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ข้อมลูสรปุ

เหตุการณ์ส าคญั
ควำมส ำเรจ็ในกำรซ้ือโครงกำร Glow SPP1  
บริษัทซื้อโครงการ Glow SPP1 ได้ส าเร็จในเดอืนมี.ค. 2562 ซึ่งจะ
ช่วยเพิม่การเติบโตและศกัยภาพในการแข่งขนัให้กบับรษิัทในฐานะ
หนึ่งในผูผ้ลติ SPP รายใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย Glow SPP1 ตัง้อยู่ที่
อ าเภอมาบตาพุด ซึ่งมีความเหมาะสมอย่างยิ่งส าหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เคมี เหล็ก และอุตสาหกรรมที่ต้องพึง่พา
สาธารณูปโภคในการผลติ ไมว่่าจะเป็นพลงังานไฟฟ้าและไอน ้า
ภายหลงัการเข้าท าสญัญาซื้อหุ้นทัง้หมด ในโครงการ Glow SPP1
จากบรษิัท โกลว์ จ ากดั บรษิัทจงึเริม่รวมผลก าไรของ Glow SPP1
ตัง้แต่เดอืนม.ีค. 2562 โครงการ Glow SPP1 มขีนาดก าลงัการผลิต
ไฟฟ้าตดิตัง้ 124 เมกะวตัต์ ไอน ้า 90 ตนัต่อชัว่โมง และน ้าปราศจาก
แร่ธาตุ 190 ลบ.ม./ชัว่โมง  โดยม ี2 สญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบักฟผ. ซึ่ง
สามารถต่ออายุสญัญาซื้อขายไฟฟ้าและสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทน
โรงไฟฟ้าเดมิ โดยมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าอีก 25 ปี อ้างอิงตามมติที่
ประชุม กพช. เมือ่วนัที ่24 ม.ค. 2562

เมือ่รวมโครงการใหม่ Glow SPP1 บรษิทัมโีครงการโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนร่วมทัง้หมด 19 โครงการ มกี าลงัผลติรวมจากโครงการที่
เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ (ทัง้โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและ
พลงังานทดแทน) ทัง้สิ้น 2,200 เมกะวตัต์ ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2562 
ขณะทีบ่รษิทัมโีครงการทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้งและพฒันา รวมก าลงั
การผลติติดตัง้อีก 1,045 เมกะวตัต์ ซึ่งจะทยอยเปิดด าเนินการเชิง
พาณิชย์ภายในปี 2568 ท าให้ก าลังการผลิตเติบโตอีก 48% มาที ่
3 ,245 เมกะวัตต์  ในปี  2568 (ตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้า และ
ก าหนดการเปิดด าเนินการเชงิพาณชิย)์

กำรต่ออำยุสัญญำโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเลก็
(SPP) และก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้ำเดิม
หลังจากการอนุมัติโดยกพช. เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2562 ที่ผ่านมา 
คณะรฐัมนตรไีดม้กีารอนุมตัแิผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศ
ฉบบัใหม่ (PDP2018) เมือ่วนัที ่30 เม.ย. 2562 ซึ่งอนุมตัใิหโ้ครงการ
โรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ (SPP) ทีจ่ะหมดอายุสญัญาใน
ระหว่างปี 2560 - 2568 สามารถสรา้งโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้า
เดมิ ภายใต้สญัญาซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี ขณะทีโ่รงไฟฟ้าทีจ่ะหมดอายุ
สญัญาภายในปี 2564 ได้รบัการอนุมตัใิหต่้ออายุรบัซื้อไฟฟ้าออกไป
อกีไมเ่กนิ 3 ปี ระหว่างทีโ่รงไฟฟ้าใหมก่ าลงัก่อสรา้ง

บริษัทมโีรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมที่เขา้เกณฑ์และสามารถสร้าง
โรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเดิมจ านวน 5 โรง ซึ่ง
โรงไฟฟ้าเหล่านี้จะหมดอายุสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบักฟผ. ระหว่างปี 
2562-2565 บรษิทัมแีผนสรา้งโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนทัง้ 5 โครงการนี้
ภายในปี 2565 ดว้ยเทคโนโลยปีระสทิธภิาพสูง เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าบรษิทั
จะสามารถให้บริการด้วยคุณภาพที่สูงแก่ลูกค้าอุตสาหกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง

กลยุทธ์กำรลงทุนในสำธำรณรฐัเกำหลีร่วมกบัพนัธมิตร
ทำงธรุกิจท่ีแขง็แกร่งท่ีสดุ
เมือ่วนัที ่28 ก.พ. 2562 บรษิัทได้จดัตัง้บรษิัทย่อย B.Grimm Power 
Korea Limited เพื่อประกอบธุรกจิพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
หมนุเวยีนในสาธารณรฐัเกาหลี
นอกจากนี้ ในเดือนเม.ย. 2562 ได้จดัประชุมความร่วมมือระหว่าง      
บรษิทั และ Korea Electric Power Corporation (KEPCO) ณ กรุง
โซล สาธารณรฐัเกาหล ีเพือ่ผนึกความสมัพนัธแ์ละเตรยีมพรอ้มส าหรบั
การน าระบบกกัเก็บพลงังาน (ESS) และระบบโครงข่ายส าหรบัส่ง
ไฟฟ้าอจัฉรยิะ (Smart Grid) มาพฒันาในพื้นที่เมอืงการบินภาค
ตะวนัออก และพืน้ทีเ่ขตส่งเสรมิระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก

(EEC) และมกีารประชุมกบับรษิทั Korea Midland Power Co., Ltd
(KOMIPO) เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม และ
โครงการพลงังานทดแทนในอนาคต ในสาธารณรัฐเกาหลี

BGRIM ได้รบัประกำศนียบตัรรบัรองจำก GEIDCO
เมือ่เดอืน เม.ย. 2562 บรษิทัเป็นบรษิทัไทยรายแรกทีอ่งค์กร Global
Energy Interconnection Development and Cooperation 
Organization (GEIDCO) ได้มอบประกาศนียบตัรรบัรองการเป็น
สมาชิกท่ามกลางกลุ่มบริษัทพลังงานชัน้น าระดบัโลก เพื่ อตอกย ้า
ความเป็นบรษิทัพฒันาพลงังานทีม่คีวามยัง่ยนืในระดบัสากล

BGRIM ได้รบักำรรบัรองเข้ำเป็นสมำชิกแนวรว่มปฏิบติั
ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต (CAC)
บริษัทได้ผ่านการรับรองสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ (Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) และจะ
สือ่สารนโยบายดา้นการต่อต้านการทุจรติใหก้บัพนัธมติรและคู่คา้ของ
บรษิทัใหร้บัทราบในล าดบัถดัไป 

บรษิทัมเีจตนารมณ์มุ่งมัน่ต่อการด าเนินธุรกจิตามหลกัการก ากบัดูแล
กจิการทีด่แีละจรรยาบรรณทางธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อเศรษฐกจิ 
สงัคม และสิง่แวดลอ้ม บรษิัทจงึให้ความส าคญัต่อการด าเนินงานใน
การต่อต้านการทุจริตด้วยการปลูกฝังและรณรงค์ให้ผู้บริหารและ
พนกังานทุกระดบัของบรษิทัและบรษิทัย่อย มจีติส านึกและค่านิยมใน
การปฏบิตังิานดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ มกีระบวนการท างานทีโ่ปร่งใส 
ชดัเจน ตรวจสอบได้ และไม่มกีารด าเนินการใดๆ ทีข่อ้งเกีย่วกบัการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ทัง้ทางตรงและทางออ้ม  โดยบรษิทัไดม้กีารจดัท าและ
สื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รปัชนัและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
การประเมนิและบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นการทุจรติ การสอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน การจดัใหม้ชี่องทางและกระบวนการจดัการ
ในการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดทัง้ภายในและภายนอกองค์กร  
รวมถงึใหม้กีารดแูลตดิตามและรายงานผลอย่างสม ่าเสมอ 

