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เหตุการณ์ส าคญั

กำรเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ของโครงกำร ABPR3
ในนิคมอตุสำหกรรมอมตะ ซิต้ี
ในปี 2561 บรษิทัมแีผนเปิดด าเนินการเชงิพาณชิยโ์ครงการโรงไฟฟ้า
SPP จ านวน 3 โครงการ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซติี้ โดย
โรงไฟฟ้า ABPR3 เป็นโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมโครงการแรกทีไ่ด้
เริม่เปิดด าเนินการเชงิพาณชิยไ์ปแลว้ เม่ือวนัท่ี 1 กมุภำพนัธ์ 2561
มกี าลงัการผลติตดิตัง้ 133 เมกะวตัต์ และสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 90 เม
กะวตัตก์บัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นระยะเวลา
25 ปี โดยโครงการดงักล่าวสามารถเปิดด าเนินการเชงิพาณชิย์ไดต้าม
แผนทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาซื้อขายไฟฟ้าและใชต้น้ทุนการก่อสรา้งอยู่
ภายใตง้บประมาณเงนิกูท้ีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสถาบนัการเงนิ

การเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ของโครงการ ABPR3 เป็นการแสดง
ถึงความสามารถในการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่ม
บริษัทฯ โดยตลอดระยะเวลำ 7 ปีท่ีผ่ำนมำ โครงกำรโรงไฟฟ้ำ
ของกลุ่มบริษัทฯ ทัง้ 26 โครงกำร เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์
ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดและภำยใต้งบประมำณท่ีวำงแผนไว้

กำรลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะอตุสำหกรรม 
ในเดอืนมกราคม 2561 ทีผ่่านมานี้ บรษิทัฯ ประกาศลงนามในสญัญา
ซื้อขายหุน้ของโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ซึง่ตัง้อยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมราชบรุี จงัหวดัราชบรุี ด าเนินการโดยบรษิทัโปรเกรส
อนิเตอรเ์คม (ประเทศไทย) จ ากดั (“โปรเกรส อนิเตอรเ์คม”) มกี าลงั
การผลติไฟฟ้าตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 4.0 เมกะวตัต์ (ขนาดก าลงั
การผลติตดิตัง้ 4.8 เมกะวตัต)์ จ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าสว่น
ภมูภิาค (กฟภ.) เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยมกี าหนดเปิดด าเนินการเชงิ
พาณชิยภ์ายในวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มอีตัรารบัซื้อไฟฟ้าอยู่ที่ 6.08
บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 20 ปีและมอีตัรารบัซือ้ไฟฟ้าส่วนเพิม่
(Adder) อยู่ที่ 0.70 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 8 ปี ทัง้นี้บรษิทัฯ
ไดม้กีารซือ้หุน้ของโปรเกรส อนิเตอรเ์คมจ านวน 480,000 หุน้ ซึง่คดิ
เป็นสดัส่วน 48% ของทุนจดทะเบยีน

วงเงินกู้ของ ADB
เมือ่วนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2561 บรษิทัฯ เขา้ท าสญัญาเงนิกูก้บั ADB มี
วงเงนิกู้ยืมจ านวนรวม 235 ล้านเหรียญสหรฐั โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อให้บริษัทฯ ใช้ส าหรบัการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศ
สมาชกิของ ADB

ควำมคืบหน้ำของสญัญำควำมรว่มมือกบั Siemens
บ.ีกรมิและซเีมนสอ์ยู่ระหว่างการเจรจาสญัญาความร่วมมอื (Services 
Collaboration Agreement) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินงาน
ของโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้เครื่องผลติไฟฟ้ากงัหนัก๊าซของซีเมนส ์
โดยมสีาระส าคญัดงันี้

1. Availability – เพือ่เพิม่ดชันีความพรอ้มของโรงไฟฟ้าหรอืการลด
จ านวนวันที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงทัง้ตามแผนงานและนอก
แผนงาน

2. Efficiency – เพื่อลดอตัราการใช้เชื้อเพลงิ (heat rate) ของ
เครื่องผลติไฟฟ้ากงัหนัก๊าซและเพิม่ประสทิธภิาพโดยรวมของ
โรงไฟฟ้า

