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ข้อมลูสรปุ

เหตุการณ์ส าคญั

กำรจดัอันดบัควำมน่ำเช่ือถือของบริษัท (Corporate 
Rating) และควำมคืบหน้ำในกำรออกหุ้นกู้

เมือ่วนัที่ 5 เม.ย. 2561 บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั (TRIS) ประกาศการ
จดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืของบรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)
ทีร่ะดบั “A” ดว้ยแนวโน้ม “Stable” หรอื “คงที”่ โดยอนัดบัความ
น่าเชือ่ถอืสะทอ้นถงึสถานะการเป็นหนึ่งในผูผ้ลติไฟฟ้าภาคเอกชนชัน้
น าในประเทศไทยของบรษิทั ตลอดจนการกระจายตวัของโรงไฟฟ้า
พลงังานความรอ้นร่วมภายใตโ้ครงการผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ (SPP)
ความแน่นอนของกระแสเงนิสดทีไ่ดร้บัจากการมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้า
ระยะยาวกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และลกูคา้
อุตสาหกรรม
(กรุณาอ่านรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่www.trisrating.com)

นอกจากนี้ตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั บี.กรมิ เพาเวอร ์
จ ากดั (มหาชน) เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้ถอืหุ้นมมีติ
อนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท 
ภายในระยะเวลา 5 ปี (2561-2565) โดยบรษิทัคาดว่าหุน้กูข้องบรษิทั
ชุดแรกจะออกและเสนอขายในเดอืนตุลาคม ปี 2561 เพื่อทดแทนหุน้
กู้เดิมมูลค่า 5,500 ล้านบาท ที่ไม่มกีารจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(Unrated Bond) ทีบ่รษิทัเสนอขายตัง้แต่เดอืนตุลาคม ปี 2559

ควำมคืบหน้ำในกำรออกหุ้นกู้ของโครงกำร
เมือ่วนัที่ 25 เมษายน 2561 TRIS จดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืของ
บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพี เพาเวอร์ 1 จ ากดั และ บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพี
เพาเวอร์ 2 จ ากดั ทีร่ะดบั “A-” ดว้ยแนวโน้ม “Stable” หรอื “คงที”่
และอนัดบัเครดติหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธิ ไมม่หีลกัประกนั ในวงเงนิไมเ่กนิ
6,700 ลา้นบาท ทีร่ะดบั “A-”
(กรุณาอ่านรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่www.trisrating.com)

บรษิทัจะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการออกหุน้กูไ้ปใชช้ าระคนืหนี้เงนิกูโ้ครงการ
BIP1 และ BIP2 โดยมรีายละเอยีดในการเสนอขายเบือ้งตน้ดงันี้
1) หุน้กูป้ระเภทตดัจ าหน่ายเงนิตน้ภายใน 15 ปี
2) เสนอขายต่อบคุคลในวงจ ากดัใหแ้ก่นกัลงทุนสถาบนัและนัก

ลงทุนรายใหญ่และ
3) กรอบเวลาการออกหุน้กูใ้นเดอืนพฤษภาคม ปี 2561

ควำมคืบหน้ำ ในกำรพัฒนำ โครงกำรพลัง งำน
แสงอำทิตย ์ในประเทศเวียดนำม

บ.ีกรมิ ตกลงความร่วมมอืในการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ขนาดใหญ่ ขนาดก าลงัการผลติตดิตัง้ 420 เมกะวตัต์ (ขนาดก าลงัการ
ผลติตามสญัญา 350 เมกะวตัต์) กบักลุ่มบรษิัท Xuan Cau ซึ่งเป็น
พนัธมติรทางธุรกจิทีม่ชี ือ่เสยีงในประเทศเวยีดนาม

โครงการดงักล่าวอยู่ในระหว่างกระบวนการลงนามสญัญาซื้อขาย
ไฟฟ้า 20 ปี กบัการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) โดยมอีัตราขายไฟฟ้า 
9.35 เซนต์ต่อกิโลวัตต์ -ชัว่โมง (0.0935 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ) 
ภายใต้เงื่อนไขทีโ่ครงการจะต้องสามารถเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์
ภายในเดือนมถุินายน ปี 2562 ซึ่งพนัธมติรทางธุรกิจในเวียดนาม
ก าลงัอยู่ในระหว่างด าเนินการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องส าหรบัการ
พฒันาโครงการ ในขณะที่ บี.กริม ก าลงัวางแผนการก่อสร้างและ
คดัเลอืกผูร้บัเหมาในงานก่อสรา้ง (EPC) ตลอดจนจดัหาเงนิกู้ส าหรบั
โครงการ

ควำมคืบหน้ำในกำรพัฒนำโครงกำรผลิตไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตัง้บนหลังคำ (Solar 
Rooftop) ในประเทศไทย

