที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงกว่า จึงมีการตัดจ าหน่ายค่าธรรมเนียมและ
ดอกเบี้ยรอตดัจ าหน่ายของเงนิกูแ้ละการช าระค่าธรรมเนียม
คนืเงนิกูก้่อนครบก าหนด 

► หกัลบด้วยการเพ่ิมขึ้นของก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ี
ยงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการกู้ยืมเงินในสกลุเงินดอลลาร์
สหรฐัร้อยละ 79.6 จาก 500  ลา้นบาท ส าหรบังวด 9 เดอืน
แรกของปี 2559 เป็น 898 ลา้นบาท ส าหรบังวด 9 เดอืนแรก
ของปี 2560 โดยมสีาเหตุมาจากการแขง็ค่าของสกุลเงนิบาท 
ณ วนัสิน้งวด 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 

• ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 39.5 จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน จาก 146 ล้านบาท ส าหรบังวด 9 เดือนแรกของปี 
2559 เป็น 204 ล้านบาท ส าหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2560 
โดยมสีาเหตุหลกัมาจากค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้เพิ่มขึ้นจากการ
เพิม่ขึน้ของก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 

 
 

 
 

 

 

  9M’2559 9M’2560 % เปล่ียนแปลง 

  ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y 

ต้นทุนทางการเงิน   

ดอกเบีย้จ่าย 1,535  1,767  15.2% 

ดอกเบีย้จ่ายแก่ ABPIF  286  263  -7.9% 

ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ (500) (898) 79.6% 

ตน้ทุนทางการเงนิอื่น 48  299  526.4% 

รวมต้นทุนทางการเงิน 1,368  1,431  4.6% 

ค่าใช้จ่าย (รายได)้ ภาษีเงินได้   

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 193  213  10.2% 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (47) (9) -81.4% 

ค่าใช้จ่าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 146  204  39.5% 
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ผลประกอบการ  
ทางการเงนิ 
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)  

ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 

ก าไรสุทธิปรบัปรงุ 
 
• ก าไรสุทธิปรบัปรงุเพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.3 จากช่วงเดียวกนัของ

ปีก่อน จาก 1,966 ลา้นบาท ส าหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2559 
เป็น 2,346 ล้านบาท ส าหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2560 โดย
ก าไรสุทธปิรบัปรุงส าหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2560 มสีาเหตุ
หลกัมาจาก 
► ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง จ านวน 

826 ล้านบาท โดยมสีาเหตุมาจากการแขง็ค่าของสกุลเงนิ
บาท ณ วนัสิน้งวด และ 

► รายจ่ายอ่ืนท่ีไม่เกิดขึ้นเป็นประจ าจ านวน 350 ล้านบาท 
โดยมสีาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ของโครงการ
โรงไฟฟ้า ABP3, ABPR1 และ ABPR2 จ านวน 235 ลา้น
บาท, การตดัจ าหน่ายวสัดุส ารองคลงั จ านวน 40 ล้านบาท, 
ค่าใช้จ่ายโครงการจดัสรรผลตอบแทนพเิศษให้แก่พนักงาน
ของบรษิทัฯ เพื่อเป็นการรกัษาทรพัยากรบุคคลใหท้ างานอยู่
ร่วมกบัองคก์รในระยะยาวจ านวน 49 ลา้นบาท และค่าใชจ้่าย
ทีเ่กีย่วขอ้งกบั IPO จ านวน 26 ลา้นบาท  

ก าไรสทุธปิรบัปรงุ  

  9M’2559 9M’2560 % เปล่ียนแปลง 

  ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y 

ก าไรสุทธสิ าหรบังวด 2,473  2,823  14.1% 

บวก (ก าไร)จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ (507) (826) 63.0% 

บวก รายจ่ายอื่นทีไ่มเ่กดิขึน้เป็นประจ า 0  350  n/a 

ก าไรสทุธิปรบัปรงุ 1,966  2,346  19.3% 

ลบ ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ (846) (953) 12.7% 

ก าไรสทุธิปรบัปรงุส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,121  1,393  24.3% 

ก าไรสทุธิปรบัปรงุต่อหุ้น 0.2*  n/a 

จ านวนหุ้นทีใ่ช้ในการค านวณ** 2,607    

หมำยเหตุ: 
* ก ำไรสุทธปิรบัปรุงทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณก ำไรสุทธปิรบัปรุงต่อหุ้น คอืก ำไรสุทธปิรบัปรุงส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ ส ำหรบัไตรมำส 3 ของปี 2560 
จ ำนวน 519 ลำ้นบำท ซึง่เป็นระยะเวลำหลงั IPO  

** จ ำนวนหุน้ทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2560 เท่ำกบั 2,607 ลำ้นหุน้ (ระยะเวลำก่อน IPO 1,890 ลำ้นหุน้ + IPO 717 ลำ้นหุน้)  
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ผลประกอบการ  
ทางการเงนิ 

