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ข้อมลูสรปุ

เหตุการณ์ส าคญั
กำรเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยข์องโครงกำร ABPR5
หลงัจากการเปิดด าเนินการเชงิพาณชิย์ (COD) ของโรงไฟฟ้า ABPR3 
(ก าลงัการผลติติดตัง้ 133 เมกะวตัต์) ในเดือน ก.พ. และโรงไฟฟ้า 
ABPR4 (ก าลงัการผลติตดิตัง้ 133 เมกะวตัต์) ในเดอืน ม.ิย. โรงไฟฟ้า 
ABPR5 (ก าลงัการผลติตดิตัง้ 133 เมกะวตัต์) ได้เปิดด าเนินการเชงิ
พาณชิย ์ในเดอืน ต.ค. 2561 ท าใหบ้รษิทัมกี าลงัการผลติติดตัง้จาก 3 
โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม (SPP) ทีเ่ปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ในปี 
2561 ที ่399 เมกะวตัต์ ขายไฟให ้EGAT รวม 270 เมกะวตัต์ ตาม
สญัญาซื้อขายไฟระยะเวลา 25 ปี ทัง้ 3 โครงการดงักล่าวสามารถเปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามก าหนดที่ระบุไว้ในสญัญาซื้ อขายไฟ 
และมคี่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งอยู่ภายใต้งบประมาณที่ผูถ้ือหุ้นอนุมตั ิ
โดยปี 2562 นี้  นับเป็นปีแรกที่บริษัทจะรับรู้รายได้เต็มปีจากการ
ด าเนินงานโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม (SPP) ทัง้ 3 โครงการ 

กำรเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยข์องโครงกำรผลิตไฟฟ้ำ
จำกพลงังำนแสงอำทิตยแ์บบติดตัง้บนพื้นดิน ส ำหรบั
หน่วยงำนรำชกำรและสหกรณ์ภำคกำรเกษตร
ทัง้ 7 โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิ 
ส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรได้เปิด
ด าเนินการเชงิพาณิชย์ ในเดอืน ธ.ค. 2561 รวมก าลงัการผลติติดตัง้ 
31 เมกะวตัต์ โดยขายไฟทัง้หมดให ้กฟภ และ กฟน ตามสญัญาซื้อ
ขายไฟระยะเวลา 25 ปี โดยสามารถเปิดด าเนินการเชงิพาณชิยไ์ดต้าม
ก าหนดทีร่ะบุไวใ้นสญัญาซื้อขายไฟ และมคี่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งอยู่
ภายใตง้บประมาณทีผู่ถ้อืหุน้อนุมตัิ

กำรออกหุ้นกู้ของบริษทัและหุ้นกู้กรีนบอนดค์รัง้แรกใน
ประเทศไทยท่ีได้ร ับกำรรับรองโดย Climate Bonds 
Initiative
เดือน ต.ค. 2561 BGRIM ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่
ดอ้ยสทิธ ิไม่มปีระกนั และมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้จ านวนรวม 9,700 ลา้น
บาท (“หุน้กู”้) อนัดบัความน่าเชื่อถอืที่ระดบั “A-” เสนอขายต่อบุคคล
ในวงจ ากดั โดยมนีักลงทุนแสดงความจ านงลงทุนในหุ้นกูข้องบรษิัท
เกนิกว่าทีบ่รษิทัมแีผนเสนอขายถงึ 2 เท่า ท่ามกลางสภาวะตลาดทีท่า้
ทาย โดยหุน้กูด้งักล่าวมอีายุระหว่าง 2-10 ปี และม ีeffective interest
rate ทีร่อ้ยละ 4.18 ต่อปี

เดอืน ธ.ค. 2561 BGRIM ออกหุน้กูก้รนีบอนด์เป็นรายแรกในประเทศ
ไทยทีไ่ดร้บัการรบัรองโดย Climate Bonds Initiative จ านวน 5,000 
ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้นกูอ้ตัราดอกเบี้ยคงทีอ่ายุ 5 ปี และ 7 ปี ซึ่ง
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เป็นผู้ลงทุนแต่เพียงผู้เดียว หุ้นกู้
ดังกล่าวมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติในระดับสากล สอดคล้องกับ
มาตรฐานเกณฑ์การออกพันธบัตรอาเซียนกรีนบอนด์ (ASEAN
Green Bond Standards) ทีใ่ชเ้กณฑเ์ดยีวกนัทัว่ภมูภิาคอาเซียน ของ
สมาคมตลาดทุนระหว่างประเทศ ( International Capital Market
Association: ICMA) และได้ร ับการรับรองจาก Climate Bonds 
Initiative

บรษิทัน าเงนิทีไ่ดจ้ากการออกหุ้นกูไ้ปช าระคนืหนี้เงินกู้และหุน้กูเ้ดมิ
เพือ่ลดอตัราดอกเบีย้และขยายเวลาการช าระเงนิ