บ.ีกรมิ ตกลงความร่วมมอืกบัพนัธมติรทางธุรกิจในการร่วมพัฒนา
โครงการพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนหลงัคาในประเทศไทย 
คาดว่ามกี าลงัการผลติไม่เกนิ 70 เมกะวตัต์ โครงการดงักล่าวอยู่ใน
ขัน้ตอนการเขา้ท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัลูกคา้อุตสาหกรรมในนิคม
อุตสาหกรรม โดย บี.กริม อาศยัความเชี่ยวชาญในการคดัเลือก
ผู้ร ับเหมาในงานก่อสร้าง (EPC) และบริหารจัดการโครงการใน
ระหว่างการก่อสรา้ง รวมถงึการจดัหาเงนิกู ้ส่วนพนัธมติรทางธุรกจิซึง่
ปัจจุบนัเป็นผูใ้หบ้รกิารแก่กลุ่มลูกคา้ดงักล่าว เป็นผูค้ดัเลอืกลูกคา้ทีม่ ี
ศกัยภาพใหโ้ครงการ ตลอดจนใหบ้รกิารซ่อมบ ารุงหากโครงการเปิด
ด าเนินการ
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Q1’2560 Q1’2561
% 

เปล่ียน
แปลง

Q4’2560 Q1’2561
% 

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท ลา้นบาท q-on-q

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 7,651 8,156 6.6% 7,762 8,156 5.1%
EBITDA 2,133 2,218 4.0% 2,099 2,218 5.7%
ก าไรสุทธิ 1,098 1,203 9.6% 771 1,203 56.0%
ก าไรสุทธปิรบัปรุง* 678 830 22.4% 571 830 45.4%
ก าไรสุทธปิรบัปรุง – ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 421 512 21.6% 334 512 53.3%
อตัรำก ำไร EBITDA (%) 27.9% 27.2% 27.0% 27.2%
อตัรำก ำไรสทุธิปรบัปรงุ (%) 8.9% 10.2% 7.4% 10.2%
สดัส่วนก ำไรสทุธิปรบัปรงุ – ส่วนท่ีเป็นของบริษทัให่่ (%) 62.1% 61.7% 58.5% 61.7%

หมายเหตุ:
*ก าไรสุทธปิรบัปรุง = ก าไรสุทธ ิ- ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ – รายได ้(รายจ่าย) ทีไ่มเ่กดิขึน้ประจ า 

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร

• รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.6
y-on-y และร้อยละ 5.1 q-on-q เป็น 8,156 ล้ำนบำท ส ำหรบั       
ไตรมำสท่ี 1 ของปี 2561 (7,651 ลา้นบาท ในไตรมาสที ่1 ของปี 
2560 และ 7,762 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560) โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึ้นของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ
โครงการโรงไฟฟ้า ABPR3 ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ซึ่งเริม่
เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์เมือ่วนัที ่1 กุมภาพนัธ์ 2561 และจาก
ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิม่ขึ้นของลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมเหมราช

EBITDA

• EBITDA เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.0 y-on-y และร้อยละ 5.7 q-on-q 
เป็น 2,218 ล้ำนบำท ส ำหรบัไตรมำสท่ี 1 ของปี 2561 (2,133
ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 และ 2,099 ล้านบาท ใน
ไตรมาสที ่4 ของปี 2560) ซึ่งเป็นไปตามการเพิม่ขึ้นของรายได้
และการรกัษาอตัราก าไร EBITDA

• อตัรำก ำไร EBITDA เพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 27.2 ส าหรบัไตรมาส
ที่ 1 ของปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากประสทิธภิาพการ
ด าเนินงานทีด่ขีองโครงการโรงไฟฟ้าใหมข่องกลุ่มบรษิัทฯ ซึง่เปิด
ด าเนินการเชงิพาณชิยใ์นช่วงทีผ่่านมา

ก ำไรสุทธิปรบัปรงุ

• ก ำไรสุทธิปรบัปรงุเพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.4 y-on-y จาก 678 ล้าน
บาท ส าหรบัไตรมาสที ่1 ของปี 2560 เป็น 830 ลา้นบาท ส าหรบั
ไตรมาสที ่1 ของปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของ
รายได ้และการปรบัตวัดขี ึน้ของต้นทุนทางการเงนิ จากการออก
หุน้กูเ้พือ่ช าระหนี้เงนิกูโ้ครงการ (Refinancing) ในเดอืนเมษายน 
ปี 2560 และจ่ายคนืหนี้เงนิกูข้องบรษิทัในเดอืนกนัยายน ปี 2560

• ก ำไรสุทธิปรบัปรงุเพ่ิมขึ้นร้อยละ 45.4 q-on-q จาก 571 ลา้น
บาท ส าหรบัไตรมาสที ่4 ของปี 2560 เป็น 830 ส าหรบัไตรมาสที ่
1 ของปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึ้นของรายได ้
และการปรบัตวัลดลงของตน้ทุนทางการเงนิ โดยเฉพาะการลดลง
ของดอกเบีย้จ่ายแก่ ABPIF เมือ่เทยีบกบัไตรมาสก่อนหน้า

• อตัรำก ำไรสุทธิปรบัปรงุเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 10.2 ส าหรบัไตร
มาส  ที ่1 ของปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการปรบัตวัลดลง
ของตน้ทุนทางการเงนิ 

• ก ำไรสุทธิปรบัปรงุ –ส่วนท่ีเป็นของบริษัทให่่ จ ำนวน 512 
ล้ำนบำท ส ำหรบัไตรมำสท่ี 1 ของปี 2561 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
61.7 ของก าไรสุทธปิรบัปรุง

ค านิยาม & ชื่อโครงการผลประกอบการทางการเงนิ สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้งข้อมูลสรปุ
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โครงสรา้งรายได้

ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

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

โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. 

• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.2 
y-on-y และร้อยละ 6.8 q-on-q เป็น 5,032 ล้ำนบำท ส ำหรบั   
ไตรมำสท่ี 1 ของปี 2561 (4,740 ลา้นบาท ในไตรมาสที ่1 ของปี 
2560 และ 4,713 ลา้นบาท ในไตรมาสที ่4 ของปี 2560)

• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ กฟผ. เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.8
y-on-y และร้อยละ 5.8 q-on-q เป็น 1,749 กิกะวัตต์-
ชัว่โมง ส ำหรบัไตรมำสท่ี 1 ของปี 2561 (1,653 กกิะวตัต์-
ชัว่โมง ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 และ 1,654 กกิะวตัต์-
ชัว่โมง ในไตรมาสที ่4 ของปี 2560) โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก
การเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้า 
ABPR3 ในช่วงทีผ่่านมา

• รำคำขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. ต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.3  
y-on-y และ ร้อยละ 1 .1  q-on-q เ ป็น 2 .88 บำทต่อ
กิโลวตัต์-ชัว่โมง ส ำหรบัไตรมำสท่ี 1 ปี 2561 (2.87 บาท
ต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 และ 2.85 
บาทต่อกิโลวัตต์ -ชัว่โมง ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560) 
เนื่องจากค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) ซึ่งอ้างอิง
ตามราคาก๊าซธรรมชาติ มรีาคาเฉลี่ยเพิม่ขึ้นเล็กน้อย เป็น 
237.21 บาทต่อหนึ่งลา้นบทียี ู(232.68 บาทต่อหนึ่งลา้นบทียี ู
ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 และ 231.23 บาทต่อหนึ่ง
ล้านบีทียูส าหรบัไตรมาสที่ 4 ของปี 2560) แม้ว่า ค่าพลงั
ไฟฟ้า (Capacity Payment) จะลดลงเนื่องจากการแข็งค่า
ของเงนิบาท 

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรม                
ในประเทศไทย 

• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.7 y-on-y และร้อยละ 2.6 
q-on-q เป็น 2,450 ล้ำนบำท ส ำหรบัไตรมำสท่ี 1 ของปี
2561 (2,275 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 และ 
2,388 ลา้นบาท ในไตรมาสที ่4 ของปี 2560) 

• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน 
ประเทศไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.0 y-on-y และร้อยละ 
2.6 q-on-q เป็น 749 กิกะวตัต์-ชัว่โมง ส ำหรบัไตร
มำสท่ี 1 ปี 2561 (720 กกิะวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบัไตรมาส
ที ่1 ปี 2560 และ 730 กกิะวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบัไตรมาส
ที่ 4 ปี 2560) โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึ้นของ
ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของลกูคา้อุตสาหกรรมรายเดมิใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมเหม
ราช

• รำคำขำยไฟฟ้ำต่อหน่วยแก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศไทยลดลงร้อยละ 3.5 y-on-y และคงท่ี q-on-
q ท่ี 3.27 บำทต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง ส ำหรบัไตรมำสท่ี 
1 ของปี 2561 (3.16 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ส าหรับ
ไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 และ 3.27 บาทต่อกิโลวตัต์-
ชัว่โมง ส าหรบัไตรมาสที ่4 ของปี 2560) ซึ่งเป็นไปตาม
การเปลีย่นแปลงของค่า Ft ทีป่ระกาศโดย กกพ.

Q1’2560 Q1’2561
% 

เปล่ียน 
แปลง

Q4’2560 Q1’2561
%

เปล่ียน 
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท ลา้นบาท q-on-q
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า
รายไดก้ารขายไฟฟ้าให้ กฟผ. 4,740 5,032 6.2% 4,713 5,032 6.8%
รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหล้กูคา้อุตสาหกรรมในไทย 2,275 2,450 7.7% 2,388 2,450 2.6%
รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหล้กูคา้อุตสาหกรรมในเวยีดนาม 277 262 -5.4% 300 262 -12.7%
รายไดก้ารขายไฟฟ้าให้ กฝภ. 18 18 0.0% 15 18 20.0%
รวมรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าลาว 0 8 n/a 48 8 -83.3%
รวมรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ 7,311 7,769 6.3% 7,465 7,769 4.1%
รายไดจ้ากการขายไอน ้า 126 137 8.7% 132 137 3.8%
รายไดอ้ื่นจากการขายและการใหบ้รกิาร 214 249 16.4% 165 249 50.9%
รวมรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 7,651 8,156 6.6% 7,762 8,156 5.1%



