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ข้อมลูสรปุ

เหตุการณ์ส าคญั
BGRIM ติดอนัดบักำรค ำนวณดชันี SET50 และบริษทั
จดทะเบียนท่ีโดดเด่นด้ำนส่ิงแวดล้อม สังคม และ    
ธรรมำภิบำล (ESG100)

เมื่อเดือนก.ค. 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศ 
BGRIM เขา้เป็นหลกัทรพัยท์ีใ่ชค้ านวณดชันี SET50 ในช่วง 1 ก.ค. –
31 ธ.ค. 2561 โดย BGRIM ขอขอบพระคุณผูถ้อืหุน้ทุกทา่นทีใ่หค้วาม
ไว้วางใจและสนับสนุนเราด้วยดีเสมอมา นอกจากนี้ในเดือน พ .ค. 
2561 บ.ีกรมิยงัตดิอนัดบับรษิทัจดทะเบยีนทีโ่ดดเด่นดา้นสิง่แวดลอ้ม 
สงัคม และธรรมาภบิาล (ESG100) โดยสถาบนัไทยพฒัน์ ซึ่งแสดงให้
เหน็ว่าบรษิทัมกีารเตบิโตอย่างยัง่ยนืทีโ่ดดเด่น

รางวลัทัง้ 2 รางวลัเป็นเครื่องชี้วดัของบรษิัทในการก้าวเป็นบริษัท
พลงังานชัน้น าระดบัสากลทีม่ฐีานการเตบิโตทีแ่ขง็แกร่งและยัง่ยนื เรา
หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าผูถ้อืหุน้และนกัลงทุนทุกท่านจะคอยสนับสนุนและ
เตบิโตไปพรอ้มกบัเรา

กำรเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยข์องโครงกำร ABPR4

ABPR4 ไดเ้ปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์เมือ่วนัที ่1 ม.ิย. 2561 ซึ่งเป็น
โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม (SPP) โครงการที่ 2 จากจ านวน
โครงการโรงไฟฟ้า 3 โครงการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ที่มี
ก าหนดการ COD ในปี 2561 ABPR4 มกี าลงัการผลติติดตัง้ 133 
เมกะวตัต์ ขายไฟให้ EGAT 90 เมกะวตัต์ ตามสญัญาซื้อขายไฟ
ระยะเวลา 25 ปี โดยสามารถเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ได้ตาม
ก าหนดทีร่ะบุไวใ้นสญัญาซื้อขายไฟ และมคี่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งอยู่
ภายใตง้บประมาณทีธ่นาคารอนุมตัิ

กำรออกหุ้นกู้ของโครงกำร

เมือ่เดอืน พ.ค. 2561 บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร์ 1 จ ากดั (BIP1)
และ บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์2 จ ากดั (BIP2) ไดอ้อกหุน้กูช้นิด
ระบุชื่อผูถ้อื ประเภทไม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มปีระกนั ทยอยช าระคนืเงนิต้น 
จ านวนรวม 6,700 ล้านบาท (“หุ้นกู้”) อนัดบัความน่าเชื่อถอืที่ระดบั 
“A-” ด้วยแนวโน้ม “Stable” เสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดัให้แก่นัก
ลงทุนสถาบนัและนกัลงทุนรายใหญ่ โดยมอีายุหุน้กู ้15 ปี และมอีตัรา
ดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 3.95 ต่อปี

บริษัทน าเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปช าระคืนหนี้ เงินกู้ที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยทีสู่งกว่า (อตัราดอกเบี้ยของ BIP1 และ BIP2 ทีร่อ้ยละ 5.6 
ต่อปี ในปีบญัชสีิน้สุด 2560)

กำรซ้ือหุ้นโครงกำร BGYSP

บ.ีกรมิ ซื้อหุน้เพิม่รอ้ยละ 51 ในบรษิทั บ.ีกรมิ ยนัฮี โซลาร์ เพาเวอร ์
จ ากดั (BGYSP) จากบรษิทั ยนัฮ ีโซล่า เพาเวอร์ จ ากดั ที่มลูค่า 600 
ลา้นบาท ท าให ้บี.กรมิ ถือหุน้ร้อยละ 100 ในโครงการ BGYSP ซึ่ง
เป็นเจา้ของและด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในพื้นที่
ภาคกลางของประเทศไทย ก าลงัการผลติรวม 59.7 เมกะวตัต์ มอีตัรา
การรบัซื้อไฟฟ้าที่ 5.66 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง โครงการดงักล่าวเปิด
ด าเนินการเชงิพาณชิย ์เดอืนธ.ค. 2558 และจะด าเนินการเชงิพาณชิย์
ถงึเดอืน ธ.ค. 2583

บรษิทัคาดว่าจะรวมงบการเงนิของ BGYSP เขา้มาในงบการเงนิรวม
ของบรษิทัตัง้แต่ไตรมาสที ่3 ปี 2561

กำรลงนำมในสัญญำซ้ือขำยหุ้นของโครงกำรผลิต
ไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยใ์นประเทศเวียดนำม