BGRIM ได้รบัรำงวลั Most Innovative Bond Deal จำก
สมำคมตรำสำรหน้ีไทย (ThaiBMA)
วนัที ่21 ก.พ. 2562 บรษิทัไดร้บัรางวลั Most Innovative Bond Deal 
จากสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ซึ่งนับเป็นครัง้แรกของการ
ออกหุ้นกู้กรีนบอนด์ในประเทศไทยที่ได้รบัการรบัรองจาก Climate
Bonds Initiative
การออกหุน้กู้กรนีบอนด์ นับว่าเป็นต้นแบบส าหรบับรษิัทในประเทศ
ไทย และ CLMV ท่ามกลางการเพิม่ขึ้นของความต้องการลงทุนหุ้นกู ้       
กรนีบอนดท์ีม่มีาตรฐานระดบัสากล
ควำมคืบหน้ำของสัญญำให้บริกำรระยะยำวกับ 
Siemens 
เดือน ต.ค. 2561 BGRIM ขยายสัญญาให้บริการระยะยาว (Long
Term Services Agreement : LTSA) กับซี เมนส์  โดยมีเ งื่อนไข
เพิม่เตมิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้า
ที่ใช้เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซของซีเมนส์ ซึ่งมีสาระส าคัญตาม
ด้านล่าง โดยเริม่ด าเนินการที่โครงการ ABP3 ในช่วงปลายปี 2561 
เป็นโครงการแรก และมแีผนจะด าเนินการกบัโครงการโรงไฟฟ้าอื่นๆ 
ทีใ่ช้เครื่องผลติไฟฟ้ากงัหนัก๊าซของซเีมนส์ในช่วงการซ่อมบ ารุงครัง้
ใหญ่ตามแผนรอบถดัไป
1. Availability – เพือ่เพิม่ดชันีความพรอ้มของโรงไฟฟ้าหรอืการลด
จ านวนวนัทีใ่ชใ้นการซ่อมบ ารงุ
2.  Efficiency – เพื่อลดอตัราการใชเ้ชื้อเพลงิ (heat rate) ของเครือ่ง
ผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของโรงไฟฟ้า      
3.  Digitalization – เพื่อคาดการณ์การถดถอยของประสทิธภิาพของ
เครื่องจักร (Degradation) ได้อย่างแม่นย าขึ้น เพื่อให้โรงไฟฟ้า
สามารถขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าได้เต็มก าลงัการผลติ จากการส ารอง
ก าลงัการผลิตเผื่อการถดถอยของประสทิธภิาพ (spinning reserve) 
ใหน้้อยทีสุ่ด

ทัง้หมดนี้  น ามาซึ่งการเพิ่มขึ้นของอัตราก าไรจากการด า เนินงาน 
ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมของบรษิทั

โครงกำรระหว่ำงก่อสรำ้งอยู่ในก ำหนดระยะเวลำ
Nam Che โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานน ้า (Run of the river) ก าลงั
การผลิตติดตัง้  15 เมกะวัตต์  มีความคืบหน้าในการก่อสร้าง
ร้อยละ 97.3 โดยมกีารเปลี่ยนแปลงก าหนดการเปิดด าเนินการเชิง
พาณชิยเ์ลก็น้อย จากวนัที ่1 ธ.ค. 2561 เป็นช่วงครึง่แรกของปี 2562 
เนื่องจากทางรัฐบาลลาว ใช้เวลามากขึ้นในการตรวจและส ารวจ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานน ้าทุกโครงการ หลงัจากเกดิเหตุการณ์
อุทกภยัครัง้ใหญ่จากสนัเขือ่นดนิย่อยของเขือ่นแห่งเกิดรอยรา้วและมี
น ้าไหลสู่พืน้ทีท่า้ยน ้าเมือ่เดอืน ก.ค. 2561 

โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ DTE1&2 (โครงการ Xuan 
Cau) ก าลงัการผลติตดิตัง้ 420 เมกะวตัต์ ซึ่งเป็นโครงการผลติไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในภูมภิาคอาเซยีน และโครงการผลติ
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ Phu Yen TTP (โครงการ Phu Yen)
ก าลังการผลิตติดตัง้ 257 เมกะวตัต์ ในประเทศเวียดนาม มคีวาม
คบืหน้าในการก่อสรา้งรอ้ยละ 60.7 และ 50.0 ตามล าดบั โดยทัง้สอง
โครงการมกี าหนดการเปิดด าเนินการเชงิพาณชิยใ์นเดอืน ม.ิย. 2562

1

ค านิยาม & ชื่อโครงการผลประกอบการทางการเงนิ สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้งข้อมูลสรปุ
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รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร
• รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.2       

y-on-y และร้อยละ 2.5 q-on-q (36,585 ล้านบาท ส าหรับปี 
2561 / 9,933 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่4 ของปี 2561) โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ
โครงการโรงไฟฟ้า ABPR3, ABPR4 และ ABPR5 ในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ที่เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ใน
วนัที ่1 ก.พ., 1 ม.ิย. และ 1 ต.ค. 2561 ตามล าดบั 

EBITDA
• EBITDA เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.4 y-on-y เป็น 9 ,199 ล้ำนบำท 

ส าหรบัปี 2561 เนื่องจากการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ของ
โรงไฟฟ้าใหมใ่นปี 2561

• EBITDA ลดลงร้อยละ 8 .6 q-on-q เป็น 2 ,202 ล้ำนบำท 
ส าหรบัไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 เนื่องจากราคาขายต่อหน่วย
ใหแ้ก่ลกูคา้อุตสาหกรรมในไทยคงทีจ่ากการคงทีข่องค่า Ft ขณะที่
ต้นทุนก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามสถานการณ์นี้  เป็น
เพยีงสถานการณ์ชัว่คราว จากทีไ่ดม้กีารปรบัขึน้ค่า Ft ในเดอืน
ม.ค. 2562 นอกจากนี้มกีารหยุดซ่อมบ ารุงตามแผนในไตรมาสที ่
4 ของปี 2561 มากกว่าไตรมาสที ่3 ของปี 2561

• อตัรำก ำไร EBITDA ลดลงมำท่ีร้อยละ 25.1 ส าหรบัปี 2561 
เนื่ องจากสถานการณ์ชัว่คราวของการปรับขึ้นค่า Ft ล่าช้า
หลงัจากทีต่น้ทุนค่าก๊าซปรบัตวัขึน้ และ มกีารหยุดซ่อมบ ารุงตาม
แผนในปี 2561 มากกว่า ปี 2560

• อตัรำก ำไร EBITDA ลดลงมำท่ีร้อยละ 22.2 ส าหรบัไตรมาสที ่ 
4  ของปี 2561 เนื่ องจากราคาขายต่อหน่วยให้แก่ลูกค้า
อุตสาหกรรมในไทยคงที่ช ัว่คราว ขณะที่ต้นทุนก๊าซธรรมชาติ
เพิม่ขึ้น และมกีารหยุดซ่อมบ ารุงตามแผนในไตรมาสที่ 4 ของปี 
2561 มากกว่าไตรมาสที ่3 ของปี 2561

ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน
• ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.7 y-o-y / ก ำไร

สทุธิจำกกำรด ำเนินงำน – ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 6.7 y-on-y จาก 2,918 ล้านบาท ส าหรบัปี 2560 เป็น 
3,027 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2561 / จาก 1,727 ลา้นบาท ส าหรบัปี 
2560 เป็น 1,842 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2561 เนื่องจากการ COD
ของโรงไฟฟ้าใหม่และการปรบัลดลงของต้นทุนทางการเงนิ จาก
การออกหุน้กูใ้นเดอืนพ.ค. ต.ค. และ ธ.ค. 2561

• ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนลดลงร้อยละ 48.9 q-on-q / 
ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน – ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 
ลดลงร้อยละ 48.0 q-on-q จาก 745 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที่
3 ของปี 2561 เป็น 381 ล้านบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 4 ของปี
2561 / จาก 423 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่3 ของปี 2561 เป็น 
220 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่4 ของปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกั
มาจาก 1) ความต้องการใชไ้ฟของลูกคา้อุตสาหกรรมลดลงตาม
ฤดูกาลในช่วงเทศกาลวนัหยุด 2) ค่าใช้จ่ายที่สูงตามฤดูกาล 3)
ตน้ทุนก๊าซธรรมชาตต่ิอหน่วยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.6 ขณะทีร่าคาขาย
ต่อหน่วยให้แก่ลูกคา้อุตสาหกรรมในไทยคงที ่(จากการคงทีข่อง
ค่า Ft) แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์นี้ เป็นเพียงสถานการณ์
ชัว่คราว จากทีไ่ดม้กีารปรบัขึน้ค่า Ft ในเดอืนม.ค. 2562 และ 4)
การหยุดซ่อมบ ารุงตามแผนทีม่ากขึน้ในไตรมาสที ่4 ของปี 2561

• อตัรำก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนลดลงร้อยละ 8.3 ส าหรบั
ปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 1) ต้นทุนก๊าซธรรมชาตเิพิม่ขึน้ 
ร้อยละ 10.1 y-o-y ขณะที่ราคาขายไฟฟ้าต่อหน่วยให้แก่ลูกค้า
อุตสาหกรรมในไทยเพิ่มขึ้น เพียงร้อยละ  2 .8 (จากการ
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยของค่า Ft) และ 2) มกีารหยุดซ่อม
บ ารุงตามแผนในปี 2561 มากกว่าปี 2560

• อตัรำก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนลดลงร้อยละ 3.8 ส าหรบั
ไตรมาสที ่4 ของปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 1) ค่าใชจ้่ายที่
สงูตามฤดกูาล 2) ตน้ทุนก๊าซธรรมชาตเิพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.6 ขณะที่
ราคาขายไฟฟ้าต่อหน่วยคงที่ช ัว่คราว และ 3) มกีารหยุดซ่อม
บ ารุงตามแผนทีม่ากขึน้ในไตรมาสที ่4 ของปี 2561

ค านิยาม & ชื่อโครงการผลประกอบการทางการเงนิ สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้งข้อมูลสรปุ

2

ข้อมลูสรปุ

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั
2560 2561

% 
เปล่ียน
แปลง

Q3’2561 Q4’2561
% 

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท ลา้นบาท q-on-q
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 31,482 36,585 16.2% 9,691 9,933 2.5%

EBITDA 8,725 9,199 5.4% 2,410 2,202 -8.6%

ก าไรสุทธิ 3,594 2,976 -17.2% 1,177 280 -76.2%

ก าไรสุทธิ - ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 2,127 1,863 -12.4% 795 130 -83.6%

ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน* 2,918 3,027 3.7% 745 381 -48.9%

ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน – ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,727 1,842 6.7% 423 220 -48.0%

อตัรำก ำไร EBITDA (%) 27.7% 25.1% 24.9% 22.2%

อตัรำก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน (%) 9.3% 8.3% 7.7% 3.8%

สดัส่วนก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน – ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (%) 59.2% 60.9% 56.8% 57.7%

หมายเหตุ:
*ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน = 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. เพ่ิมขึน้ร้อยละ 22.3
y-on-y และร้อยละ 5.9 q-on-q (23,664 ลา้นบาท ส าหรบัปี
2561 / 6,652 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 4 ปี 2561)

• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ กฟผ. เพ่ิมขึน้ร้อยละ 14.9
y-on-y และร้อยละ 2.3 q-on-q (7,702 กกิะวตัต์-ชัว่โมง
ส าหรบัปี 2561 / 2,053 กกิะวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบัไตรมาสที่ 4
ของปี 2561) โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเปิดด าเนินการเชงิ
พาณชิยข์องโครงการโรงไฟฟ้า ABPR3, ABPR4 และ
ABPR5 ในเดอืน ก.พ., ม.ิย. และ ต.ค. 2561 ตามล าดบั

• รำคำขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. ต่อหน่วยเพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.2
y-on-y และร้อยละ 3.5 q-on-q (3.07 บาทต่อกโิลวตัต์-
ชัว่โมง ส าหรบัปี 2561 / 3.24 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง
ส าหรบัไตรมาสที่ 4 ของปี 2561) เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของ
ค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) ซึง่อา้งองิตามราคา
ก๊าซธรรมชาตทิีเ่พิม่ขึน้ในปี 2561 และไตรมาสที่ 4 ของปี
2561

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรม
ในประเทศไทย 
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน

ประเทศไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.9 y-on-y และลดลงร้อยละ 3.4
q-on-q (10,040 ล้านบาท ส าหรบัปี 2561 / 2,515 ล้านบาท 
ส าหรบัไตรมาสที ่4 ของปี 2561)

• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำอตุสำหกรรมในประเทศ
ไทยเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.7 y-on-y จาก 2,949 กกิะวตัต์-ชัว่โมง 
ส าหรบัปี 2560 เป็น 3,057 กกิะวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบัปี 2561 
โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 1) การเพิม่ขึน้ของลกูคา้ใหม่ในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง โดยเฉพาะจากโรงไฟฟ้าใหม่ที่
เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2561 และ 2) การเพิม่ขึ้น
ของความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของลูกคา้อุตสาหกรรมรายเดมิใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุร ี, นิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบงั และนิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุร ี1

• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำอตุสำหกรรมในประเทศ
ไทยลดลงร้อยละ 3.3 q-on-q จาก 789 กิกะวตัต์-ชัว่โมง 
ส าหรบัไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 เป็น 763 กกิะวตัต์-ชัว่โมง 
ส าหรบัไตรมาสที ่4 ของปี 2561 ซึง่เป็นการลดลงตามฤดกูาล 
เนื่ องจากมีช่วงวันหยุดยาวในไตรมาสที่ 4 ของลูกค้า
อุตสาหกรรมญี่ปุ่ น และลูกคา้อุตสาหกรรมหลายรายเร่งการ
ผลิตในช่วงไตรมาสที่ 3 ของทุกปี แม้ว่าความต้องการใช้
ไฟฟ้าของลกูคา้อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมดบับลิวเอช
เอ ชลบุร ี1 และสวนอุตสาหกรรมบางกะดจีะเพิม่ขึน้

• รำคำขำยไฟฟ้ำต่อหน่วยแก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.8 y-on-y และคงท่ี q-on-q
(3.28 บาทต่อกิโลวัตต์-ชัว่โมง ส าหรบัปี 2561 และ 3.30 
บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบัไตรมาสที ่4 ของปี 2561) ซึ่ง
เป็นไปตามการเปลีย่นแปลงของค่า Ft ทีป่ระกาศโดย กกพ.

2560 2561
% 

เปล่ียน 
แปลง

Q3’2561 Q4’2561
%

เปล่ียน 
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท ลา้นบาท q-on-q
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า
รายไดก้ารขายไฟฟ้าให้ กฟผ. 19,354 23,664 22.3% 6,283 6,652 5.9%

รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหล้กูคา้อุตสาหกรรมในไทย 9,394 10,040 6.9% 2,603 2,515 -3.4%

รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหล้กูคา้อุตสาหกรรมในเวยีดนาม 1,189 1,183 -0.5% 312 309 -1.0%

รายไดก้ารขายไฟฟ้าให้ กฝภ. 65 298 358.5% 138 125 -9.4%

รายไดก้ารขายไฟฟ้าให้ กฟน. 0 2 n/a 0 2 n/a

รวมรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าลาว 107 107 0.0% 32 24 -25.0%

รวมรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ 30,110 35,294 17.2% 9,370 9,626 2.7%

รายไดจ้ากการขายไอน ้า 529 554 4.7% 143 146 2.1%

รายไดอ้ื่นจากการขายและการใหบ้รกิาร 843 737 -12.6% 178 161 -9.6%

รวมรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 31,482 36,585 16.2% 9,691 9,933 2.5%
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รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศเวียดนำม

• รำยไ ด้จำกกำรขำยไฟฟ้ำใ ห้แ ก่ลูก ค้ ำอุตสำหกรรม
ในประเทศเวียดนำมลดลงร้อยละ 0.5 y-on-y และร้อยละ 1.0
q-on-q (1,183 ลา้นบาทส าหรบัปี 2561 / 309 ลา้นบาท ส าหรบั
ไตรมาสที ่4 ของปี 2561)

• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลกูค้ำอตุสำหกรรมในประเทศ
เวียดนำมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.4 y-on-y และคงท่ี q-o-q
(500 กิกะวัตต์-ชัว่โมง ส าหรับปี 2561 / 130 กิกะวัตต์-
ชัว่โมง ส าหรบัไตรมาสที ่4 ของปี 2561) โดยมสีาเหตุหลกั
มาจากความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ของลกูคา้รายเดมิ

• รำคำขำยไฟฟ้ำต่อหน่วยแก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศเวียดนำมลดลงร้อยละ 3.7 y-on-y และร้อยละ 
0.4 q-on-q (2.37 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบัปี 2561 / 
2.38 บาทต่อกิโลวัตต์-ชัว่โมง ส าหรบัไตรมาสที่ 4 ของปี 
2561) โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของราคาขายปลกีที่
บรษิทัย่อยของ EVN เรยีกเกบ็ ซึง่กลุ่มบรษิทัฯ ขายไฟฟ้าใน
ราคาทีเ่ป็นส่วนเพิม่จากราคาขายปลกีทีบ่รษิทัยอ่ยของ EVN
เรยีกเกบ็ (cost plus margin) 

รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศไทย

• รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.7 y-on-y และร้อยละ 2.1
q-on-q (554 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2561 / 146 ลา้นบาท ส าหรบั
ไตรมาสที ่4 ของปี 2561)

• ปริมำณไอน ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำอตุสำหกรรมในประเทศ
ไทยลดลงร้อยละ 2.1 y-on-y และร้อยละ 2.6 q-o-q 
(500,980 ตนั ส าหรบัปี 2561 / 123,500 ตนั ส าหรบัไตรมาส
ที ่4 ของปี 2561) โดยมสีาเหตุมาจากความต้องการใชไ้อน ้า
ทีล่ดลงของลกูคา้อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ 
ระยอง และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั แมว้่าความต้องการ
ใชไ้อน ้าของลกูคา้อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ 
ชลบุร ีจะเพิม่ขึน้

• รำคำขำยไอน ้ ำต่อหน่วยแก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศไทยมีอัตรำเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.9 y-on-y และ    
ร้อยละ 5.2 q-on-q (1,105.73 บาทต่อตนั ส าหรบัปี 2561 /
1,185.75 บาทต่อตนั ส าหรบัไตรมาสที่ 4 ของปี 2561)
เนื่องจากราคาไอน ้าโดยทัว่ไปถูกปรบัให้สอดคลอ้งกับราคา
ของก๊าชธรรมชาติ

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟภ.

• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟภ. เพ่ิมขึน้ร้อยละ 358.5
y-on-y และลดลงร้อยละ 9.4 q-on-q (298 ลา้นบาท ส าหรบัปี
2561 / 125 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 4 ปี 2561) โดยมสีาเหตุ
หลกัมาจากการรวมงบการเงนิของ BGYSP หลงัจากถอืหุน้เพิม่
จากรอ้ยละ 49 เป็นรอ้ยละ 100 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561
อย่างไรกต็ามรายไดใ้นไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ลดลงจาก
ไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากราคาขายไฟต่อหน่วยลดลงหลงัจากที่
ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าทีข่ายในรอบ 1 ปี เกนิ รอ้ยละ 16
Capacity Factor

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำลำว

• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำลำวในประเทศ
สำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำวคงท่ี y-o-y และ
ลดลงร้อยละ 25.0 q-on-q (107 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2561 / 24
ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่4 ของปี 2561) โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากการหยุดซ่อมบ ารุงในระหว่างไตรมาสที ่3 - ไตรมาสที ่4 ของ
ปี 2561

รำยได้อ่ืนจำกกำรขำยและกำรให้บริกำร

• รำยได้อ่ืนจำกกำรขำยและกำรให้บริกำรลดลงร้อยละ 12.6
y-on-y และร้อยละ 9.6 (737 ล้านบาท ส าหรบัปี 2560 / 161
ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากการบนัทกึรายได้จากการก่อสร้างภายใต้ขอ้ตกลงสมัปทาน 
ซึง่จะรบัรูต้ามความคบืหน้าในการก่อสรา้งของโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานน ้ า XXHP และ Nam Che ในประเทศสาธารณรัฐ
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

2560 2561
% 

เปล่ียน
แปลง

Q3’2561 Q4’2561
%

เปล่ียน
แปลง

GWh GWh y-on-y GWh GWh q-on-q
ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ กฟผ. 6,706 7,702 14.9% 2,006 2,053 2.3%

ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลกูค้ำอตุสำหกรรมในไทย
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุรี 1,551 1,610 3.8% 419 395 -5.8%

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง 345 372 7.9% 98 98 -0.4%

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 688 697 1.2% 176 172 -2.1%

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุรี 1 221 236 7.1% 62 63 1.4%

สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 145 143 -1.3% 34 35 4.3%

ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลกูค้ำอตุสำหกรรมในไทย 2,949 3,057 3.7% 789 763 -3.3%

ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลกูค้ำอตุสำหกรรมในเวียดนำม 483 500 3.4% 131 130 -0.6%

2560 2561
% 

เปล่ียน
แปลง

Q3’2561 Q4’2561
%

เปล่ียน
แปลง

ตนั ตนั y-on-y ตนั ตนั q-on-q
ปริมำณไอน ้ำท่ีขำย
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุรี 132,244 144,118 9.0% 37,177 38,482 3.5%

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง 164,450 141,770 -13.8% 36,959 33,666 -8.9%

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 214,979 215,092 0.1% 52,688 51,352 -2.5%

ปริมำณไอน ้ำท่ีขำย 511,673 500,980 -2.1% 126,824 123,500 -2.6%

ตำรำงท่ี 2: รำคำขำยต่อหน่วย

หน่วย 2560 2561
%

เปล่ียน
แปลง

Q3’2561 Q4’2561
%

เปล่ียน
แปลง

y-on-y q-on-q

ราคาไฟฟ้า - กฟผ. บาทต่อ KWh 2.89 3.07 6.2% 3.13 3.24 3.5%

ราคาขายไฟฟ้า - ลกูคา้อุตสาหกรรมในไทย บาทต่อ KWh 3.19 3.28 2.8% 3.30 3.30 0.0%

ราคาขายไฟฟ้า-ลกูคา้อุตสาหกรรมในเวยีดนาม บาทต่อ KWh 2.46 2.37 -3.7% 2.39 2.38 -0.4%

ราคาขายไอน ้า - ลกูคา้อุตสาหกรรมในไทย บาทต่อตนั 1,034.45 1,105.73 6.9% 1,126.70 1,185.75 5.2%

ราคาก๊าซธรรมชาตเิฉลีย่ บาทต่อลา้น BTU 235.27 259.00 10.1% 266.45 278.60 4.6%
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ต้นทุนค่ำกำ๊ซธรรมชำติ

• ต้นทุนกำ๊ซธรรมชำติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.1 y-on-y และร้อยละ 
5.3 q-on-q (22,139 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2561 / 6,221 ลา้นบาท 
ส าหรับไตรมาสที่ 4 ของปี 2561) โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ปรมิาณการใชก้๊าซธรรมชาตทิีเ่พิม่ขึน้จากการผลติไฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ 
และการเพิ่มขึ้นของราคาก๊าซธรรมชาติ ซึ่งอ้างอิงกบักับราคา
เฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของก๊าซธรรมชาตทิัง้หมดของ ปตท.

ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำของประเทศเวียดนำม

• ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำท่ีซ้ือจำกบริษัทย่อยของ EVN คงท่ี y-on-y
และลดลงร้อยละ 0.7 q-on-q (1,061 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2561
/ 278 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่4 ของปี 2561) สอดคลอ้งกบั
การเปลี่ยนแปลงของรายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้า
อุตสาหกรรมในประเทศเวยีดนาม

ต้นทุนกำรด ำเนินงำนและกำรบ ำรงุรกัษำ

• ต้นทุนกำรด ำเนินงำนและกำรบ ำรุงรกัษำเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
20.8 y-on-y และร้อยละ 19.4 q-on-q (2,127 ลา้นบาท ส าหรบั
ปี 2561 / 666 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่4 ของปี 2561) โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของต้นทุนการด าเนินงานและการ
บ ารุงรกัษาของโครงการทีเ่ปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ในปี 2561
ดงักล่าวขา้งตน้

ต้นทุนอ่ืนของกำรขำยและกำรให้บริกำร

• ต้นทุนอ่ืนของกำรขำยและกำรให้บริกำรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.2 
y-on-y จาก 1,193 ล้านบาท ส าหรบัปี 2560 เป็น 1,195       
ลา้นบาท ส าหรบัปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของ
ต้นทุนอื่น (อาท ิน ้า, ไฟฟ้าส ารอง) จากการเปิดด าเนินการเชิง
พาณชิยข์องโครงการโรงไฟฟ้าดงักล่าวขา้งตน้

• ต้นทุนอ่ืนของกำรขำยและกำรให้บริกำรลดลงร้อยละ 2.4
q-on-q จาก 296 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่3 ของปี 2561 เป็น
289 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่4 ของปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกั
มาจากการบนัทกึต้นทุนจากการก่อสร้างตามความคบืหน้าการ
ก่อสรา้งของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานน ้า Nam Che

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.8 y-on-y
และร้อยละ 30.9 q-on-q (1,278 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2561 / 411
ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 4 ของปี 2561) โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของโครงการ
โรงไฟฟ้าที่เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ดงักล่าวขา้งต้น ขณะที่
ค่าใชจ้่ายตามฤดกูาลทีส่งูในไตรมาสที ่4
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

โครงสรา้งตน้ทุน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

2560 2561
% 

เปล่ียน
แปลง

Q3’2561 Q4’2561
%

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท ลา้นบาท q-on-q
ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร
ตน้ทุนก๊าซธรรมชาติ 18,128 22,139 22.1% 5,906 6,221 5.3%

ตน้ทุนค่าไฟฟ้าของประเทศเวยีดนาม 1,061 1,061 0.0% 280 278 -0.7%

ตน้ทุนการด าเนินงานและการบ ารงุรกัษา 1,761 2,127 20.8% 558 666 19.4%

ตน้ทุนอื่น 1,193 1,195 0.2% 296 289 -2.4%

รวมต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร 22,144 26,522 19.8% 7,040 7,454 5.9%

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (SG&A) 1,104 1,278 15.8% 314 411 30.9%

ค่าเสือ่มราคา (Depreciation) 2,758 3,341 21.1% 876 956 9.1%

ค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 26,006 31,141 19.7% 8,230 8,821 7.2%



B.GRIMM  POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำร

รำยได้อ่ืนๆ

• รำยได้อ่ืนๆ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 146 y-on-y จาก 187 ลา้นบาท
ส าหรบัปี 2560 เป็น 460 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2561 โดยมสีาเหตุ
หลกัมาจากก าไรจากการซือ้กจิการ (BGYSP) 276 ลา้นบาท ซึง่
จะถูกตดัจ าหน่ายปีละ 12 ลา้นบาท ตลอดระยะเวลาของสญัญา
ซื้อขายไฟฟ้า

• รำยได้อ่ืนๆ ลดลงร้อยละ 76.6 q-on-q จาก 308 ลา้นบาท
ส าหรบัไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 เป็น 72 ลา้นบาท ส าหรบั
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากก าไรจากการ
ซื้อกจิการ (BGYSP) 276 ลา้นบาท ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561

ส่วนแบง่ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษทัรว่ม
และกำรรว่มค้ำ

• ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำลดลงร้อยละ 
28.9 y-on-y จาก 256 ล้านบาท ส าหรบัปี 2560 เป็น 182     
ล้านบาท ส าหรับปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 1) การ
เปลี่ยนแปลงวธิกีารลงบญัชสี าหรบัส่วนแบ่งรายไดข้องโครงการ 
BGYSP จากวธิสี่วนไดเ้สยี (Equity Method) มาเป็นการรวมงบ
การเงนิ (Consolidation Method) หลงัจากถอืหุน้เพิม่จากรอ้ยละ 
49 เป็นรอ้ยละ 100 ในไตรมาสที ่3 ของปี 2561 และ 2) ส่วนแบ่ง
ก าไรทีล่ดลงจากบรษิทัร่วม ABPIF

• ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
69.0 q-on-q จาก 29 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่3 ของปี 2561
เป็น 49 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่4 ของปี 2561 โดยมสีาเหตุ
หลกัมาจากส่วนแบ่งก าไรทีเ่พิม่ขึน้จากบรษิทัร่วม ABPIF

ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียน

• บริษัทฯ บนัทึกขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียน 6 ล้ำนบำท 
ส ำหรบัปี 2561 และก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 8 ล้ำนบำท 
ไตรมำสท่ี 4 ของปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการบนัทึก
ขาดทุนและก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่เกดิขึ้นจริงจากเจ้าหนี้
การคา้
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

รายการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการ

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

2560 2561
% 

เปล่ียน
แปลง

Q3’2561 Q4’2561
%

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท ลา้นบาท q-on-q
รายไดอ้ื่น 187 460 146.0% 308 72 -76.6%

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม
และการร่วมคา้ 256 182 -28.9% 29 49 69.0%

ก าไร(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น (38) (6) -84.2% (14) 8 -157.1%
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ตน้ทุนทางการเงนิ และรายได/้คา่ใชจ้า่ย ภาษเีงนิได้
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ต้นทุนทำงกำรเงิน

• ต้นทุนทำงกำรเงินเพ่ิมขึ้นร้อยละ 42.6 y-on-y และเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 71.1 q-on-q (2,928 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2561 / 917 
ล้านบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 4 ของปี 2561) โดยมสีาเหตุหลัก
มาจาก
• ดอกเบีย้จ่ายจากการกูย้มื y-on-y: เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.8 y-on-y