B.GRIMM  POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำร

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอตุสำหกรรมใน
ประเทศเวียดนำม

• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศเวียดนำมลดลงร้อยละ 5.4 y-on-y และร้อยละ 12.7 
q-on-q เป็น 262 ล้ำนบำท ส ำหรบัไตรมำสท่ี 1 ของปี 2561
(277 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 และ 300 ล้านบาท 
ในไตรมาสที ่4 ของปี 2560)

• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศเวียดนำมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.3 y-on-y จาก
110 กกิะวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบัไตรมาสที ่1 ของปี 2560
เป็น 112 กกิะวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบัไตรมาสที ่1 ของปี
2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าที่
เพิม่ขึน้ของลกูคา้รายเดมิ

• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศเวียดนำมลดลงร้อยละ 10.6 q-on-q จาก
125 กกิะวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบัไตรมาสที ่4 ของปี 2560
เป็น 112 กกิะวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบัไตรมาสที ่1 ของปี 
2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากมชี่วงวนัหยุดยาวในไตร
มาสที ่1 ของปี 2561 ในประเทศเวยีดนาม

• รำคำขำยไฟฟ้ำต่อหน่วยแก่ลูกค้ำอตุสำหกรรมใน
ประเทศเวียดนำมลดลงร้อยละ 6.8 y-on-y และ
ร้อยละ 2.5 q-on-q เป็น 2.34 บำทต่อกิโลวัตต์-
ชัว่โมง ส ำหรบัไตรมำสท่ี 1 ของปี 2561 (2.51 บาท
ต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ในไตรมาสที ่1 ของปี 2560 และ 
2.40 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบัไตรมาสที่ 4 ของ
ปี 2560) โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของราคา
ขายปลีกที่บริษัทย่อยของ EVN เรียกเก็บ ซึ่งกลุ่ม
บริษัทฯ ขายไฟฟ้าในราคาที่เป็นส่วนเพิ่มจากราคา
ขายปลกีทีบ่รษิทัย่อยของ EVN เรยีกเกบ็ (cost plus 
margin) 

รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ำให้แก่ลูกค้ำอตุสำหกรรมใน
ประเทศไทย

• รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.7 y-on-y และร้อยละ 3.8                                      
q-on-q เป็น 137 ล้ำนบำท ส ำหรบัไตรมำสท่ี 1 ของปี 2561
(126 ลา้นบาท ในไตรมาสที ่1 ของปี 2560 และ 132 ลา้นบาทใน      
ไตรมาสที ่4 ของปี 2560)

• ปริมำณไอน ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน 
ประเทศไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.2 y-on-y จาก 123,241
ตนัส าหรบัไตรมาสที ่1 ของปี 2560 เป็น 132,087 ตนั 
ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 โดยมสีาเหตุมาจาก
ความต้องการใช้ไอน ้าทีเ่พิม่ขึน้ของลูกคา้อุตสาหกรรม
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ซติี้ และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั

• ปริมำณไอน ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน 
ประเทศไทยเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.0 q-on-q จาก 128,259
ตนัส าหรบัไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 เป็น 132,087 ตนั 
ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 โดยมสีาเหตุมาจาก
ความต้องการใช้ไอน ้าทีเ่พิม่ขึน้ของลูกคา้อุตสาหกรรม
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง แม้ว่า ความต้องการใช้ไอน ้ าของลูกค้า
อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้จะลดลง

• รำคำขำยไอน ้ำต่อหน่วยแก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศไทยมีอตัรำเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.5 y-on-y และ
ร้ อ ยละ  0.6 q-on-q เ ป็น  1,035.55 บำท ต่ อตัน 
ส ำหรบัไตรมำสท่ี 1 ของปี 2561 (1,020.43 บาทต่อ
ตนั ในไตรมาสที ่1 ของปี 2560 และ 1,029.17 บาทต่อ
ตนั ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560) เนื่องจากราคาไอน ้า
โดยทัว่ ไปถูกปรับให้สอดคล้องกับราคาของก๊าช
ธรรมชาติ

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำลำว

• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำลำว ในประเทศ
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวท่ี  8 ล้ำนบำท 
ส ำหรบัไตรมำสท่ี 1 ของปี 2561 ซึง่เป็นช่วงฤดูแลง้ของประเทศ
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

รำยได้อ่ืนจำกกำรขำยและกำรให้บริกำร

• รำยได้อ่ืนจำกกำรขำยและกำรให้บริกำรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.4 
y-on-y และ ร้อยละ 50.9 q-on-q เป็น 249 ล้ำนบำท ส ำหรบั
ไตรมำสท่ี 1 ของปี 2561 (214 ล้านบาท ในไตรมาสที ่1 ของปี
2560 และ 165 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560) โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการบันทึกรายได้จากการก่อสร้างภายใต้
ขอ้ตกลงสมัปทาน ซึง่จะรบัรูต้ามความคบืหน้าในการก่อสรา้งของ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานน ้า Nam Che ในประเทศสาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว

4

ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

โครงสรา้งรายได้

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

โครงสรา้งรายได้

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

ตำรำงท่ี 1: ปริมำณไฟฟ้ำและไอน ้ำท่ีขำย

Q1’2560 Q1’2561
% 

เปล่ียน
แปลง

Q4’2560 Q1’2561
%

เปล่ียน
แปลง

GWh GWh y-on-y GWh GWh q-on-q
ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ กฟผ. 1,653 1,749 5.8% 1,654 1,749 5.8%

ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลกูค้ำอตุสำหกรรมในไทย
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 379 393 3.8% 383 393 2.7%
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ 84 85 1.1% 86 85 -0.4%
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 169 175 3.7% 172 175 1.9%
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช 51 58 14.7% 55 58 5.1%
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 37 37 0.4% 34 37 8.8%

ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลกูค้ำอตุสำหกรรมในไทย 720 749 4.0% 730 749 2.6%

ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลกูค้ำอตุสำหกรรมในเวียดนำม 110 112 1.3% 125 112 -10.6%

Q1’2560 Q1’2561
% 

เปล่ียน
แปลง

Q4’2560 Q1’2561
%

เปล่ียน
แปลง

ตนั ตนั y-on-y ตนั ตนั q-on-q
ปริมำณไอน ้ำท่ีขำย
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 32,700 34,717 6.2% 33,288 34,717 4.3%
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ 37,269 38,918 4.4% 41,746 38,918 -6.8%
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 53,272 58,453 9.7% 53,225 58,453 9.8%
ปริมำณไอน ้ำท่ีขำย 123,241 132,087 7.2% 128,259 132,087 3.0%

ตำรำงท่ี 2: รำคำขำยต่อหน่วย

หน่วย Q1’2560 Q1’2561
%

เปล่ียน
แปลง

Q4’2560 Q1’2561
%

เปล่ียน
แปลง

y-on-y q-on-q

ราคาไฟฟ้า - กฟผ. บาทต่อ KWh 2.87 2.88 0.3% 2.85 2.88 1.1%

ราคาขายไฟฟ้า - ลกูคา้อุตสาหกรรมในไทย บาทต่อ KWh 3.16 3.27 3.5% 3.27 3.27 0.0%

ราคาขายไฟฟ้า-ลกูคา้อุตสาหกรรมในเวยีดนาม บาทต่อ KWh 2.51 2.34 -6.8% 2.40 2.34 -2.5%

ราคาขายไอน ้า - ลกูคา้อุตสาหกรรมในไทย บาทต่อตนั 1,020.43 1,035.55 1.5% 1,029.17 1,035.55 0.6%
ราคาก๊าซธรรมชาตเิฉลีย่ บาทต่อลา้น BTU 232.68 237.21 1.9% 231.23 237.21 2.6%
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ต้นทุนค่ำกำ๊ซธรรมชำติ
• ต้นทุนก๊ำซธรรมชำติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.2 y-on-y และร้อยละ 

7.3 q-on-q เป็น 4,728 ล้ำนบำท ส ำหรบัไตรมำสท่ี 1 ของปี
2561 (4,410 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 และ 4,406
ลา้นบาท ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560) โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก
ปรมิาณการใชก้๊าซธรรมชาตทิีเ่พิม่ขึน้จากการผลติไฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ 
และการเพิ่มขึ้นของราคาก๊าซธรรมชาติ ซึ่งอ้างอิงกบักับราคา
เฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของก๊าซธรรมชาตทิัง้หมดของ ปตท.

ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำของประเทศเวียดนำม
• ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำท่ีซ้ือจำกบริษัทย่อยของ EVN ลดลงร้อยละ 

ร้อยละ 4.9 y-on-y และร้อยละ 12.6 q-on-q เป็น 235 ล้ำน
บำท ส ำหรบัไตรมำสท่ี 1 ของปี 2561 (247 ล้านบาท ในไตร
มาสที่ 1 ของปี 2560 และ 269 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 4 ของปี
2560) สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของรายได้จากการขาย
ไฟฟ้าใหแ้ก่ลกูคา้อุตสาหกรรมในประเทศเวยีดนาม

ต้นทุนกำรด ำเนินงำนและกำรบ ำรงุรกัษำ
• ต้นทุนกำรด ำเนินงำนและกำรบ ำรงุรกัษำเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.1 

y-on-y จาก 411 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่1 ของปี 2560 เป็น 
440 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่1 ของปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกั
มาจากการเพิม่ขึน้ของต้นทุนการด าเนินงานและการบ ารุงรกัษา
ของโครงการทีเ่ปิดด าเนินการเชงิพาณชิยด์งักล่าวขา้งต้น