เมือ่วนัที ่16 ก.ค. 2561 บรษิทัย่อยของบ.ีกรมิ ไดล้งนามในสญัญาซื้อ
ขายหุน้ เพื่อการไดม้าซึ่งหุน้สามญัรอ้ยละ 55 ในโครงการผลติไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ ก าลงัการผลติตดิตัง้ 420 เมกะวตัต์ (ก าลงัการ
ผลติตามสญัญา 350 เมกะวตัต์) กบักลุ่มบรษิัท Xuan Cau ซึ่งเป็น
พนัธมติรทางธุรกจิทีม่ชี ือ่เสยีงในประเทศเวยีดนาม

โครงการดงักล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการลงนามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 
20 ปี กบัการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) โดยมอีัตราขายไฟฟ้า 9.35 
เซนต์ต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง (0.0935 เหรียญดอลลาร์สหรฐั) ภายใต้
เงือ่นไขทีโ่ครงการจะตอ้งเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ภายในเดอืนม.ิย. 
2562

โครงกำรระหว่ำงก่อสรำ้งอยู่ในก ำหนดระยะเวลำ

ABPR5 โครงการโรงไฟฟ้า SPP ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ก าลงั
การผลติตดิตัง้ 133 เมกะวตัต์ มคีวามคบืหน้าในการก่อสร้างร้อยละ 
97.7 มกี าหนดการเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์วนัที ่1 ต.ค. 2561 และ
คาดว่าจะเริม่บนัทกึรายไดใ้นไตรมาสที ่4 ปี 2561

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพื้นดิน 
ส าหรบัหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ก าลงัการผลิต
ติดตัง้ 31 เมกะวตัต์ มคีวามคืบหน้าในการก่อสร้างร้อยละ 43.8 มี
ก าหนดการเปิดด าเนินการเชงิพาณชิยว์นัที ่30 ธ.ค. 2561 และคาดว่า
จะเริม่บนัทกึรายไดต้น้ปี 2562

Nam Che โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานน ้า (Run of the river) ก าลงั
การผลิตติดตัง้ 15 เมกะวตัต์ มคีวามคบืหน้าในการก่อสร้างร้อยละ 
87.6 และมกี าหนดการเปิดด าเนินการเชงิพาณชิยว์นัที ่1 ธ.ค. 2561
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รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร

• รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.6
y-on-y และร้อยละ 8.0 q-on-q (16,961 ลา้นบาท ส าหรบังวด 6 
เดอืนแรกของปี 2561 / 8,805 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่2 ของ
ปี 2561) โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการ
ขายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้า ABPR3 ในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซติี้ ทีเ่ปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ในวนัที ่1 ก.พ. 2561 ท า
ให้ในช่วงไตรมาสที่ 2 เปิดด าเนินการเต็มจ านวน 3 เดือน, 
ABPR4 ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  ที่เปิดด าเนินการเชิง
พาณิชย์ในวนัที่ 1 ม.ิย. 2561 และจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่
เพิม่ขึน้ของลกูคา้เดมิ

EBITDA

• EBITDA เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.3 y-on-y และร้อยละ 6.8 q-on-q 
(4,587 ล้านบาท ส าหรบังวด 6 เดอืนแรกของปี 2561 / 2,369
ล้านบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 2 ของปี 2561) ซึ่งเป็นไปตามการ
เพิม่ขึน้ของรายไดแ้มจ้ะมกีารปรบัตวัลงของอตัราก าไร EBITDA

• อตัรำก ำไร EBITDA ลดลงท่ีร้อยละ 27.0 ส าหรบังวด 6 เดอืน
แรกของปี 2561 เนื่องจากราคาขายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. เพิม่ขึน้ใน
สดัส่วนทีน้่อยกว่าการเพิม่ขึน้ของตน้ทุนค่าก๊าซธรรมชาต ิจากค่า
ความพรอ้มจ่าย (Capacity Payment) ทีล่ดลงจากการแขง็ค่าของ
เงนิบาทในช่วง งวด 6 เดอืนแรกของปี 2561 เทยีบกบั 6 เดอืน
แรกของปี 2560

• อตัรำก ำไร EBITDA ลดลงเลก็น้อยท่ีร้อยละ 26.9 ส าหรบั
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 เนื่องจากราคาขายไฟฟ้า–ลกูคา้

อุตสาหกรรมในไทยไมเ่ปลีย่นแปลงขณะทีต่น้ทุนค่าก๊าซธรรมชาติ
เพิม่ขึน้

ก ำไรสุทธิปรบัปรงุ

• ก ำไรสุทธิปรบัปรุงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 28.5 y-on-y จาก 1,479 
ลา้นบาท ส าหรบังวด 6 เดอืนแรกของปี 2560 เป็น 1,901 ล้าน
บาท ส าหรบังวด 6 เดอืนแรกของปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ และการปรบัลดลงของต้นทุนทาง
การเงนิ จากการจ่ายคนืหนี้เงนิกู้ของบรษิัทในเดอืนก.ย. 2560 
และการบนัทกึก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงิจากการน า
เงนิจากการออกหุ้นกู้ BIP1 และ BIP2 ไปช าระคนืหนี้เงนิกูใ้น
เดอืน พ.ค. 2561

• ก ำไรสุทธิปรบัปรุงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 29.0 q-on-q จาก 830 ลา้น
บาท ส าหรบัไตรมาสที ่1 ของปี 2561 เป็น 1,071 ส าหรบัไตรมาส
ที ่2 ของปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของรายได ้
และการบนัทกึก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงิจากการน า
เงนิจากการออกหุ้นกู้ BIP1 และ BIP2 ไปช าระคืนหนี้เงนิกู้ใน
เดอืน พ.ค. 2561