3. Digitalization - เพื่อคาดการณ์การถดถอยของประสิทธิภาพ
ของเครื่องจกัร (Degradation) ได้อย่างแม่นย าขึ้น เพื่อให้
โรงไฟฟ้าไมจ่ าเป็นตอ้งส ารองก าลงัการผลติเผื่อการถดถอยของ
ประสทิธภาพ (spinning reserve) และสามารถขายไฟฟ้าใหแ้ก่
ลกูคา้ไดเ้ตม็ก าลงัการผลติ

รำงวลัแห่งควำมภำคภมิูใจ
ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทประสบความส าเร็จในการคว้ารางวัล
ระดบัประเทศและระดบัสากลดงัต่อไปนี้

1. The Best IPO 2017 in Thailand จากงานประกาศรางวลั The 
Asset Triple A Country Awards 2017 โดยนิตยสาร The 
Asset

2. Best IPO Deal in Southeast Asia 2017 จากงานประกาศ
รางวลั 11th Annual Alpha Southeast Asia Deal & Solution 
Awards 2017 โดยนิตยสาร Alpha Southeast Asia Magazine 

3. Best Energy Solution Provider จากงานประกาศรางวลั 5th

Annual International Finance Awards โดยนิตยสาร 
International Finance

4. Deal of the Year จากงานประกาศรางวลัตราสารหนี้ยอดเยีย่ม
แห่งปี 2560 โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
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รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร EBITDA และก าไรสุทธปิรบัปรงุในปี 2560 ท าสถติสิงูสุดของบรษิทัฯ; อตัราก าไร EBITDA เพิม่ขึน้มาที ่28%

2559 2560 % เปลีย่นแปลง
ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 27,747 31,482 13.5%

EBITDA 7,494 8,725 16.4%

ก าไรสุทธิ 2,316 3,594 55.2%

ก าไรสุทธปิรบัปรุง* 2,090 2,918 39.6%

ก าไรสุทธปิรบัปรุง – ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,166 1,727 48.1%

อตัราก าไร EBITDA (%) 27.0% 27.7%

อตัราก าไรสุทธปิรบัปรุง (%) 7.5% 9.3%

อตัราก าไรสุทธปิรบัปรุง – ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (%) 55.8% 59.2%
หมายเหตุ:
*ก าไรสุทธปิรบัปรุง = ก าไรสุทธ ิ- ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ – รายได ้(รายจ่าย) ทีไ่มเ่กดิขึน้ประจ า 

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร

• รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.5
จำกปีก่อน จาก 27,747 ล้านบาท ส าหรบัปี 2559 เป็น 31,482 
ลา้นบาท ส าหรบัปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของ
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัฯ 
ได้แก่  BPWHA1 ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ซึ่งเริ่มเปิด
ด าเนินการเชงิพาณชิย์เมือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2559 และ ABP5 
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซึง่เริม่เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์
เมือ่วนัที ่1 มถุินายน 2559

EBITDA

• EBITDA เพ่ิมขึน้ร้อยละ 16.4 จำกปีก่อน จาก 7,494 ลา้นบาท
ส าหรบัปี 2559 เป็น 8,725 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2560 ซึง่
สอดคลอ้งกบัการเพิม่ขึน้ของรายได้ และอตัราก าไร EBITDA

• อตัรำก ำไร EBITDA เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 27.7 ส าหรบัปี 2560 
โดยมสีาเหตุหลกัมาจากโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ของกลุ่มบรษิัทฯ 
ทีเ่ปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ที่มปีระสทิธภิาพในการด าเนินงาน
สงูขึน้ การประหยดัตน้ทุนจากการด าเนินงาน และการเพิม่ขึน้ของ
ค่า Ft ในปี 2560

ก ำไรสุทธิปรบัปรงุ

• ก ำไรสทุธิปรบัปรงุเพ่ิมขึ้นร้อยละ 39.6 จำกปีก่อน จาก 2,090
ล้านบาท ส าหรบัปี 2559 เป็น 2,918 ล้านบาท ส าหรบัปี 2560
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตราก าไรจากการ
ด าเนินงาน และการลดลงของต้นทุนทางการเงนิจากการจ่ายคืน
หนี้เงนิกูห้ลงั IPO

• อตัรำก ำไรสทุธิปรบัปรงุเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 9.3 ส าหรบัปี
2560 จาก รอ้ยละ 7.5 ในปี 2559 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการ
เพิม่ขึน้ของอตัราก าไรจากการด าเนินงาน และการลดลงของ
ตน้ทุนทางการเงนิ