จาก 2,291 ล้านบาท ส าหรบัปี 2560 เป็น 2,424 ล้านบาท 
ส าหรบัปี 2561 มสีาเหตุมาจากการบนัทกึดอกเบี้ยจ่ายหลงั
การเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการ ABPR3, 
ABPR4 และ ABPR5 ในปี 2561;

• ดอกเบีย้จ่ายจากการกูย้มื q-on-q: เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.5 q-on-q
จาก 632 ล้านบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 เป็น 
673 ล้านบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 มสีาเหตุ
มาจากการบนัทกึดอกเบี้ยจ่าย หลงัการเปิดด าเนินการเชิง
พาณชิยข์องโครงการ ABPR5 ในเดอืนต.ค. ของปี 2561; 

• ดอกเบีย้จ่ายแก่ ABPIF: ลดลงรอ้ยละ 37.2 y-on-y จาก 546
ลา้นบาท ส าหรบัปี 2560 เป็น 343 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2561
และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 128.6 q-on-q จาก 63 ลา้นบาท ส าหรบั
ไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 เป็น 144 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาส
ที่ 4 ของปี 2561 ตามเงนิน าส่งจากผลประกอบการของ
ABP1 และ ABP2;

• ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ย ังไม่เกิดขึ้นจริงจาก        
กจิกรรมจดัหาเงนิกูย้มื y-o-y: จากก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น
ที่ยงัไม่เกดิขึ้นจริง 1,113 ล้านบาท ส าหรบัปี 2560 เป็น
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ 81 ลา้นบาท 
ส าหรบัปี 2561 โดยมสีาเหตุมาจากการแขง็ค่าขึน้รอ้ยละ 8.8
ของสกุลเงนิบาทเทยีบกบัดอลลาร์สหรฐัในช่วงปี 2560 แต่มี
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเพียงร้อยละ 0.7 
ในช่วงปี 2561; และ

• ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ย ังไม่เกิดขึ้นจริงจาก         
กิจกร รมจัดหา เ งินกู้ ยืม  q-o-q: จากก า ไ ร จากอัต ร า
แลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 180 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาส
ที่ 3 ของปี 2561 เป็นขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่
เกิดขึ้นจริง 13 ล้านบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 4 ของปี 2561
โดยมสีาเหตุมาจากการอ่อนค่าของสกุลเงนิบาทเทียบกับ
ดอลลารส์หรฐั ณ วนัสิน้งวด

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

• ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ลดลงร้อยละ 24.7 y-on-y และลดลง
ร้อยละ 35.2 q-on-q (177 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2561 / 46
ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 4 ของ 2561) โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากการบนัทกึรายไดจ้ากภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละการลดลง
ของก าไรก่อนภาษเีงนิได้ ตามล าดบั

ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

2560 2561
% 

เปล่ียน
แปลง

Q3’2561 Q4’2561 2560

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

ต้นทุนทำงกำรเงิน

ดอกเบีย้จ่าย 2,291 2,424 5.8% 632 673 6.5%

ดอกเบีย้จ่ายแก่ ABPIF 546 343 -37.2% 63 144 128.6%

ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่น
ทีย่งัไมเ่กดิขึน้ (1,113) 81 -107.3% (180) 13 -107.2%

ตน้ทุนทางการเงนิอื่น 328 79 -75.9% 21 86 309.5%

รวมต้นทุนทำงกำรเงิน 2,053 2,928 42.6% 536 917 71.1%

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได้
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 230 225 -2.2% 58 29 -50.0%

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได้
รอการตดับญัชี 5 (47) -1040.0% 12 17 41.7%

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได้ 235 177 -24.7% 71 46 -35.2%
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ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน

• ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำนงบกำรเงินรวม / ก ำไรสทุธิจำก
กำรด ำเนินงำน – ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ เพ่ิมขึน้ร้อยละ
3.7 / ร้อยละ 6.7 y-on-y (จาก 2,918 ลา้นบาทส าหรบัปี 2560
เป็น 3,027 ลา้นบาท ส าหรบัก าไรสุทธจิากการด าเนินงานงบ
การเงนิรวมปี 2561 / จาก 1,727 ลา้นบาทส าหรบัปี 2560 เป็น
1,842 ลา้นบาทส าหรบัก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน – สว่นทีเ่ป็น
ของบรษิทัใหญ่ ปี 2561) โดยมกีารปรบัปรุงรายการหลงัก าไร
สุทธดิงันี้

• ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง จ านวน 
46 ลา้นบาท;

• ก ำไรจำกกำรรวมธรุกิจ จ านวน 276 ลา้นบาท; และ

• รำยจ่ำยอ่ืนท่ีไม่เกิดขึ้นเป็นประจ ำ จ านวน 281 ลา้นบาท 
โดยมสีาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ของโครงการ
โรงไฟฟ้า  BIP1 และ  BIP2 และหุ้นกู้ก รีนบอนด์และ
ค่าธรรมเนียมในการน าเงนิไปช าระคนืหนี้เงนิกู้จ านวน 170
ลา้นบาท, ค่าใชจ้่ายส าหรบัพนกังานของบรษิทัเพื่อใหท้ างาน
อยู่ร่วมกบัองค์กรที่จดัสรรให้ในช่วง IPO จ านวน 63 ล้าน
บาท และการตัดจ าหน่ายวสัดุส ารองคลงั จ านวน 50 ล้าน
บาท

• ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำนงบกำรเงินรวม / ก ำไรสุทธิจำก
กำรด ำเนินงำน – ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ ลดลงร้อยละ 
48.9/ ร้อยละ 48.0 q-on-q (จาก 745 ลา้นบาทส าหรบัไตรมาส 3 
ปี 2561 เป็น 381 ลา้นบาท ส าหรบัก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน
งบการเงนิรวมไตรมาส 4 ปี 2561 / จาก 423 ลา้นบาทส าหรบั
ไตรมาส 3 ปี 2561 เป็น 220 ลา้นบาทส าหรบัก าไรสุทธจิากการ
ด าเนินงาน – ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ ไตรมาส 4 ปี 2561) โดย
มกีารปรบัปรุงรายการหลงัก าไรสุทธดิงันี้ 

• ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริง 
จ านวน 13 ลา้นบาท;

• รำยจ่ำยอ่ืนท่ีไม่เกิดขึ้นเป็นประจ ำ จ ำนวน 88 ล้ำน
บำท โดยมสีาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายในการ ออกหุ้นกู้
กรนีบอนดแ์ละค่าธรรมเนียมในการน าเงนิไปช าระคนืหนี้
เงนิกูจ้ านวน 60 ลา้นบาท, ค่าใชจ้่ายส าหรบัพนกังานของ
บรษิทัเพื่อใหท้ างานอยู่ร่วมกบัองค์กรที่จ ัดสรรใหใ้นช่วง 
IPO จ านวน 16 ลา้นบาท และการตดัจ าหน่ายวสัดุส ารอง
คลงั จ านวน 12 ลา้นบาท
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

ก าไรสทุธจิากการด าเนินงาน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

2560 2561
% 

เปล่ียน
แปลง

Q3’2561 Q4’2561 2560

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

ก าไรส าหรบังวด 3,594 2,976 -17.2% 1,177 280 -76.2%

บวก (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ (1,049) 46 -104.4% (184) 13 -107.1%

บวก ก าไรจากการซื้อกจิการ (BGYSP) 0 (276) n/a (276) 0 n/a

บวก รายจ่ายอื่นทีไ่มเ่กดิขึน้เป็นประจ า 373 281 -24.7% 28 88 214.3%

ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน 2,918 3,027 3.7% 745 381 -48.9%

ลบ ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 1,191 1,184 -0.6% 322 161 -50.0%

ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน - ส่วนท่ีเป็นของ
บริษทัใหญ่ 1,727 1,842 6.7% 423 220 -48.0%

ก าไรสุทธจิากการด าเนินงานต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.7 0.7 6.7% 0.2 0.1 -48.0%

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

• สินทรพัยร์วมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 12.8 จาก 89,241 ลา้นบาท
ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2560 เป็น 100,636 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 ธ.ค.
2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของทีด่นิ อาคาร และ
อุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน

• หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.0 จาก 53,856
ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2560 เป็น 58,173 ลา้นบาท ณ วนัที ่
31 ธ.ค. 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการกูย้มืเงนิส าหรบัพฒันา
โครงการทีอ่ยู่ในระหว่างการก่อสรา้ง

• ส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.7 จาก 25,744 ล้านบาท    
ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2560 เป็น 27,739 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 
2561โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึ้นของก าไรสะสมจาก
ผลประกอบการในช่วงทีผ่่านมา

• อัตรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึ้น จาก      
1.4 เท่า ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2560 เป็น 1.6 เท่า ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 
2561
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สถำนะ
ทำงกำรเงิน

งบแสดงสถานะการเงนิ

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถำนะทำงกำรเงิน
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

31 ธ.ค. 60 30 ธ.ค. 61 % เปลีย่นแปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท %

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 18,209 12,560 -31.0%

รวมสนิทรพัย์ 89,241 100,636 12.8%

หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 53,856 58,173 8.0%

รวมหนี้สนิ 63,497 72,897 14.8%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 25,744 27,739 7.7%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ - บรษิทัใหญ่ 18,653 19,253 3.2%

อตัราส่วนหน้ีสินสทุธิต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า) 1.4 1.6 
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Nam Che (สปป. ลำว)

ประเภทเช้ือเพลิง น ้า
ก ำลงักำรผลิตติดตัง้ (MW) 15 MW
สดัส่วนกำรถือหุ้น (%) 72.0%

SCOD ครึง่แรกของปี 2562

สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 15.0 MW / 25 ปี
% ควำมคืบหน้ำ 97.3%
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โครงกำรโรงไฟฟ้ำ
ท่ีอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง

(ณ วนัที ่31 มกราคม 2562)

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำท่ีอยู่
ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง

Dau Tieng 1 and Dau Tieng 2 Solar Plants Project                                                                    
(Xuan Cau Project;  เวียดนำม) 

ประเภทเช้ือเพลิง พลงังานแสงอาทติย์

ก ำลงักำรผลิตติดตัง้ (MW) 420 MW dc

สดัส่วนกำรถือหุ้น (%) 55.0%

SCOD 30 ม.ิย. 2562

สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 350 MW ac / 20 ปี
% ควำมคืบหน้ำ 60.7%

Hoa Hoi Solar Plant Project Solar Plants Project
(Phu Yen Project; เวียดนำม)

ประเภทเช้ือเพลิง พลงังานแสงอาทติย์
ก ำลงักำรผลิตติดตัง้ (MW) 257 MW dc
สดัส่วนกำรถือหุ้น (%) 80.0%
SCOD 30 ม.ิย. 2562
สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 214 MW ac / 20 ปี
% ควำมคืบหน้ำ 50.0%

Progress on track

Progress on track

Progress on track



B.GRIMM  POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำร

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 าไรสุทธจิากการด าเนินงาน

O&M การปฏบิตักิารและบ ารุงรกัษา

Q-o-Q เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสทีผ่่านมา

SG&A ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 

Y-o-Y เปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงกบัปีทีผ่่านมา

กกพ. คณะกรรมการก 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

Interchem Progress Interchem

Solar WVO โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบ
ตดิตัง้บนพืน้ดนิ ส าหรบัหน่วยงานราชการและ
สหกรณ์ภาคการเกษตร

DTE Dau Tieng Ninh Energy Solar Plant Project 
(Xuan Cau)

Phu Yen TTP Phu Yen TTP Solar Plant Projcet (Phu Yen)

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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