• อตัรำก ำไรสุทธิปรบัปรุงเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 11.2 ส าหรบังวด 
6 เดอืนแรกของปี 2561 และ ร้อยละ 12.2 ส าหรบัไตรมาสที่ 2
ของปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการปรบัตวัลดลงของต้นทุน
ทางการเงนิ 

• ก ำไรสทุธิปรบัปรงุ –ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ จ ำนวน 1,200
ล้ำนบำท ส าหรบังวด 6 เดอืนแรกของปี 2561 หรอืคดิเป็นร้อย
ละ 63.1 ของก าไรสุทธปิรบัปรุง

ค านิยาม & ชื่อโครงการผลประกอบการทางการเงนิ สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้งข้อมูลสรปุ
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ข้อมลูสรปุ

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั

6M’2560 6M’2561
% 

เปล่ียน
แปลง

Q1’2561 Q2’2561
% 

เปล่ียน
แปลง

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

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 15,615 16,961 8.6% 8,156 8,805 8.0%
EBITDA 4,356 4,587 5.3% 2,218 2,369 6.8%
ก าไรสุทธิ 1,848 1,519 -17.8% 1,203 316 -73.7%
ก าไรสุทธปิรบัปรุง* 1,479 1,901 28.5% 830 1,071 29.0%
ก าไรสุทธปิรบัปรุง – ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 874 1,200 37.3% 512 688 34.4%
อตัรำก ำไร EBITDA (%) 27.9% 27.0% 27.2% 26.9%
อตัรำก ำไรสทุธิปรบัปรงุ (%) 9.5% 11.2% 10.2% 12.2%
สดัส่วนก ำไรสทุธิปรบัปรงุ – ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (%) 59.1% 63.1% 61.7% 64.2%

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

ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

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

โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. 

• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.4 
y-on-y และร้อยละ 13.2 q-on-q (10,729 ลา้นบาท ส าหรบังวด 
6 เดอืนแรกของปี 2561 / 5,697 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่2
ของปี 2561)

• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ กฟผ. เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.3
y-on-y และร้อยละ 8.3 q-on-q (3,643 กิกะวัตต์-ชัว่โมง 
ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 / 1,894 กิกะวัตต์-
ชัว่โมง ส าหรบัไตรมาสที่ 2 ของปี 2561) โดยมสีาเหตุหลกั
มาจากการเปิดด าเนินการเชงิพาณชิยข์องโครงการโรงไฟฟ้า 
ABPR3 และ ABPR4 ทีก่ล่าวมาขา้งตน้

• รำคำขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. ต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.7
y-on-y และ ร้อยละ 4.5 q-on-q (2.94 บาทต่อกิโลวัตต์-
ชัว่โมง ส าหรบังวด 6 เดอืนแรกของปี 2561 / 3.01 บาทต่อ
กโิลวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบัไตรมาสที ่2 ของปี 2561) เนื่องจาก
การเพิม่ขึน้ของค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) ซึ่ง
อา้งองิตามราคาก๊าซธรรมชาติ

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรม
ในประเทศไทย 

• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.8 y-on-y และร้อยละ 0.9
q-on-q (4,922 ล้านบาท ส าหรบังวด 6 เดอืนแรกของปี 2561 / 
2,472 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่2 ของปี 2561) 

• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำอตุสำหกรรมในประเทศ
ไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.7 y-on-y จาก 1,452    กกิะวตัต์-
ชัว่โมง ส าหรบังวด 6 เดอืนแรกของปี 2560 เป็น 1,506 กกิะ
วตัต์-ชัว่โมง ส าหรบั งวด 6 เดือนแรกของปี 2561 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจาก  1) การเพิ่มขึ้นของลูกค้าใหม่ในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซติี้ และ 2) การเพิม่ขึน้ของความต้องการ
ใชไ้ฟฟ้าของลูกคา้อุตสาหกรรมรายเดมิในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร, นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ , นิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบงั และนิคมอุตสาหกรรมเหมราช

• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำอตุสำหกรรมในประเทศ
ไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.0 q-on-q จาก 749 กกิะวตัต์-ชัว่โมง 
ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 เป็น 757 กกิะวตัต์-ชัว่โมง 
ส าหรบัไตรมาสที ่2 ของปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 1) 
การเพิม่ขึน้ของลูกคา้ใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ และ 
2)  การเพิ่มขึ้นของความต้องการใช้ไฟฟ้าของลูกค้า
อุตสาหกรรมรายเดมิในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซติี้

• รำคำขำยไฟฟ้ำต่อหน่วยแก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.1 y-on-y และคงท่ี q-on-q
(3.27 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบังวด 6 เดอืนแรกของปี 
2561 และไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 ) ซึ่งเป็นไปตามการ
เปลีย่นแปลงของค่า Ft ทีป่ระกาศโดย กกพ.