• ก ำไรสทุธิปรบัปรงุ – ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ ท่ี 1,727 ล้ำน
บำท ส าหรบัปี 2560 โดยสดัส่วนของอตัราก าไรสุทธปิรบัปรุง –
ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่อยู่ทีร่ะดบัรอ้ยละ 59.2

ค านิยาม & ชื่อโครงการผลประกอบการทางการเงนิ สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้งข้อมูลสรปุ
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2559 2560 % เปลีย่นแปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า

รายไดก้ารขายไฟฟ้าให้ กฟผ. 16,933 19,354 14.3%

รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหล้กูคา้อุตสาหกรรมในไทย 8,489 9,394 10.7%

รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหล้กูคา้อุตสาหกรรมในเวยีดนาม 1,217 1,189 -2.3%

รายไดก้ารขายไฟฟ้าให้ กฟภ. 44 65 48.4%

รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าลาว 0 107 n/a
รวมรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ 26,684 30,110 12.8%

รายไดจ้ากการขายไอน ้า 539 529 -1.9%

รายไดอ้ื่นจากการขายและการใหบ้รกิาร 524 843 61.0%
รวมรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 27,747 31,482 13.5%

3

โครงสรา้งรายได้

ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

ค านิยาม & ชื่อโครงการผลประกอบการทางการเงนิ สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ

โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. 

• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.3 
จำกปีก่อน จาก 16,933 ลา้นบาท ในปี 2559 เป็น 19,354 ลา้น
บาท ในปี 2560

• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ กฟผ. เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
15.5 จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน จาก 5,805 กกิะ
วตัต์-ชัว่โมง ส าหรบัปี 2559 เป็น 6,706 กิกะวตัต์-
ชัว่โมง ส าหรบัปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการ
เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้า 
BPWHA1 และ ABP5 ทีก่ล่าวมาขา้งตน้

• รำคำขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. ต่อหน่วยลดลงร้อยละ 
1.0 จาก 2.92 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบัปี 2559 
เป็น 2.89 บาทต่อกิโลวัตต์ -ชัว่โมง เนื่ องจากค่า
พลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของค่าไฟฟ้าที่ได้รบัจาก กฟผ. นัน้อ้างอิงตามราคา
ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีราคาเฉลี่ยลดลงเล็กน้อย จาก 
240.00 บาทต่อหนึ่งล้านบีทียู ส าหรบัปี 2559 เป็น 
239.89 235.26 บาทต่อหนึ่งลา้นบทียี ูส าหรบัปี 2560

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอตุสำหกรรมใน
ประเทศไทย

• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.7 จำกปีก่อน จาก 8,489 ลา้น
บาท ส าหรบัปี 2559 เป็น 9,394 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2560

• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.0 จำกปีก่อน จาก 
2,634 กกิะวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบัปี 2559 เป็น 2,949 กิ
กะวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบัปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 
1) การเพิ่มขึ้นของลูกค้าอุตสาหกรรมรายใหม่ของ
โครงการโรงไฟฟ้า ABP5, BIP2 และ BPWHA1 และ 2) 
การเพิม่ขึน้ของปรมิาณความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าจากลกูคา้
อุตสาหกรรมที่เป็นคู่ค้าเดมิในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ซติี้ และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั

• รำคำขำยไฟฟ้ำต่อหน่วยแก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศไทยลดลงร้อยละ 0.9 จำกปีก่อน จาก 3.22 
บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบัปี 2559 เป็น 3.19 บาท
ต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบัปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากการเปลีย่นแปลงของราคาก๊าซธรรมชาต ิ
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รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอตุสำหกรรมใน
ประเทศเวียดนำม

• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศเวียดนำมลดลงร้อยละ 2.3 จำกปีก่อน จาก 1,217
ลา้นบาท ในปี 2559 เป็น 1,189 ลา้นบาท ในปี 2560

• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศเวียดนำมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.7 จำกปีก่อน
จาก 466 กกิะวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบัปี 2559 เป็น 483 กิ
กะวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบัปี 2560 โดยมสีาเหตุหลักมา
จากการเพิม่ขึน้ของปรมิาณความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าจาก
ลกูคา้อุตสาหกรรมทีเ่ป็นคู่คา้เดมิ