• ต้นทุนกำรด ำเนินงำนและกำรบ ำรุงรกัษำลดลงร้อยละ 14.4 
y-on-y จาก 514 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่4 ของปี 2560 เป็น 
440 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่1 ของปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกั
มาจากการลดลงของค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษาซึ่งจะสูงในช่วง
ไตรมาสสุดทา้ยของปีทีม่กีารซ่อมบ ารุง

ต้นทุนอ่ืนของกำรขำยและกำรให้บริกำร
• ต้นทุนอ่ืนของกำรขำยและกำรให้บริกำรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.7 

y-on-y และร้อยละ 24.1 q-on-q เป็น 350 ล้ำนบำท ส ำหรบั
ไตรมำสท่ี 1 ของปี 2561 (290 ลา้นบาท ในไตรมาสที ่1 ของปี
2560 และ 282 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560) โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากการบนัทกึต้นทุนจากการก่อสร้างตามความ
คบืหน้าการก่อสรา้งของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานน ้า Nam Che

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
• ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.6 y-on-y

จาก 249 ล้านบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 เป็น 268
ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของโครงการ
โรงไฟฟ้าทีเ่ปิดด าเนินการเชงิพาณชิยด์งักล่าวขา้งต้น

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรลดลงร้อยละ 32.2 q-on-q
จาก 395 ล้านบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 เป็น 268
ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากการลดลงของค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ ซึง่สงูขึน้ในไตรมาส
สุดทา้ยของปี
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

โครงสรา้งตน้ทุน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

Q1’2560 Q1’2561
% 

เปล่ียน
แปลง

Q4’2560 Q1’2561
% 

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท ลา้นบาท q-on-q
ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร
ตน้ทุนก๊าซธรรมชาติ 4,410 4,728 7.2% 4,406 4,728 7.3%
ตน้ทุนค่าไฟฟ้าของประเทศเวยีดนาม 247 235 -4.9% 269 235 -12.6%
ตน้ทุนการด าเนินงานและการบ ารงุรกัษา 411 440 7.1% 514 440 -14.4%
ตน้ทุนอื่น 290 350 20.7% 282 350 24.1%
รวมต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร 5,358 5,754 7.4% 5,470 5,754 5.2%

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (SG&A) 249 268 7.6% 395 268 -32.2%
ค่าเสือ่มราคา (Depreciation) 690 725 5.1% 658 725 10.2%
ค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 6,297 6,747 7.1% 6,523 6,747 3.4%
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ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำร

รำยได้อ่ืนๆ

• รำยได้อ่ืนๆ จ ำนวน 22 ล้ำนบำท ส ำหรบัไตรมำสท่ี 1 ของปี 
2561 ซึง่ส่วนใหญ่มาจากการบนัทกึดอกเบีย้รบั

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษัทรว่ม
และกำรรว่มค้ำ

• ส่วนแบง่ก ำไรจำกบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ จ ำนวน 50 ล้ำน
บำท ส ำหรบัไตรมำสท่ี 1 ของปี 2561 ซึ่งมาจากส่วนแบ่งก าไร
จากบรษิทัร่วม ABPIF และบรษิทัร่วมคา้ BGYSP และ BGSENA

ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียน

• บริษัทฯ บนัทึกขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน 93 ล้ำนบำท 
ส ำหรบัไตรมำสท่ี 1 ของปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการ
บนัทกึขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้จรงิ
จากเจา้หนี้การคา้และสนิทรพัยอ์ื่นๆ
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

รายการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการ

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

Q1’2560 Q1’2561
%

เปล่ียน
แปลง

Q4’2017 Q1’2018
%

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท ลา้นบาท q-on-q
รายไดอ้ื่น 11 22 100.0% 112 22 -80.4%
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม
และการร่วมคา้

65 50 -23.1% 82 50 -39.0%

ก าไร(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น -13 -93 615.4% -11 -93 745.5%
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ตน้ทุนทางการเงนิ และรายได/้คา่ใชจ้า่ย ภาษเีงนิได้
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ต้นทุนทำงกำรเงิน

• ต้นทุนทำงกำรเงินลดลงร้อยละ 40.3 y-on-y และร้อยละ 76.7
q-on-q เป็น 145 ล้ำนบำท ส ำหรบัไตรมำสท่ี 1 ของปี 2561
(243 ลา้นบาท ในไตรมาสที ่1 ของปี 2560 และ 621 ลา้นบาทใน      
ไตรมาสที ่4 ของปี 2560) โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก

• ดอกเบี้ยจ่ายจากการกู้ยมื y-on-y: ลดลงร้อยละ 10.9    
y-on-y จาก 597 ล้านบาท ส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 
2560 เป็น 532 ล้านบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ของปี 
2561 มสีาเหตุมาจากการออกหุ้นกู้เพื่อช าระหนี้เงินกู้
โครงการ (Refinancing) ในเดอืนเมษายน ปี 2560 และ
จ่ายคนืหนี้เงนิกูข้องบรษิทั ในเดอืนกนัยายน ปี 2560