6M’2560 6M’2561
% 

เปล่ียน 
แปลง

Q1’2561 Q2’2561
%

เปล่ียน 
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท ลา้นบาท q-on-q
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า
รายไดก้ารขายไฟฟ้าให้ กฟผ. 9,714 10,729 10.4% 5,032 5,697 13.2%
รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหล้กูคา้อุตสาหกรรมในไทย 4,564 4,922 7.8% 2,450 2,472 0.9%
รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหล้กูคา้อุตสาหกรรมในเวยีดนาม 581 561 -3.4% 262 300 14.5%
รายไดก้ารขายไฟฟ้าให้ กฝภ. 35 35 0.0% 18 17 -5.6%
รวมรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าลาว 0 51 n/a 8 43 437.5%
รวมรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ 14,894 16,298 9.4% 7,769 8,529 9.8%
รายไดจ้ากการขายไอน ้า 258 265 2.7% 137 128 -6.6%
รายไดอ้ื่นจากการขายและการใหบ้รกิาร 463 398 -14.0% 249 148 -40.6%
รวมรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 15,615 16,961 8.6% 8,156 8,805 8.0%
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รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอตุสำหกรรมใน
ประเทศเวียดนำม

• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศเวียดนำมลดลงร้อยละ 3.4  y-on-y และเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 14.5 q-on-q (561 ลา้นบาท ส าหรบังวด 6 เดอืนแรกของปี 
2561 / 300 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่2 ของปี 2561)

• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลกูค้ำอตุสำหกรรมในประเทศ
เวียดนำมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.4 y-on-y จาก 233 กกิะวตัต์-
ชัว่โมง ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 เป็น 239        
กกิะวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบังวด 6 เดอืนแรกของปี 2561 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ของลูกคา้
รายเดมิ

• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลกูค้ำอตุสำหกรรมในประเทศ
เวียดนำมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 13.8 q-on-q จาก 112 กกิะวตัต์-
ชัว่โมง ส าหรบัไตรมาสที ่1 ของปี 2561 เป็น 127 กกิะวตัต์-
ชัว่โมง ส าหรบัไตรมาสที ่2 ของปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากมชี่วงวนัหยุดยาวในไตรมาสที ่1 ของปี 2561 ในประเทศ
เวยีดนาม

• รำคำขำยไฟฟ้ำต่อหน่วยแก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศเวียดนำมลดลงร้อยละ 5.6 y-on-y และเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 0.9 q-on-q (2.35 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบั 
งวด 6 เดอืนแรกของปี 2561 / 2.36 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง 
ส าหรบัไตรมาสที่ 2 ของปี 2561) โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก
การลดลงหรือเพิ่มขึ้นของราคาขายปลีกที่บริษัทย่อยของ 
EVN เรยีกเกบ็ ซึง่กลุ่มบรษิทัฯ ขายไฟฟ้าในราคาที่เป็นส่วน
เพิ่มจากราคาขายปลีกที่บริษัทย่อยของ EVN เรียกเก็บ 
(cost plus margin) 

รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ำให้แก่ลูกค้ำอตุสำหกรรมใน
ประเทศไทย

• รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.7 y-on-y และลดลงร้อยละ 6.6
q-on-q (265 ล้านบาท ส าหรบังวด 6 เดือนแรกของปี 2561 / 
128 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่2 ของปี 2561)

• ปริมำณไอน ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำอตุสำหกรรมในประเทศ
ไทยลดลงร้อยละ 0.1 y-on-y จาก 250,854 ตนั ส าหรบั

งวด 6 เดอืนแรกของปี 2560 เป็น 250,655 ตนั ส าหรบังวด
6 เดอืนแรกของปี 2561 โดยมสีาเหตุมาจากความต้องการใช้
ไอน ้าที่ลดลงของลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซติี้ แมว้่าความตอ้งการใชไ้อน ้าของลกูคา้อุตสาหกรรม
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบงั จะเพิม่ขึน้

• ปริมำณไอน ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำอตุสำหกรรมในประเทศ
ไทยลดลงร้อยละ 10.2 q-on-q จาก 132,087  ตนั ส าหรบั
ไตรมาสที ่1 ของปี 2561 เป็น 118,568 ตนั ส าหรบัไตรมาส
ที ่2 ของปี 2561 โดยมสีาเหตุมาจากความตอ้งการใชไ้อน ้าที่
ลดลงของลกูคา้อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร, 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั

• รำคำขำยไอน ้ ำต่อหน่วยแก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศไทยมีอตัรำเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.7 y-on-y และร้อย
ละ 4.1 q-on-q (1,055.70 บาทต่อตนั ส าหรบังวด 6 เดอืน
แรกของปี 2561 / 1,078.14 บาทต่อตนั ส าหรบัไตรมาสที่ 2 
ของปี 2561) เนื่องจากราคาไอน ้ าโดยทัว่ไปถูกปรับให้
สอดคลอ้งกบัราคาของก๊าชธรรมชาติ

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำลำว

• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำลำว ในประเทศ
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
437.5 q-on-q (51 ลา้นบาท ส าหรบังวด 6 เดอืนแรกของปี 2561 
/ 43 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่2 ของปี 2561) โดยมสีาเหตุหลกั
มาจากช่วงฤดูแล้งของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ในไตรมาสที ่1 

รำยได้อ่ืนจำกกำรขำยและกำรให้บริกำร

• รำยได้อ่ืนจำกกำรขำยและกำรให้บริกำรลดลงร้อยละ 14.0
y-on-y และ ร้อยละ 40.6 q-on-q (398 ลา้นบาท ส าหรบังวด 6 
เดอืนแรกของปี 2561 / 148 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่2 ของปี 
2561) โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการบนัทกึรายไดจ้ากการก่อสร้าง
ภายใต้ข้อตกลงสัมปทาน ซึ่งจะรับรู้ตามความคืบหน้าในการ
ก่อสรา้งของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานน ้า Nam Che ในประเทศ
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว

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

6M’2560 6M’2561
% 

เปล่ียน
แปลง

Q1’2561 Q2’2561
%

เปล่ียน
แปลง

GWh GWh y-on-y GWh GWh q-on-q
ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ กฟผ. 3,365 3,643 8.3% 1,749 1,894 8.3%

ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลกูค้ำอตุสำหกรรมในไทย
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 763 796 4.3% 393 403 2.5%
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ 169 175 3.5% 85 90 5.4%
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 337 349 3.5% 175 173 -1.2%
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช 108 112 3.9% 58 54 -7.2%
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 74 74 0.0% 37 37 0.0%

ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลกูค้ำอตุสำหกรรมในไทย 1,452 1,506 3.7% 749 757 1.0%

ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลกูค้ำอตุสำหกรรมในเวียดนำม 233 239 2.4% 112 127 13.8%

6M’2560 6M’2561
% 

เปล่ียน
แปลง

Q1’2561 Q2’2561
%

เปล่ียน
แปลง

ตนั ตนั y-on-y ตนั ตนั q-on-q
ปริมำณไอน ้ำท่ีขำย
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 65,059 68,459 5.2% 34,717 33,742 -2.8%
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ 79,773 71,145 -10.8% 38,918 32,227 -17.2%
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 106,021 111,052 4.7% 58,453 52,599 -10.0%
ปริมำณไอน ้ำท่ีขำย 250,854 250,655 -0.1% 132,087 118,568 -10.2%

ตำรำงท่ี 2: รำคำขำยต่อหน่วย

หน่วย 6M’2560 6M’2561
%

เปล่ียน
แปลง

Q1’2561 Q2’2561
%

เปล่ียน
แปลง

y-on-y q-on-q

ราคาไฟฟ้า - กฟผ. บาทต่อ KWh 2.89 2.94 1.7% 2.88 3.01 4.5%

ราคาขายไฟฟ้า - ลกูคา้อุตสาหกรรมในไทย บาทต่อ KWh 3.14 3.27 4.1% 3.27 3.27 0.0%

ราคาขายไฟฟ้า-ลกูคา้อุตสาหกรรมในเวยีดนาม บาทต่อ KWh 2.49 2.35 -5.6% 2.34 2.36 0.9%

ราคาขายไอน ้า - ลกูคา้อุตสาหกรรมในไทย บาทต่อตนั 1,027.69 1,055.70 2.7% 1,035.55 1,078.14 4.1%
ราคาก๊าซธรรมชาตเิฉลีย่ บาทต่อลา้น BTU 235.45 244.29 3.8% 237.21 250.98 5.8%



B.GRIMM  POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำร

ต้นทุนค่ำกำ๊ซธรรมชำติ

• ต้นทุนกำ๊ซธรรมชำติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.7 y-on-y และร้อยละ 
11.7 q-on-q (10,011 ล้านบาท ส าหรบังวด 6 เดือนแรกของปี 
2561 / 5,283 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่2 ของปี 2561) โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากปรมิาณการใชก้๊าซธรรมชาตทิีเ่พิม่ขึ้นจากการ
ผลติไฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ และการเพิม่ขึน้ของราคาก๊าซธรรมชาติ ซึ่ง
อา้งองิกบักบัราคาเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของก๊าซธรรมชาตทิัง้หมดของ 
ปตท.

ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำของประเทศเวียดนำม

• ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำท่ีซ้ือจำกบริษัทย่อยของ EVN ลดลงร้อยละ 
2.7 y-on-y และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.5 q-on-q (504 ล้านบาท 
ส าหรบังวด 6 เดอืนแรกของปี 2561 / 269 ล้านบาท ส าหรบั   
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2561) สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของ
รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในประเทศ
เวยีดนาม

ต้นทุนกำรด ำเนินงำนและกำรบ ำรงุรกัษำ

• ต้นทุนกำรด ำเนินงำนและกำรบ ำรงุรกัษำเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.5 
y-on-y และร้อยละ 5.2 q-on-q (903 ล้านบาท ส าหรบังวด 6 
เดอืนแรกของปี 2561 / 463 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่2 ของปี 
2561) โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการ
ด าเนินงานและการบ ารุงรกัษาของโครงการทีเ่ปิดด าเนินการเชงิ
พาณชิยด์งักล่าวขา้งตน้

ต้นทุนอ่ืนของกำรขำยและกำรให้บริกำร

• ต้นทุนอ่ืนของกำรขำยและกำรให้บริกำรลดลงร้อยละ 0.2
y-on-y และร้อยละ 25.7 q-on-q (610 ล้านบาท ส าหรบังวด 6 
เดอืนแรกของปี 2561 / 260 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่2 ของปี 
2561) โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการบนัทกึต้นทุนจากการก่อสรา้ง
ตามความคบืหน้าการก่อสรา้งของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานน ้า
Nam Che

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.2 y-on-y
และร้อยละ 6.3 q-on-q (553 ลา้นบาท ส าหรบังวด 6 เดอืนแรก
ของปี 2561 / 285 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่2 ของปี 2561)
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์
ดงักล่าวขา้งตน้
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