• รำคำขำยไฟฟ้ำต่อหน่วยแก่ลูกค้ำอตุสำหกรรมใน
ประเทศเวียดนำมลดลงร้อยละ 5.7 จำกปีก่อน
จาก 2.61 บาทต่อกิโลวัตต์-ชัว่โมง ส าหรับปี 2559
เป็น 2.46 บาทต่อกิโลวัตต์-ชัว่โมง ส าหรับปี 2560
โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของราคาขายปลกีที่
บรษิัทย่อยของ EVN เรยีกเก็บ ซึ่งกลุ่มบรษิัทฯ ขาย
ไฟฟ้าในราคาที่เป็นส่วนเพิ่มจากราคาขายปลีกที่
บรษิทัย่อยของ EVN เรยีกเกบ็ (cost plus margin)

รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ำให้แก่ลูกค้ำอตุสำหกรรมใน
ประเทศไทย

• รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศไทยลดลงร้อยละ 1.9 จำกปีก่อน จาก 539 ล้านบาท 
ส าหรบัปี 2559 เป็น 529 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2560

• ปริมำณไอน ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน 
ประเทศไทยเพ่ิมขึ้นละ 0.5 จำกปีก่อน จาก 509,130 
ตนั ส าหรบัปี 2559 เป็น 511,673 ตัน ส าหรบัปี 2560
โดยมสีาเหตุมาจากการเพิม่ขึ้นของปรมิาณไอน ้าที่ส่ง
ใหแ้ก่คู่คา้เดมิในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและอมตะ
ซติี้ 

• รำคำขำยไอน ้ำต่อหน่วยแก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศไทยมีอัตรำลดลงร้อยละ 2.3 จำกปีก่อน 
จาก  1,059.31 บาท ต่ อตัน  ส าหรับ ปี  2559 เ ป็ น 
1,034.45 บาทต่อตนั ส าหรบัปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกั
มาจากการลดลงของราคาก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากราคา
ไอน ้าโดยทัว่ไปจะถูกปรบัใหส้อดคลอ้งกบัราคาของก๊าช
ธรรมชาต.ิ

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำลำว

• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำลำว ในประเทศ
สำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำว ท่ี 107 ล้ำนบำท 
ส าหรบัปี 2560 จากการทีโ่รงไฟฟ้าพลงังานน ้าแห่งแรกของกลุ่ม
บรษิทัฯ – XXHP เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ ในวนัที ่1 สงิหาคม 
2560

รำยได้อ่ืนจำกกำรขำยและกำรให้บริกำร

• รำยได้อ่ืนจำกกำรขำยและกำรให้บริกำรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 61.0 
จาก 524 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2559 เป็น 843 ลา้นบาท ส าหรบัปี 
2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการบนัทกึรายไดจ้ากการก่อสร้าง
ภายใต้ข้อตกลงสัมปทาน ซึ่งจะรับรู้ตามความคืบหน้าในการ
ก่อสรา้งของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานน ้า XXHP และ Nam Che
ในประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

โครงสรา้งรายได้

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง
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ตำรำงท่ี 1: ปริมำณไฟฟ้ำและไอน ้ำท่ีขำย

2559 2560 % เปลีย่นแปลง
GWh GWh y-on-y

ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ กฟผ. 5,805 6,706 15.5%

ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลกูค้ำอตุสำหกรรมในไทย

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 1,520 1,551 2.0%

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ 327 345 5.4%

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 669 688 2.9%

นิคมอุตสาหกรรมเหมราช 0 221 n/a

สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 118 145 23.0%
ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลกูค้ำอตุสำหกรรมในไทย 2,634 2,949 12.0%

ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลกูค้ำอตุสำหกรรมในเวียดนำม 466 483 3.7%

2559 2560 % เปลีย่นแปลง
ตนั ตนั y-on-y

ปริมำณไอน ้ำท่ีขำย

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 124,744 132,244 6.0%

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ 154,749 164,450 6.3%

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 229,636 214,979 -6.4%
ปริมำณไอน ้ำท่ีขำย 509,130 511,673 0.5%