โครงกำรระหว่ำงก่อสรำ้งมีควำมคืบหน้ำตำมแผน
Nam Che โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานน ้า (Run of the river) ก าลงั
การผลิตติดตัง้  15 เมกะวัตต์  มีความคืบหน้าในการก่อสร้าง
ร้อยละ 98.9 ปัจจุบันการก่อสร้างในส่วนหลักของโรงไฟฟ้าเสร็จ
เรยีบร้อย และอยู่ระหว่างการติดตัง้สายส่ง และระบบสื่อสาร โดยมี
ก าหนดการเปิดด าเนินการเชงิพาณชิยใ์นครึง่ปีแรกปี 2562
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
คืบหน้าในการก่อสร้างร้อยละ 94.3 และ 87.5 ตามล าดับ ความ
คบืหน้าในการก่อสรา้งดงักล่าวเป็นไปตามแผน ภายใต้การดูแลอย่าง
ใกล้ชิดจากผู้บริหารระดบัสูง โดยทัง้สองโครงการมกี าหนดการเปิด
ด าเนินการเชงิพาณชิย์ในเดอืน ม.ิย. 2562 ซึ่งจะท าใหส้ามารถบนัทกึ
รายไดจ้าก EVN ไดท้นัที

โครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม Interchem ก าลงัการผลติตดิตัง้ 
4.8 เมกะวตัต์ มคีวามคบืหน้าในการก่อสรา้งรอ้ยละ 6.8 ซึ่งปัจจุบนัอยู่
ระหว่างการเตรียมพื้นที่ส าหรับก่อสร้าง โดยมีก าหนดการ เปิด
ด าเนินการเชงิพาณชิยใ์นเดอืน ธ.ค. 2562

1

ค านิยาม & ชื่อโครงการผลประกอบการทางการเงนิ สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้งข้อมูลสรปุ

'พืน้ทีเ่ขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก
'พืน้ทีเ่ขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออกองคก์ร Global Energy Interconnection Development & Cooperation Organization (GEIDCO)
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รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร
• รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.8     

y-on-y จาก 8,156 ล้านบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เป็น
10,257 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกั
มาจากการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้า 
SPP ABPR3, ABPR4 และ ABPR5 ในเดือน ก.พ., ม .ิย. และ  
ต.ค. 2561 ตามล าดบั และการเขา้ซื้อ SPP1 ในเดอืน ม.ีค. 2562 

• รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.3
q-on-q จาก 9,933 ล้านบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เป็น
10,257 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกั
มาจากการเพิม่ขึน้ของปรมิาณและราคาขายไฟฟ้าและไอน ้า และ
การเขา้ซื้อ SPP1 ในเดอืน ม.ีค. 2562

EBITDA
• EBITDA เพ่ิมขึน้ร้อยละ 8.8 y-on-y จาก 2,218 ลา้นบาท

ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เป็น 2,413 ลา้นบาท ส าหรบั
ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เนื่องจากการด าเนินการเชงิพาณชิย์ของ
โรงไฟฟ้าใหมใ่นปี 2561

• EBITDA เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.6 q-on-q จาก 2,202 ลา้นบาท 
ส าหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เป็น 2,413 ล้านบาท ส าหรับ
ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เนื่องจากการหยุดซ่อมบ ารุงตามแผนที่
ลดลง และค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
จดัการทีส่งูตามฤดกูาลในไตรมาสที ่4

• อตัรำก ำไร EBITDA ในไตรมำสท่ี 1 ปี 2562 อยู่ท่ีร้อยละ 23.5
เทยีบกบั รอ้ยละ 27.8 ส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2561 เนื่องจาก 1)
การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของราคาขายไฟฟ้าต่อหน่วยแก่ลูกค้า
อุตสาหกรรม ตามการปรับขึ้นที่ค่อนข้างล่าช้าของค่า Ft แต่
ตน้ทุนค่าก๊าซปรบัเพิม่ขึน้ทีร่อ้ยละ 18.7 และ 2) การเพิม่ขึน้ของ
การหยุดซ่อมบ ารุงตามแผนจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน อย่างไรก็
ตามเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส ที่ 4 ปี 2561 อัตราก าไร 
EBITDA เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 22.2 เนื่องจาก 1) ปรมิาณขายไฟฟ้า
ใหแ้ก่ลกูคา้อุตสาหกรรมทีม่ากขึน้ 2) การลดลงของการหยุดซ่อม

บ ารุงตามแผน 3) การพัฒนากระบวนการผลิตไฟฟ้าให้มี
ประสทิธภิาพอย่างต่อเนื่อง และ 4) การลดลงของผลกระทบตาม
ฤดกูาลทีส่งูในไตรมาส 4

ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน
• ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำนลดลงร้อยละ 17.2 y-o-y / ก ำไร

สุทธิจำกกำรด ำเนินงำน –ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ลดลง
ร้อยละ 13.5 y-on-y จาก 830 ลา้นบาท / 512 ลา้นบาท ส าหรบั
ไตรมาสที ่1 ปี 2561 เป็น 687 ลา้นบาท / 443 ลา้นบาท ส าหรบั
ไตรมาสที่ 1 ปี 2562  โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ต้นทุนก๊าซ
ธรรมชาตต่ิอหน่วยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.7 ขณะทีร่าคาขายต่อหน่วย
ใหแ้ก่ลกูคา้อุตสาหกรรมในไทยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.9 (จากการปรบั
ขึน้ของค่า Ft ทีล่่าชา้กว่าการปรบัเพิม่ขึน้ของค่าก๊าซ) อย่างไรก็
ตามสถานการณ์นี้เป็นเพยีงสถานการณ์ชัว่คราว เนื่องจากราคา
ก๊าซธรรมชาติมแีนวโน้มปรบัตัวลดลงในไตรมาสที่ 2 ปี 2562
นอกจากนี้มกีารหยุดซ่อมบ ารุงตามแผนที่มากกว่าช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อน แต่แผนซ่อมบ ารุงจะลดลงในช่วงทีเ่หลอืของปี

• ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 80.3 q-on-q / 
ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน – ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 101.4 q-on-q จาก 381 ลา้นบาท/ 220 ลา้นบาท
ส าหรบัไตรมาสที ่4 ปี 2561 เป็น 687 ลา้นบาท / 443 ล้านบาท 
ส าหรับไตรมาสที่  1 ปี  2562 โดยมีสา เห ตุหลักมาจาก 
1) ผลกระทบตามฤดูกาลทีล่ดลงจากไตรมาสที่ 4 ซึ่งมกีารลดลง
ของหน่วยขายในช่วงเทศกาลวนัหยุด และมคี่าใชจ้่ายในการขาย
และบริหารที่สูง 2) ต้นทุนทางการเงนิที่ลดลงจากการช าระคืน
เงนิกู ้ 3) ดอกเบี้ยจ่ายแก่ ABPIF ทีล่ดลงและ 4) การหยุดซ่อม
บ ารุงตามแผนทีล่ดลง

• อตัรำก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน ในไตรมำสท่ี 1 ปี 2562
อยู่ท่ีร้อยละ 6.7 ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 
10.2 แต่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 3.8
ตามทีก่ล่าวขา้งตน้

ค านิยาม & ชื่อโครงการผลประกอบการทางการเงนิ สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้งข้อมูลสรปุ

2

ข้อมลูสรปุ

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั
Q1’2562 Q1’2561

% 
เปล่ียน 
แปลง

Q4’2561
% 

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท q-on-q
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 10,257 8,156 25.8% 9,933 3.3%
EBITDA 2,413 2,218 8.8% 2,202 9.6%
ก าไรสุทธิ 835 1,203 -30.6% 280 198.2%
ก าไรสุทธิ - ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 532 723 -26.4% 130 309.2%
ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน* 687 830 -17.2% 381 80.3%
ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน – ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 443 512 -13.5% 220 101.4%
อตัรำก ำไร EBITDA (%) 23.5% 27.2% 22.2%
อตัรำก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน (%) 6.7% 10.2% 3.8%
สดัส่วนก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน – ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (%) 64.5% 61.7% 57.7%

หมายเหตุ:
*ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน = ก าไรสุทธ ิ- ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ – รายได ้(รายจ่าย) ทีไ่มเ่กดิขึน้ประจ า 
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3

โครงสรา้งรายได้

ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

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

โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. 
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. เพ่ิมขึน้ร้อยละ 37.4

y-on-y จาก 5,032 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เป็น
6,912 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2562

• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.9
q-on-q จาก 6,652 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เป็น
6,912 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2562
• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ กฟผ. เพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.6

y-on-y (1,750 กกิะวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2561
เป็น 2,127 กกิะวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2562)
และร้อยละ 3.6 q-on-q (2,053 กกิะวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบัไตร
มาสที่ 4 ปี 2561 เป็น 2 ,127 กิกะวัตต์-ชัว่โมง ส าหรับ         
ไตรมาสที่ 1 ปี 2562) โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 1) การเปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้า ABPR3, 
ABPR4 และ ABPR5 ในเดอืน ก.พ., ม.ิย. และ ต.ค. 2561 
ตามล าดบั 2) การลดลงของผลกระทบตามฤดูกาล (หน่วย
ขายที่ลดลงในช่วงวันหยุดในไตรมาสที่ 4) และ 3) การ
เพิม่ขึน้ของหน่วยขายจากการซื้อ SPP1 ในเดอืน ม.ีค.

• รำคำขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. ต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
12.8 y-on-y (2.88 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบัไตรมาส
ที่ 1 ปี 2561 เป็น 3.25 บาทต่อกิโลวัตต์-ชัว่โมง ส าหรับ
ไตรมาสที่ 1 ของปี 2562) และร้อยละ 0.3 q-on-q (3.24 
บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบัไตรมาสที ่4 ปี 2561 เป็น 
3.25 บาทต่อกิโลวัตต์-ชัว่โมง ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ของปี 
2562) เนื่องจากการเพิม่ขึ้นของค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy 
Payment) ซึ่งอ้างอิงตามราคาก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้ น          
ในไตรมาส ที ่1 ปี 2562

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรม
ในประเทศไทย 
• รำยไ ด้จำกกำรขำยไฟฟ้ำใ ห้แ ก่ลูก ค้ำอุตสำหกรรม

ในประเทศไทยเพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.4 y-on-y จาก 2,450 ลา้นบาท 
ส าหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เป็น 2,559 ล้านบาท ส าหรับ
ไตรมาสที ่1 ปี 2562 

• รำยไ ด้จำกกำรขำยไฟฟ้ำใ ห้แ ก่ลูก ค้ำอุตสำหกรรม
ในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.7 q-on-q จาก 2,515 ล้าน
บาท ส าหรบัไตรมาสที ่4 ปี 2561 เป็น 2,559 ล้านบาท ส าหรบั
ไตรมาสที ่1 ปี 2562 
• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำอตุสำหกรรมในประเทศ

ไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.5 y-on-y (749 กกิะวตัต์-ชัว่โมง 
ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เป็น 775 กกิะวตัต์-ชัว่โมง 
ส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2562) และร้อยละ 1.7 q-on-q (763
กกิะวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบัไตรมาสที ่4 ปี 2561 เป็น 775 กกิะ
วตัต์-ชัว่โมง ส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2562) โดยมสีาเหตุหลกั
มาจาก 1) การเพิ่มขึ้นของลูกค้าใหม่ในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้  ระยอง โดยเฉพาะจากโรงไฟฟ้าใหม่ที่ เ ปิด
ด า เนินการเชิงพาณิชย์ ใน ปี  2561 2 )การรวมลูกค้า
อุตสาหกรรมของ SPP1 ในนิคมอุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ 
ตะวันออก (มาบตาพุด ) และ 3) การเพิ่มขึ้นของความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าของลูกค้าอุตสาหกรรมรายเดิมในนิคม
อุตสาหกรรมบางกะดี

• รำคำขำยไฟให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมในประเทศไทย
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.9 y-on-y (3.27 บาทต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง
ส าหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เป็น 3.30 บาทต่อกิโลวตัต์-
ชัว่โมง ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ของปี 2562) ซึ่งเป็นไปตามการ
เปลีย่นแปลงของค่า Ft ทีป่ระกาศโดย กกพ. แต่คงท่ี q-on-q
(3.30 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบัไตรมาสที่ 4 ปี 2561 
และไตรมาสที่ 1 ของปี 2562) จากค่า Ft ทีป่รบัขึน้เล็กน้อย
แต่ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์) ของโรงไฟฟ้า 
ABP1 และ ABP2 ลดลง