โครงสรา้งตน้ทุน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

6M’2560 6M’2561
% 

เปล่ียน
แปลง

Q1’2561 Q2’2561
% 

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท ลา้นบาท q-on-q
ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร
ตน้ทุนก๊าซธรรมชาติ 9,040 10,011 10.7% 4,728 5,283 11.7%
ตน้ทุนค่าไฟฟ้าของประเทศเวยีดนาม 518 504 -2.7% 235 269 14.5%
ตน้ทุนการด าเนินงานและการบ ารงุรกัษา 825 903 9.5% 440 463 5.2%
ตน้ทุนอื่น 611 610 -0.2% 350 260 -25.7%
รวมต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร 10,994 12,028 9.4% 5,754 6,275 9.1%

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (SG&A) 460 553 20.2% 268 285 6.3%
ค่าเสือ่มราคา (Depreciation) 1,388 1,509 8.7% 725 783 8.0%
ค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 12,842 14,090 9.7% 6,747 7,343 8.8%
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รำยได้อ่ืนๆ

• รำยได้อ่ืนๆ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 53.8 y-on-y และร้อยละ 163.6   
q-on-q (80 ลา้นบาท ส าหรบังวด 6 เดอืนแรกของปี 2561 / 58
ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 2 ของปี 2561) ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก
การบนัทกึดอกเบีย้รบั

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และกำรรว่มค้ำ

• ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำลดลงร้อยละ 
10.3 y-on-y จาก 116 ลา้นบาท ส าหรบังวด 6 เดอืนแรกของปี 
2560 เป็น 104 ลา้นบาท ส าหรบังวด 6 เดอืนแรกของปี 2561 ซึ่ง
มาจากส่วนแบ่งก าไรที่ลดลงจากบริษัทร่วม ABPIF และบริษัท
ร่วมคา้ BGSENA

• ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
6.0 q-on-q จาก 50 ล้านบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 
เป็น 53 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่2 ของปี 2561 ซึง่มาจากส่วน
แบ่งก าไรทีเ่พิม่ขึน้จากบรษิทัร่วมคา้ BGYSP และ BGSENA

ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียน

• บริษัทฯ บนัทึกก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียน 0.2 ล้ำนบำท 
ส ำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 และ 94 ล้ำนบำท 
ส ำหรบัไตรมำสท่ี 2 ของปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการ
บนัทึกก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกดิขึ้นจรงิจากเจ้าหนี้
การคา้และสนิทรพัยอ์ื่นๆ
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

รายการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการ

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

6M’2560 6M’2561
%

เปล่ียน
แปลง

Q1’2561 Q2’2561
%

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท ลา้นบาท q-on-q
รายไดอ้ื่น 52 80 53.8% 22 58 163.6%
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม
และการร่วมคา้ 116 104 -10.3% 50 53 6.0%
ก าไร(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น -17 0 -100.0% -93 94 -201.1%
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ตน้ทุนทางการเงนิ และรายได/้คา่ใชจ้า่ย ภาษเีงนิได้

8

ต้นทุนทำงกำรเงิน
• ต้นทุนทำงกำรเงินเพ่ิมขึ้นร้อยละ 54.2 y-on-y และร้อยละ 

816.6 q-on-q (1,474 ล้านบาท ส าหรบังวด 6 เดอืนแรกของปี 
2561 / 1,329 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่2 ของปี 2561) โดยมี
สาเหตุหลกัมาจาก
• ดอกเบี้ยจ่ายจากการกู้ยมื y-on-y: ลดลงร้อยละ 7.9 y-on-y

จาก 1,215 ล้านบาท ส าหรบังวด 6 เดือนแรกของปี 2560 
เป็น 1,119 ลา้นบาท ส าหรบังวด 6 เดอืนแรกของปี 2561 มี
สาเหตุมาจากการออกหุ้นกู้เพื่อช าระหนี้ เงินกู้โ ครงการ 
(Refinancing) ในเดอืนเม.ย. 2560 และจ่ายคนืหนี้เงนิกู้ของ
บรษิทั ในเดอืนก.ย. 2560;

• ดอกเบี้ยจ่ายจากการกู้ยืม q-on-q: เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3      
q-on-q จาก 532 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่1 ของปี 2561
เป็น 587 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่2 ของปี 2561 มสีาเหตุ
มาจากการบนัทกึดอกเบี้ยของเงนิกูท้ีใ่ช ้ส าหรบัการก่อสรา้ง
โครงการโรงไฟฟ้า ABPR3 เตม็จ านวน 3 เดอืนและ ABPR4 
หลงัจากการเปิดด าเนินการเชงิพาณชิยใ์นวนัที ่1 ม.ิย. 2561;

• ดอกเบีย้จ่ายแก่ ABPIF: ลดลงรอ้ยละ 23.3 y-on-y จาก 176 
ลา้นบาท ส าหรบังวด 6 เดอืนแรกของปี 2560 เป็น 135 ลา้น
บาท ส าหรบังวด 6 เดอืนแรกของปี 2561 และคงที่ q-on-q
ที่ 68 ล้านบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 ตามเงนิ
น าส่งจากผลประกอบการของ ABP1 และ ABP2;

• ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ย ังไม่เกิดขึ้นจริงจาก         
กจิกรรมจดัหาเงนิกูย้มื: เพิม่ขึน้รอ้ยละ 136.0 y-on-y จาก