5

ตำรำงท่ี 2: รำคำขำยต่อหน่วย

หน่วย 2559 2560 % เปลีย่นแปลง
y-on-y

ราคาไฟฟ้า - กฟผ. บาทต่อ KWh 2.92 2.89 -1.0%

ราคาขายไฟฟ้า - ลกูคา้อุตสาหกรรมในไทย บาทต่อ KWh 3.22 3.19 -0.9%

ราคาขายไฟฟ้า - ลกูคา้อุตสาหกรรมในเวยีดนาม บาทต่อ KWh 2.61 2.46 -5.7%

ราคาขายไอน ้า - ลกูคา้อุตสาหกรรมในไทย บาทต่อตนั 1,059.31 1,034.45 -2.3%

ราคาก๊าซธรรมชาตเิฉลีย่ บาทต่อลา้น BTU 240.00 239.89 235.26 0.0% -2.0%

ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

โครงสรา้งรายได้

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง
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2559 2560 % เปลีย่นแปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y

ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร

ตน้ทุนก๊าซธรรมชาติ 16,285 18,128 11.3%

ตน้ทุนค่าไฟฟ้าของประเทศเวยีดนาม 1,084 1,061 -2.1%

ตน้ทุนการด าเนินงานและการบ ารงุรกัษา 1,739 1,761 1.2%

ตน้ทุนอื่น 638 1,193 87.0%

รวมต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร 19,747 22,144 12.1%

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (SG&A) 939 1,104 17.6%

ค่าเสือ่มราคา (Depreciation) 2,475 2,758 11.5%

ค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 23,160 26,006 12.3%

ต้นทุนค่ำกำ๊ซธรรมชำติ

• ต้นทุนก๊ำซธรรมชำติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.3 จำกปีก่อน จาก 
16,825 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2559 เป็น 18,128 ลา้นบาท ส าหรบั
ปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากปรมิาณการใชก้๊าซธรรมชาติที่
เพิม่ขึน้ของโครงการโรงไฟฟ้าทีเ่ปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ใหม่ที่
กล่าวมาขา้งตน้ แมว้่าในช่วงดงักล่าวจะมกีารลดลงของราคาก๊าซ
ธรรมชาติซึ่งอ้างอิงกับกับราคาเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักขอ งก๊าซ
ธรรมชาตทิัง้หมดของ ปตท.

ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำของประเทศเวียดนำม

• ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำท่ีซ้ือจำกบริษัทย่อยของ EVN ลดลงร้อยละ 
2.1 จำกปีก่อน จาก 1,084 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2559 เป็น 1,061 
ลา้นบาท ส าหรบัปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของ
ราคาขายไฟฟ้าที่ขายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในประเทศ
เวยีดนาม

ต้นทุนกำรด ำเนินงำนและกำรบ ำรงุรกัษำ

• ต้นทุนกำรด ำเนินงำนและกำรบ ำรงุรกัษำเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.2 
จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน จาก 1,739 ล้านบาท ส าหรบัปี
2559 เป็น 1,761 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากการเพิม่ขึน้ของตน้ทุนการด าเนินงานและการบ ารุงร ักษาของ
โครงการทีเ่ปิดด าเนินการเชงิพาณชิยด์งักล่าวขา้งตน้

ต้นทุนอ่ืนของกำรขำยและกำรให้บริกำร

• ต้นทุนอ่ืนของกำรขำยและกำรให้บริกำร เพ่ิมขึ้นร้อยละ 87.0 
จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน จาก 638 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2559
เป็น 1,193 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการ
บนัทกึตน้ทุนจากการก่อสรา้งภายใต้ขอ้ตกลงสมัปทานตามความ
คบืหน้าการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานน ้า XXHP และ 
Nam Che ในประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.6 จำกปี
ก่อน จาก 939 ล้านบาท ส าหรบัปี 2559 เป็น 1,104 ล้านบาท
ส าหรบัปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่าย
เกี่ยวกบัพนักงาน และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโรงไฟฟ้าของ
โครงการโรงไฟฟ้าทีเ่ปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ดงักล่าวขา้งต้น 
และยังมีค่าใช้จ่ายโครงการจัดสรรผลตอบแทนพิเศษให้แก่
พนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เพื่อเป็นการสรา้งแรงจูงใจ 
การตอบแทนการปฏบิตังิานและการรกัษาทรพัยากรบุคคลที่มคี่า
ให้ท างานอยู่ร่วมกบัองค์กรต่อไปในระยะยาว และค่าใช้จ่ ายที่
เกีย่วขอ้งกบั IPO บางส่วน
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

โครงสรา้งตน้ทุน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง
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2559 2560 % เปลีย่นแปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y