ผลประกอบการทางการเงิน สถานะทางการเงนิ บทสรปุผูบ้รหิาร โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ระหวา่งก่อสรา้ง ค านิยามและชื่อโครงการ 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)  

ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 

การเปล่ียนแปลงโครงสรา้งเงินทุน 
 
 สินทรพัย์รวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.5 จาก 76,047 ล้านบาท ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็น 87,834 ล้านบาท ณ วันที่ 30 
กนัยายน 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึ้นของเงนิสด
และรายการเทยีบเท่าเงนิสด การเพิม่ขึ้นของที่ดนิ อาคาร และ
อุปกรณ์ และการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  
 

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ลดลงร้อยละ 3.5 จาก 
55,205 ล้านบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เป็น 53,259 ลา้น
บาท ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการ
จ่ายคนืเงนิกูข้องบรษิทัฯ จ านวน 5,960 ลา้นบาท ในช่วงไตรมาส 
3 ของปี 2560  
 

 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 120.3  จาก 11,534 ลา้นบาท 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 เป็น 25,405 ล้านบาท ณ วนัที่ 30 
กนัยายน 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของทุนช าระ
แลว้จากเงนิทีไ่ดร้บัจาก IPO และการเพิม่ขึน้ของก าไรสะสมจาก
ผลประกอบการส าหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2560  
 

 อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรบัตวัดีขึ้นอย่าง
มีนัยส าคญั จาก 4.1 เท่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 เป็น 1.5 
เท่า ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 

  9M’2559 9M’2560 % เปล่ียนแปลง 

  ลา้นบาท ลา้นบาท 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 8,322  14,272  71.5% 

รวมสนิทรพัย ์ 76,047  87,834  15.5% 

หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 55,205  53,259  -3.5% 

รวมหนี้สนิ 64,513  62,429  -3.2% 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 11,534  25,405  120.3% 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ - บรษิทัใหญ่ 5,900  18,240  209.1% 

อตัราส่วนหน้ีสินสทุธิต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น 4.1 เท่า  1.5 เท่า    
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สถานะทาง 
การเงนิ 

ผลประกอบการทางการเงนิ สถานะทางการเงิน บทสรปุผูบ้รหิาร โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ระหวา่งก่อสรา้ง ค านิยามและชื่อโครงการ 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)  

ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 

ณ วนัที ่31ตุลาคม 2560 
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โครงการโรงไฟฟ้า 
ทีอ่ยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง 

ผลประกอบการทางการเงนิ สถานะทางการเงนิ บทสรปุผูบ้รหิาร โครงการโรงไฟฟ้าท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง ค านิยามและชื่อโครงการ 

บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์(ระยอง) 3 จ ากดั 

ประเภทเชือ้เพลงิ ก๊าซธรรมชาต ิ

ก าลงัการผลติตดิตัง้ 
ไฟฟ้า 133 MW /  
ไอน ้า 30 ตนั/ชัว่โมง 

สดัสว่นการถอืหุน้ 55.5% 

SCOD 1 กุมภาพนัธ ์2561 

EGAT PPA 90 MW / 25 ปี 

% ความคบืหน้า (ณ 31 ต.ค. 60) 97.5% 

บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์(ระยอง) 4 จ ากดั 

ประเภทเชือ้เพลงิ ก๊าซธรรมชาต ิ  

ก าลงัการผลติตดิตัง้ 
ไฟฟ้า 133 MW /  
ไอน ้า 30 ตนั/ชัว่โมง 

สดัสว่นการถอืหุน้ 55.5% 

SCOD 1 มถุินายน 2561 

EGAT PPA 90 MW / 25 ปี 

% ความคบืหน้า (ณ 31 ต.ค. 60) 88.4% 

บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์(ระยอง) 5 จ ากดั 

ประเภทเชือ้เพลงิ ก๊าซธรรมชาต ิ

ก าลงัการผลติตดิตัง้ 
ไฟฟ้า 133 MW /  
ไอน ้า 30 ตนั/ชัว่โมง 

สดัสว่นการถอืหุน้ 55.5% 

SCOD 1 ตุลาคม 2561 

EGAT PPA 90 MW / 25 ปี 

% ความคบืหน้า (ณ 31 ต.ค. 60) 73.5% 

โครงการ Nam Che 1 Hydro Power 

ประเภทเชือ้เพลงิ  น ้า (Run of the river) 

ก าลงัการผลติตดิตัง้ 15 MW 

สดัสว่นการถอืหุน้ 72.0% 

SCOD 30 มถุินายน 2561 

EDL PPA 15.0 MW / 25 ปี 

% ความคบืหน้า (ณ 31 ต.ค. 60) 36.8% 

Progress on track 

Progress on track 

Progress on track 

Progress on track 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)  

ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 

ค านิยาม 
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ค านิยาม 
และชือ่โครงการ 