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ 687 ลา้นบาท 
ส าหรบังวด 6 เดอืนแรกของปี 2560 เป็นขาดทุนจากอตัรา
แลกเปลีย่นที่ยงัไม่เกดิขึ้นจรงิ 247 ลา้นบาท ส าหรบังวด 6
เดอืนแรกของปี 2561 และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 253.0 q-on-q จาก
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนทีย่งัไม่เกดิขึ้นจรงิ 466 ล้านบาท 
ส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 เป็นขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 713 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาส
ที ่2 ของปี 2561 โดยมสีาเหตุมาจากการอ่อนค่า (ขาดทุน) 
ของสกุลเงนิบาทเทยีบกบัดอลลารส์หรฐั ณ วนัสิน้งวด; และ

• ตน้ทุนทางการเงนิอื่นๆ: ลดลงรอ้ยละ 110.7 y-on-y และรอ้ย
ละ 425.0 q-on-q โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการบนัทกึก าไร
จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงจากการน าเงนิจากการ
ออกหุน้กู ้BIP1 และ BIP2 ไปช าระคนืหนี้เงนิกูใ้นเดอืน พ.ค. 
2561

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
• ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ลดลงร้อยละ 49.2 y-on-y จาก 120 ลา้น

บาท ส าหรบังวด 6 เดือนแรกของปี 2560 เป็น 61 ล้านบาท 
ส าหรบังวด 6 เดอืนแรกของปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการ
บนัทกึรายไดภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

• ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ลดลงร้อยละ 46.2 q-on-q จาก 39 ลา้น
บาท ส าหรบัไตรมาสที ่1 ของปี 2561 เป็น 21 ลา้นบาท ส าหรบั
ไตรมาสที ่2 ของปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของ
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้

ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

6M’2560 6M’2561
%

เปล่ียน
แปลง

Q1’2561 Q2’2561
%

เปล่ียน
แปลง

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

ต้นทุนทำงกำรเงิน

ดอกเบีย้จ่าย 1,215 1,119 -7.9% 532 587 10.3%
ดอกเบีย้จ่ายแก่ ABPIF 176 135 -23.3% 68 68 0.0%
ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่น
ทีย่งัไมเ่กดิขึน้ -687 247 -136.0% -466 713 -253.0%
ตน้ทุนทางการเงนิอื่น 252 -27 -110.7% 12 -39 -425.0%
รวมต้นทุนทำงกำรเงิน 956 1,474 54.2% 145 1,329 816.6%
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได้
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 132 137 3.8% 88 50 -43.2%
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได้
รอการตดับญัชี -12 -77 541.7% -49 -28 -42.9%
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได้ 120 61 -49.2% 39 21 -46.2%
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ก ำไรสุทธิปรบัปรงุ

• ก ำไรสทุธิปรบัปรงุเพ่ิมขึน้ร้อยละ 28.5 y-on-y และรอ้ยละ
29.0 q-on-q (1,901 ลา้นบาท ส าหรบังวด 6 เดอืนแรกของปี
2561 / 1,071 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 2 ของปี 2561)

• ก ำไรสุทธิปรบัปรุง y-on-y: เพิม่ขึ้นร้อยละ 28.5 y-on-y
จาก 1,479 ลา้นบาท ส าหรบังวด 6 เดอืนแรกของปี 2560 
เป็น 1,901 ลา้นบาท ส าหรบังวด 6 เดอืนแรกของปี 2561 
โดยการเปลีย่นแปลงของก าไรสุทธปิรบัปรุง มสีาเหตุหลกัมา
จาก:

• ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริง 
จ ำนวน 217 ล้ำนบำท โดยมสีาเหตุมาจากการอ่อนค่า
ของสกุลเงนิบาทเทียบกบัเงนิดอลลาร์สหรฐั ณ วนัสิ้น
งวด; และ 

• รำยจ่ำยอ่ืนท่ีไม่เกิดขึ้นเป็นประจ ำ จ ำนวน 166 ล้ำน
บำท โดยมสีาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ของ
โครงการโรงไฟฟ้า BIP1 และ BIP2 และน าเงนิไปช าระ
คนืหนี้ เงนิกู้จ านวน 111 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายส าหรบั
พนักงานของบริษัทเพื่อให้ท างานอยู่ร่วมกับองค์กรที่
จดัสรรใหใ้นช่วง IPO จ านวน 31 ลา้นบาท และการตดั
จ าหน่ายวสัดุส ารองคลงั จ านวน 24 ลา้นบาท

• ก ำไรสทุธิปรบัปรงุ q-on-q: เพิม่ขึน้รอ้ยละ 29.0 q-on-q
จาก 830 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่1 ของปี 2561 เป็น 
1,071 ล้านบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 โดย
การเปลีย่นแปลงของก าไรสุทธปิรบัปรุง มสีาเหตุหลกัมา
จาก:

• ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง 
จ ำนวน 616 ล้ำนบำท โดยมสีาเหตุมาจากการอ่อน
ค่าของสกุลเงนิบาทเทยีบกบัเงนิดอลลาร์สหรฐั ณ วนั
สิน้งวด; และ 