รายไดอ้ื่น 172 187 8.9%

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 261 256 -2.0%

ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่น 85 -38 -145.0%

รำยได้อ่ืนๆ

• รำยได้อ่ืนๆ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 8.9 จำกปีก่อน จาก 172 ลา้นบาท 
ส าหรบัปี 2559 เป็น 187 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2560 โดยมสีาเหตุ
หลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของรายรบัจากดอกเบีย้

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และกำรรว่มค้ำ

• ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำลดลงร้อยละ 
2.0 จำกปีก่อน จาก 261 ล้านบาท ส าหรับปี 2559 เป็น 256 
ลา้นบาท ส าหรบัปี 2560 ซึ่งมาจากส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วม 
ABPIF และบรษิทัร่วมคา้ BGYSP และ BGSENA

ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียน

• บริษัทฯ บนัทึกขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน 38 ล้ำนบำท 
ส ำหรบัปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการบนัทกึบญัชีขาดทุน
จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ จากเจา้หนี้การคา้
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

รายการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการ

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง
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ตน้ทุนทางการเงนิ และรายได/้คา่ใชจ้า่ย ภาษเีงนิได้
2559 2560 % เปลีย่นแปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y

ต้นทุนทำงกำรเงิน

ดอกเบีย้จ่าย 2,183 2,291 5.0%

ดอกเบีย้จ่ายแก่ ABPIF 594 546 -8.0%

ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ -229 -1,113 387.1%

ตน้ทุนทางการเงนิอื่น 16 328 1998.1%
รวมต้นทุนทำงกำรเงิน 2,563 2,053 -19.9%

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได้

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 194 230 18.6%

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 31 5 -84.5%
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได้ 225 235 4.2%
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ต้นทุนทำงกำรเงิน

• ต้นทุนทำงกำรเงินลดลงร้อยละ 19.9 จำกปีก่อน จาก 2,563
ล้านบาท ส าหรบัปี 2559 เป็น 2,053 ล้านบาท ส าหรบัปี 2560
โดยการเปลีย่นแปลงดงักล่าวมสีาเหตุหลกัมาจาก

• ผลก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจำก
กิจกรรมจดัหำเงินกู้ยืมในสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 387.1 จำกปีก่อน จากก าไรที ่229 ลา้น
บาท ส าหรบัปี 2559 เป็นก าไรที ่1,113 ลา้นบาท ส าหรบั
ปี 2560 โดยมสีาเหตุมาจากการแขง็ค่าของสกุลเงนิบาท 
ณ วนัสิน้งวด และ

• ดอกเบี้ยจ่ำยแก่ ABPIF ลดลงร้อยละ 8.0 จำกปีก่อน 
จาก 594 ล้านบาท ส าหรบัปี 2559 เป็น 546 ล้านบาท 
ส าหรบัปี 2560 ตามเงนิน าส่งจากผลประกอบการของ 
ABP1 และ ABP2 

• หักลบด้วย ต้นทุนทำงกำรเงินจำกกำรกู้ ยืม ท่ี
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.0 จำกปีก่อน จาก 2,183 ลา้นบาท 
ส าหรับปี 2559 เป็น 2,291 ล้านบาท ส าหรับปี 2560 
โดยมสีาเหตุหลกัมาจากดอกเบี้ยจ่ายที่เพิม่ขึ้นจากการ
โครงการโรงไฟฟ้า ABP5, BGPSK และ BPWHA1 
หลงัจากทีม่กีารเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ไปแล้วในปี 
2559 หกัลบด้วย การลดลงของดอกเบี้ยจ่าย จากการ

จ่ายช าระคนืเงนิกูข้องบรษิทัฯ จ านวน 5,960 ลา้นบาท 
ระหว่างไตรมาสที ่3 ปี 2560 และการลดลงของอตัรา
ดอกเบี้ยจากการออกหุ้นกู้ ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้า 
ABP3, ABPR1 และ ABPR2 จ านวน 11,482 ลา้นบาท

• ต้นทุนทำงกำรเงินอ่ืน 328 ล้ำนบำท ส ำหรบัปี 2560
มสีาเหตุหลกัมาจาก การออกหุน้กูข้องโครงการโรงไฟฟ้า 
ABP3, ABPR1 และ ABPR2 จึงมกีารตัดจ าหน่าย
ค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยรอตดัจ าหน่ายของเงนิกู้ และ
การช าระค่าธรรมเนียมคนืเงนิกูก้่อนครบก าหนด