ผลประกอบการทางการเงนิ สถานะทางการเงนิ บทสรปุผูบ้รหิาร โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ระหวา่งก่อสรา้ง ค านิยามและช่ือโครงการ 

ADB 
ธนาคารพฒันาเอเชยี (Asian Development 
Bank) 

COD  
วนัเปิดด าเนินการเชงิพาณชิย ์(Commercial 
Operation Date)  

EBITDA ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษ ีและค่าเสือ่มราคา 

EDL การไฟฟ้าลาว 

EPC 
การด าเนินงานงานดา้นวศิวกรรม จดัหา
อุปกรณ์และกอ่สรา้ง 

EVN  การไฟฟ้าแห่งประเทศเวยีดนาม  

FX อตัราแลกเปลีย่น 

IPO 
การเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนเป็นการ
ทัว่ไปครัง้แรก 

IU ลกูคา้อุตสาหกรรม 

JV บรษิทัร่วมทุน 

KWh กโิลวตัต-์ชัว่โมง  

MWh เมกะวตัต-์ชัว่โมง  

mmBtu ลา้นบทียี ู(หน่วยทีใ่ชอ้า้งองิการใชก้๊าซธรรมชาต)ิ 

NNP ก าไรสุทธปิรบัปรุง 

O&M การปฏบิตักิารและบ ารุงรกัษา 

SG&A ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร  

กกพ. ส านกังานคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน 

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 

ปตท. บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

ชือ่โครงการ 

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 ์(สระแกว้) 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 



Disclaimer 

บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับประกนัไม่ว่าโดยชดัแจ้งหรือโดยนยัว่าข้อมลูหรือความเห็นท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารนีม้ีความเหมาะสม ถกูต้อง แม่นย าหรือครบถ้วน และไมค่วรยดึถือวา่
ข้อมลูหรือความเห็นท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารนีม้ีความเหมาะสม ถกูต้อง แม่นย าหรือครบถ้วน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดไม่ว่าโดยประการใด (จากความประมาทเลินเล่อ
หรือประการอื่นใด) ในความสญูเสยีไม่ว่าจะเกิดขึน้อย่างไรจากการใช้เอกสารน าเสนอหรือเนือ้หาหรือสิ่งอื่นใดในเอกสารน าเสนอนี  ้หรือไม่ว่าจะเกิดขึน้โดยเก่ียวข้องกับการ
น าเสนอนี ้ข้อมลูซึง่ปรากฏอยู่ในเอกสารนีอ้าจมีการปรับปรุง ท าให้สมบรูณ์ ทบทวน ตรวจสอบ และแก้ไขเพิ่มเติม และข้อมลูดงักลา่วอาจเปลีย่นแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั  

ข้อมลูซึง่ปรากฏอยู่ในเอกสารนีม้ีข้อความบางสว่นท่ีมีลกัษณะเป็นหรืออาจจะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) โดยทัว่ไปข้อความดงักล่าว
จะปรากฏถ้อยค าว่า “จะ” “คาดว่า” และ “คาดหมายว่า” และถ้อยค าอื่นๆ ซึง่แสดงนยัคล้ายคลงึกนั การลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทฯมีความเสีย่ง ผู้ศึกษาเอกสารนีไ้ม่ควร
ยดึถือตามข้อความที่มีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต บริษัทฯ ไม่มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการปรับปรุงข้อความท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตให้เป็นปัจจุบนั  
และไม่มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการปรับปรุงข้อความดงักลา่วให้สอดคล้องกบัเหตกุารณ์หรือการเปลีย่นแปลงท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 

การน าเสนอนีม้ีพืน้ฐานบนเง่ือนไขซึง่มีผลอยู่ ณ วนัท่ีระบไุว้ในนี ้เป็นท่ีเข้าใจว่าอาจเกิดการเปลีย่นแปลงสภาพการณ์ในภายหลงัซึง่อาจมีผลกระทบต่อข้อมูลซึ่งปรากฏอยู่ใน
เอกสารนี ้ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีหน้าท่ีท่ีจะต้องปรับปรุงหรือทบทวนหรือให้สตัยาบนักบัข้อมลูดงักลา่ว 

 

 

 

 

 

ข้อมลูติดต่อ: 
 

ชยัรตัน์  ศิวะพรพนัธ ์
อเีมล:์ Chairath.S@BGrimmPower.com 

โทร: +66 (0) 2710 3528 
 

กนัยล์ภสั  วิชชุตารชั 
อเีมล:์ Gunnlapat.W@BGrimmPower.com 

โทร: +66 (0) 2710 3570 

 

อาคาร ดร. เกฮารด์ ลงิค,์  

5 ถนนกรุงเทพกรฑีา, หวัหมาก,  

บางกะปิ, กรุงเทพฯ 10240 

โทร. +66 (0) 2710 3400 

แฟกซ.์ +66 (0) 2379 4245 

 

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)  บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)  