• ดอกเบี้ยจ่ายจากการกู้ยมื q-on-q: เพิม่ขึ้นร้อยละ 1.5 
q-on-q จาก 524 ล้านบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 4 ของปี 
2560 เป็น 532 ล้านบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ของปี 
2561 มสีาเหตุมาจากการบนัทกึดอกเบี้ยของเงนิกูท้ี่ใช ้
ส าหรบัการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้า ABPR3 หลงัจาก
การเปิดด าเนินการเชงิพาณชิย์

• ดอกเบีย้จ่ายแก่ ABPIF: ลดลงรอ้ยละ 38.7 y-on-y และ
รอ้ยละ 76.0 q-on-q เป็น 68 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาส
ที ่1 ของปี 2561 ตามเงนิน าส่งจากผลประกอบการของ 
ABP1 และ ABP2; และ

• ผลก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ย ังไม่เกิดขึ้นจริงจาก
กจิกรรมจดัหาเงนิกู้ยมื: ลดลงร้อยละ 3.7 y-on-y และ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 116.7 q-on-q เป็น 466 ล้านบาท
ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 มสีาเหตุมาจากการ
แขง็ค่าและ/หรอื การอ่อนค่าของสกุลเงนิบาทเทยีบกบั
ดอลลารส์หรฐั ณ วนัสิน้งวด 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

• ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ลดลงร้อยละ 48.7 y-on-y จาก 76 ลา้น
บาท ส าหรบัไตรมาสที ่1 ของปี 2560 เป็น 39 ลา้นบาท ส าหรบั
ไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการบนัทึก
รายไดภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

• ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.8 q-on-q จาก 31 ลา้น
บาท ส าหรบัไตรมาสที ่4 ของปี 2560 เป็น 39 ลา้นบาท ส าหรบั
ไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึ้น
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้

ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

Q1’2560 Q1’2561
%

เปล่ียน
แปลง

Q4’2560 Q1’2561
%

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท ลา้นบาท q-on-q

ต้นทุนทำงกำรเงิน

ดอกเบีย้จ่าย 597 532 -10.9% 524 532 1.5%
ดอกเบีย้จ่ายแก่ ABPIF 111 68 -38.7% 283 68 -76.0%
ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่น
ทีย่งัไมเ่กดิขึน้

-484 -466 -3.7% -215 -466 116.7%

ตน้ทุนทางการเงนิอื่น 19 12 -36.8% 29 12 -58.6%
รวมต้นทุนทำงกำรเงิน 243 145 -40.3% 621 145 -76.7%
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได้
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 64 88 37.5% 17 88 417.6%
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได้
รอการตดับญัชี

12 -49 -508.3% 14 -49 -450.0%

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได้ 76 39 -48.7% 31 39 25.8%
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ก ำไรสุทธิปรบัปรงุ

• ก ำไรสทุธิปรบัปรงุเพ่ิมขึน้ร้อยละ 22.4 y-on-y และรอ้ยละ
45.4 q-on-q เป็น 830 ล้ำนบำท ส ำหรบัไตรมำสท่ี 1 ของปี
2561 (678 ลา้นบาท ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 และ 571 ลา้น
บาทใน ไตรมาสที่ 4 ของปี 2560) การเปลีย่นแปลงของก าไรสุทธิ
ปรบัปรุง มสีาเหตุหลกัมาจาก

• ก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียนท่ียังไม่ เ กิดขึ้นจ ริง 
จ ำนวน 400 ล้ำนบำท โดยมสีาเหตุมาจากการแข็งค่า
ของสกุลเงนิบาทเทียบกบัเงนิดอลลาร์สหรฐั ณ วนัสิ้น
งวด 

• รำยจ่ำยอ่ืนท่ีไม่เกิดขึ้นเป็นประจ ำ จ ำนวน 27 ล้ำน
บำท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการตดัจ าหน่ายวสัดุส ารอง
คลงั

• ก ำไรสุทธิปรบัปรงุ - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัให่่ จ ำนวน 512 
ล้ำนบำท ส ำหรบัไตรมำสท่ี 1 ของปี 2561 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
61.7 ของก าไรสุทธปิรบัปรุง ซึ่งเป็นไปตามสดัส่วนการถอืหุ้นที ่
บ.ีกรมิ ลงทุนในโครงการต่างๆ 
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

ก าไรสทุธปิรบัปรงุ

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

Q1’2560 Q1’2561
%

เปล่ียน
แปลง

Q4’2560 Q1’2561
%

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท ลา้นบาท q-on-q

ก าไรส าหรบังวด 1,098 1,203 9.6% 771 1,203 56.0%

บวก (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ -433 -400 -7.6% -223 -400 79.4%

บวก รายจ่ายอื่นทีไ่มเ่กดิขึน้เป็นประจ า 13 27 107.7% 23 27 17.4%

ก ำไรสทุธิปรบัปรงุ 678 830 22.4% 571 830 45.4%

ลบ ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ -257 -318 23.7% -238 -318 33.6%