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

• ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.2 จำกปีก่อน จาก 225 
ลา้นบาท ส าหรบัปี 2559 เป็น 235 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2560 โดย
มสีาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดเ้พิม่ขึน้ จากการเพิม่ขึน้
ของก าไรก่อนภาษเีงนิได ้

ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง
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ก ำไรสุทธิปรบัปรงุ

• ก ำไรสทุธิปรบัปรงุเพ่ิมขึน้ร้อยละ 39.6 จำกปีก่อน จาก 2,090
ลา้นบาท ส าหรบัปี 2559 เป็น 2,918 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2560
โดยก าไรสุทธปิรบัปรุงส าหรบัปี 2560 มสีาเหตุหลกัมาจาก

• ก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียนท่ียังไม่ เ กิดขึ้นจริง 
จ ำนวน 1,049 ล้ำนบำท โดยมสีาเหตุมาจากการแขง็ค่า
ของสกุลเงนิบาท ณ วนัสิน้งวด และ

• รำยจ่ำยอ่ืนท่ีไม่เกิดขึ้นเป็นประจ ำจ ำนวน 373 ล้ำน
บำท โดยมสีาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ของ
โครงการโรงไฟฟ้า ABP3, ABPR1 และ ABPR2 , การตดั
จ าหน่ายวัสดุส ารองคลัง, ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบั IPO 
และค่าใช้จ่ายโครงการจัดสรรผลตอบแทนพิเศษให้แก่
พนักงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย เพื่อเป็นการรักษา
ทรพัยากรบุคคลทีม่คี่าใหท้ างานอยู่ร่วมกบัองค์กรต่อไปใน
ระยะยาว

2559 2560 % เปลีย่นแปลง
ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y

ก าไรส าหรบังวด 2,316 3,594 55.2%

บวก (ก าไร)จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ -226 -1,049 364.1%

บวก รายจ่ายอื่นทีไ่มเ่กดิขึน้เป็นประจ า 0 373 n/a

ก ำไรสทุธิปรบัปรงุ 2,090 2,918 39.6%

ลบ ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ -924 -1,191 28.9%

ก ำไรสทุธิปรบัปรงุ - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,166 1,727 48.1%

ก าไรสุทธปิรบัปรงุต่อหุน้ ปี 2560 0.66 

จ านวนหุน้ทีใ่ชใ้นการค านวณ 2,607 
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

ก าไรสทุธปิรบัปรงุ

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง
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กำรเปล่ียนแปลงโครงสรำ้งเงินทุน

• สินทรพัยร์วมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 17.4 จาก 76,047 ลา้นบาท ณ
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 เป็น 89,241 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31
ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิสด
และรายการเทยีบเท่าเงนิสด การเพิม่ขึน้ของทีด่นิ อาคาร และ
อุปกรณ์ และการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน

• เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินลดลงร้อยละ 2.4 จาก 
55,205 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เป็น 53,856 ลา้น
บาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการจ่าย
คนืเงนิกู้ของบรษิทัฯ จ านวน 5,960 ลา้นบาท ในช่วงไตรมาส 3
ของปี 2560

• ส่วนของผูถ้ือหุ้นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 123.2 จาก 11,534 ลา้นบาท
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 เป็น 25,744 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31
ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของทุนช าระ
แลว้จากเงนิทีไ่ดร้บัจาก IPO และการเพิม่ขึน้ของก าไรสะสมจาก
ผลประกอบการส าหรบัปี 2560

• อตัรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรบัตวัดีขึ้นอย่ำง
มีนัยส ำคญั จาก 4.1 เท่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เป็น 1.4 
เท่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 % เปลีย่นแปลง
ลา้นบาท ลา้นบาท %

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 8,322 18,210 118.8%

รวมสนิทรพัย์ 76,047 89,241 17.4%

หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 55,205 53,856 -2.4%

รวมหนี้สนิ 64,512 63,497 -1.6%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 11,534 25,744 123.2%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ - บรษิทัใหญ่ 5,900 18,653 216.1%

อตัราส่วนหน้ีสินสทุธิต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น 4.1 1.4 
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สถำนะ
ทำงกำรเงิน

งบแสดงสถานะการเงนิ

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถำนะทำงกำรเงิน
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง
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ABPR3 (อมตะซิต้ี)