• รำยจ่ำยอ่ืนท่ีไม่เกิดขึ้นเป็นประจ ำ จ ำนวน 139
ล้ำน บำท โดยมสีาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายในการออก
หุน้กูข้องโครงการโรงไฟฟ้า BIP1 และ BIP2 และน า
เงินไปช าระคืนหนี้ เงินกู้จ านวน 111 ล้านบาท,
ค่าใชจ้่ายส าหรบัพนกังานของบรษิทัเพือ่ให้ท างานอยู่
ร่วมกับองค์กรที่จ ัดสรรให้ในช่วง IPO จ านวน 16 
ลา้นบาท และการตดัจ าหน่ายวสัดุส ารองคลงั จ านวน 
12 ลา้นบาท

• ก ำไรสทุธิปรบัปรงุ - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ จ ำนวน 1,200
ล้ำนบำท ส ำหรบังวด 6 เดือนแรกของปี 2561 และ 688 ล้ำน
บำท ส ำหรบัไตรมำสท่ี 2 ของปี 2561 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 63.1 
และร้อยละ 64.2 ของก าไรสุทธปิรบัปรุง ตามล าดบั ซึ่งเป็นไป
ตามสดัส่วนการถอืหุน้ที ่บ.ีกรมิ ลงทุนในโครงการต่างๆ
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

ก าไรสทุธปิรบัปรงุ

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

6M’2560 6M’2561
%

เปล่ียน
แปลง

Q1’2561 Q2’2561
%

เปล่ียน
แปลง

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

ก าไรส าหรบังวด 1,848 1,519 -17.8% 1,203 316 -73.7%

บวก (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ -626 217 -134.7% -400 616 -254.0%

บวก รายจ่ายอื่นทีไ่มเ่กดิขึน้เป็นประจ า 257 166 -35.4% 27 139 414.8%

ก ำไรสทุธิปรบัปรงุ 1,479 1,901 28.5% 830 1,071 29.0%

ลบ ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ -604 -702 16.2% -318 -383 20.4%

ก ำไรสทุธิปรบัปรงุ - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 874 1,200 37.3% 512 688 34.4%

ก าไรสุทธปิรบัปรงุต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.5 0.5 0.0% 0.2 0.3 34.4%

จ านวนหุน้ทีใ่ชใ้นการค านวณ (ลา้นหุน้) 1,890 2,607 2,607 2,607
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กำรเปล่ียนแปลงโครงสรำ้งเงินทุน

• สินทรพัยร์วมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.4 จาก 89,241 ลา้นบาท ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2560 เป็น 89,613 ลา้นบาท ณ วนัที ่30 ม.ิย. 2561 โดย
มสีาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน

• หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบี้ยลดลงร้อยละ 0.6 จาก 53,856 ล้าน
บาท ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2560 เป็น 53,539 ลา้นบาท ณ วนัที ่30
ม.ิย. 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการช าระคืนเงนิกู้ยมืระดบั
โครงการ

• ส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.6 จาก 25,744 ลา้นบาท ณ 
วนัที่ 31 ธ.ค. 2560 เป็น 25,904 ล้านบาท ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 
2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของก าไรสะสมจากผล
ประกอบการในช่วงทีผ่่านมา

• อตัรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึ้น จาก 1.4 
เท่า ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2560 เป็น 1.5 เท่า ณ วนัที ่30 ม.ิย. 2561 
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินสดและ รายการ
เทียบเท่าเงนิสด จากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าระหว่าง
ก่อสรา้ง 
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สถำนะ
ทำงกำรเงิน

งบแสดงสถานะการเงนิ

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถำนะทำงกำรเงิน
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

31 ธ.ค. 60 30 ม.ิย. 61 % เปลีย่นแปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท %

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 18,209 15,675 -13.9%

รวมสนิทรพัย์ 89,241 89,613 0.4%

หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 53,856 53,539 -0.6%

รวมหนี้สนิ 63,497 63,710 0.3%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 25,744 25,904 0.6%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ - บรษิทัใหญ่ 18,655 18,880 1.2%
อตัราส่วนหน้ีสินสทุธิต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า) 1.4 1.5 
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ABPR5 (อมตะซิต้ี)

ประเภทเช้ือเพลิง ก๊าซธรรมชาติ

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

สดัส่วนกำรถือหุ้น (%) 55.5%

SCOD 1 ตุลาคม 2561

สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 90 MW / 25 ปี

% ควำมคืบหน้ำ 97.7%

โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตยแ์บบติดตัง้บนพ้ืนดิน                       
ส ำหรบัหน่วยงำนรำชกำรและสหกรณ์ภำคกำรเกษตร

ประเภทเช้ือเพลิง พลงังานแสงอาทติย ์

ก ำลงักำรผลิตติดตัง้ (MW) 31 MW (รวม 7 โรงไฟฟ้า)
สดัส่วนกำรถือหุ้น (%) 100.0%
SCOD 30 ธนัวาคม 2561
สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 31 MW / 25 ปี
% ควำมคืบหน้ำ 43.8%

Nam Che (สปป. ลำว)

ประเภทเช้ือเพลิง น ้า

ก ำลงักำรผลิตติดตัง้ (MW) 15 MW

สดัส่วนกำรถือหุ้น (%) 72.0%

SCOD ไตรมาส 4 ปี 2561

สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 15.0 MW / 25 ปี
% ควำมคืบหน้ำ 87.6%
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Progress on track

Progress on track

Progress on track

โครงกำรโรงไฟฟ้ำ
ท่ีอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง

(ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 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 / 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 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

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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