ก ำไรสทุธิปรบัปรงุ - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัให่่ 421 512 21.6% 333 512 53.8%

ก าไรสุทธปิรบัปรงุต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.2 0.2 21.6% 0.1 0.2 53.8%

จ านวนหุน้ทีใ่ชใ้นการค านวณ (ลา้นหุน้) 2,607 2,607 2,607 2,607
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กำรเปล่ียนแปลงโครงสรำ้งเงินทุน

• สินทรพัยร์วมลดลงร้อยละ 0.3 จาก 89,241 ลา้นบาท ณ วนัที่
31 ธนัวาคม 2560 เป็น 89,016 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 มนีาคม
2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของเงนิสดและรายการ
เทยีบเท่าเงนิสด

• หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบีย้ลดลงร้อยละ 1.4 จาก 53,856 ลา้น
บาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เป็น 53,108 ลา้นบาท ณ วนัที่
31 มนีาคม 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการช าระคนืเงนิกูย้มื
ระดบัโครงการ

• ส่วนของผูถ้ือหุ้นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.7 จาก 25,744 ลา้นบาท ณ
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เป็น 26,945 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31
มนีาคม 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของก าไรสะสม
จากผลประกอบการในช่วงทีผ่่านมา

• อตัรำส่วนหน้ีสินสทุธิต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นปรบัตวัดีขึน้ จาก
1.4 เท่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เป็น 1.3 เท่า ณ วนัที่ 31
มนีาคม 2561
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สถำนะ
ทำงกำรเงิน

งบแสดงสถานะการเงนิ

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถำนะทำงกำรเงิน
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

31 ธ.ค. 60 31 ม.ีค. 61 % เปลีย่นแปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท %

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 18,209 17,029 -6.5%

รวมสนิทรพัย์ 89,241 89,016 -0.3%

หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 53,856 53,108 -1.4%

รวมหนี้สนิ 63,497 62,071 -2.2%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 25,744 26,945 4.7%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ - บรษิทัใหญ่ 18,653 19,279 3.4%
อตัราส่วนหน้ีสินสทุธิต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า) 1.4 1.3 
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โครงกำรโรงไฟฟ้ำ
ท่ีอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง

(ณ วนัที ่30 เมษายน 2561)

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำท่ีอยู่
ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง

Progress on track

Progress on track

Progress on track

Progress on track

ABPR4 (อมตะซิต้ี)

ประเภทเชือ้เพลงิ ก๊าซธรรมชาติ

ก าลงัการผลติตดิตัง้ (MW) ไฟฟ้า 133 MW / ไอน ้า 30 ตนัต่อชัว่โมง

สดัส่วนการถอืหุน้ (%) 55.5%

SCOD 1 มถุินายน 2561

สญัญาซื้อขายไฟฟ้า 90 MW / 25 ปี

% ความคบืหน้า 99.2%

ABPR5 (อมตะซิต้ี)

ประเภทเช้ือเพลิง ก๊าซธรรมชาติ

ก ำลงักำรผลิตติดตัง้ (MW) ไฟฟ้า 133 MW / ไอน ้า 30 ตนัต่อชัว่โมง

สดัส่วนกำรถือหุ้น (%) 55.5%

SCOD 1 ตุลาคม 2561

สั่ ่ำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 90 MW / 25 ปี

% ควำมคืบหน้ำ 95.0%

โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตยแ์บบติดตัง้บนพื้นดิน                       
ส ำหรบัหน่วยงำนรำชกำรและสหกรณ์ภำคกำรเกษตร

ประเภทเช้ือเพลิง พลงังานแสงอาทติย ์
ก ำลงักำรผลิตติดตัง้ (MW) 31 MW (รวม 7 โรงไฟฟ้า)
สดัส่วนกำรถือหุ้น (%) 100.0%
SCOD 30 ธนัวาคม 2561

สั่ ่ำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 31 MW / 25 ปี
% ควำมคืบหน้ำ 21.8%

Nam Che (สปป. ลำว)

ประเภทเช้ือเพลิง น ้า

ก ำลงักำรผลิตติดตัง้ (MW) 15 MW

สดัส่วนกำรถือหุ้น (%) 72.0%

SCOD ไตรมาส 4 ปี 2561

สั่ ่ำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 15.0 MW / 25 ปี
% ควำมคืบหน้ำ 74.3%
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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 / GWh กโิลวตัต์-ชัว่โมง / กกิะวตัต์-ชัว่โมง 

mmBtu ลา้นบทียีู (หน่วยทีใ่ชอ้า้งองิการใชก้๊าซธรรมชาต)ิ

NNP ก าไรสุทธปิรบัปรุง

O&M การปฏบิตักิารและบ ารุงรกัษา

Q-o-Q เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสทีผ่่านมา

SG&A ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 

Y-o-Y เปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงกบัปีทีผ่่านมา

กกพ. ส านกังานคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน

กฟน. การไฟฟ้านครหลวง

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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