ประเภทเชือ้เพลงิ ก๊าซธรรมชาติ

สดัส่วนการถอืหุน้ (%) 55.5%

ก าลงัผลติตดิตัง้ (MW) 133 

ก าลงัผลติตามสดัส่วนการถอืหุน้ (MW) 74

COD 1 ก.พ. 61

% ความคบืหน้า 100.0%

COD on 1 Feb 2018

Progress on track

Progress on track

Nam Che (สปป. ลำว)

ประเภทเชือ้เพลงิ น ้า
สดัส่วนการถอืหุน้ (%) 72.0%

ก าลงัผลติตดิตัง้ (MW) 15

ก าลงัผลติตามสดัส่วนการถอืหุน้ (MW) 11 

COD ไตรมาส 4 ปี 61

% ความคบืหน้า 61.2%

Progress on track

ABPR4 (อมตะซิต้ี)

ประเภทเชือ้เพลงิ ก๊าซธรรมชาติ

สดัส่วนการถอืหุน้ (%) 55.5%

ก าลงัผลติตดิตัง้ (MW) 133 

ก าลงัผลติตามสดัส่วนการถอืหุน้ (MW) 74

COD 1 ม.ิย. 61

% ความคบืหน้า 96.2%

ABPR5 (อมตะซิต้ี)

ประเภทเชือ้เพลงิ ก๊าซธรรมชาติ

สดัส่วนการถอืหุน้ (%) 55.5%

ก าลงัผลติตดิตัง้ (MW) 133 

ก าลงัผลติตามสดัส่วนการถอืหุน้ (MW) 74

COD 1 ต.ค. 61

% ความคบืหน้า 86.7%

โครงกำรโรงไฟฟ้ำ
ท่ีอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง

(ณ วนัที ่25 มกราคม 2561)

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำท่ีอยู่
ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
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ADB ธนาคารพฒันาเอเชยี (Asian Development Bank)

COD วนัเปิดด าเนินการเชงิพาณชิย ์(Commercial 
Operation Date) 

EBITDA ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษ ีและค่าเสือ่มราคา

EDL การไฟฟ้าลาว

EPC การด าเนินงานงานดา้นวศิวกรรม จดัหาอุปกรณ์และ
ก่อสรา้ง

EVN การไฟฟ้าแห่งประเทศเวยีดนาม 

FX อตัราแลกเปลีย่น

IPO การเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทัว่ไป
ครัง้แรก

IU ลกูคา้อุตสาหกรรม

JV บรษิทัร่วมทุน

KWh กโิลวตัต์-ชัว่โมง 

GWh กกิะวตัต-์ชัว่โมง 

mmBtu ลา้นบทียีู (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)

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 Amata B.Grimm Power (Rayong) 5

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

Management’s Discussion and Analysis
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ค านิยาม

ชือ่โครงการ

ค ำนิยำม 
& ช่ือโครงกำร

ผลประกอบการทางการเงนิ ค ำนิยำม & ช่ือโครงกำรขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง



Disclaimer

None of the Company makes any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of the information contained
in this document or otherwise made available nor as to the reasonableness of any assumption contained herein or therein, and any liability therein
(including in respect of any direct, indirect or consequential loss or damage) is expressly disclaimed. Nothing contained herein or therein is, or
shall be relied upon as, a promise or representation, whether as to the past or the future and no reliance, in whole or in part, should be placed on
the fairness, accuracy, completeness or correctness of the information contained herein. Further, nothing in this document should be construed as
constituting legal, business, tax or financial advice.

This material contains “forward-looking” statements that relate to future events, which are, by their nature, subject to significant risks and
uncertainties. These forward-looking statements reflect our current views with respect to future events and are not a guarantee of future
performance. Actual results may differ materially from information contained in these forward-looking statements as a result of a number of
factors. We do not undertake to update our forward-looking statements to reflect future events or circumstances.

The information in these materials is provided as at the date of this document and is subject to change without notice.
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CONTACT US:

Chairath Sivapornpan

Email: Chairath.S@BGrimmPower.com

Tel: +66 (0) 2710 3528

Gunnlapat Wichutarat

Email: Gunnlapat.W@BGrimmPower.com

Tel: +66 (0) 2710 3570

Dr. Gerhard Link Building, 

5 Krungthepkreetha Road, Huamark, 

Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand

Tel. +66 (0) 2710 3400

Fax. +66 (0) 2379 4245

B.GRIMM  POWER PUBLIC COMPANY LIMITEDB.GRIMM  POWER PUBLIC COMPANY LIMITED