Q1’2562 Q1’2561
% 

เปล่ียน 
แปลง

Q4’2561
% 

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท q-on-q
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า
รายไดก้ารขายไฟฟ้าให้ กฟผ. 6,912 5,032 37.4% 6,652 3.9%
รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหล้กูคา้อุตสาหกรรมในไทย 2,559 2,450 4.4% 2,515 1.7%
รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหล้กูคา้อุตสาหกรรมในเวยีดนาม 269 262 2.7% 309 -12.9%
รายไดก้ารขายไฟฟ้าให้ กฝภ. 174 18 866.7% 125 39.2%
รายไดก้ารขายไฟฟ้าให้ กฟน. 32 0 n/a 2 n/a
รวมรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าลาว 6 8 -25.0% 24 -75.0%
รวมรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ 9,952 7,769 28.1% 9,626 3.4%
รายไดจ้ากการขายไอน ้า 192 137 40.1% 146 31.5%
รายไดจ้ากการขาย Demineralized Water 4 0 n/a 0 n/a
รายไดอ้ื่นจากการขายและการใหบ้รกิาร 109 249 -56.2% 161 -32.3%
รวมรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 10,257 8,156 25.8% 9,933 3.3%
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รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศเวียดนำม
• รำยไ ด้จำกกำรขำยไฟฟ้ำใ ห้แ ก่ลูก ค้ ำอุตสำหกรรม

ในประเทศเวียดนำมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.7 y-on-y จาก 262 ลา้น
บาท ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เป็น 269 ล้านบาท ส าหรับ
ไตรมาสที ่1 ปี 2562 

• รำยไ ด้จำกกำรขำยไฟฟ้ำใ ห้แ ก่ลูก ค้ ำอุตสำหกรรม
ในประเทศเวียดนำมลดลงร้อยละ 12.9 q-on-q จาก 309 ลา้น
บาท ส าหรบัไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เป็น 269 ล้านบาท ส าหรับ
ไตรมาสที ่1 ปี 2562 
• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลกูค้ำอตุสำหกรรมในประเทศ

เวียดนำมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.5 y-on-y (112 กิกะวัตต์ -
ชัว่โมง ส าหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เป็น 116 กิกะวตัต์-
ชัว่โมง ส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2562) แต่ลดลงร้อยละ 11.1 
q-o-q (130 กกิะวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบัไตรมาสที่ 4 ปี 2561 
เป็น 116 กกิะวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2562) โดย
มสีาเหตุหลกัมาจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิม่ขึน้ และ
ลดลงของลกูคา้รายเดมิตามล าดบั

• รำคำขำยไฟฟ้ำต่อหน่วยแก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศเวียดนำมลดลงร้อยละ 0.4 y-on-y (2.34 บาทต่อ
กโิลวตัต-์ชัว่โมง ส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2561 เป็น 2.33 บาท
ต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2562) และร้อย
ละ 2.1 q-on-q (2.38 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบัไตร
มาสที ่4 ปี 2561 เป็น 2.33 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบั
ไตรมาสที ่1 ปี 2562) โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของ
ราคาขายปลีกที่บริษัทย่อยของ EVN เรียกเก็บ ซึ่งกลุ่ม
บรษิทั ขายไฟฟ้าในราคาทีเ่ป็นส่วนเพิม่จากราคาขายปลกีที่
บรษิทัย่อยของ EVN เรยีกเกบ็ (cost plus margin) 

รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศไทย
• รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน

ประเทศไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 40.1 y-on-y จาก 137 ล้านบาท 
ส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2561 เป็น 192 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาส
ที ่1 ปี 2562 

• รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 31.5 q-on-q จาก 146 ล้านบาท 
ส าหรบัไตรมาสที ่4 ปี 2561 เป็น 192 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่
1 ปี 2562 
• ปริมำณไอน ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำอตุสำหกรรมในประเทศ

ไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.1 y-on-y (132,087 ตัน ส าหรับ
ไตรมาสที ่1 ปี 2561 เป็น 165,250 ตนั ส าหรบัไตรมาสที่ 1 
ปี 2562) และร้อยละ 33.8 q-o-q (123,500 ตนั ส าหรบัไตร
มาสที ่4 ของปี 2561 เป็น 165,250 ตนั ส าหรบัไตรมาสที่ 1 
ปี  2562 ) โดยมีส า เห ตุม าจากการ รวมลูกค้ า ไ อน ้ า
อุตสาหกรรมของ SPP1 ในนิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ 
ตะวนัออก (มาบตาพุด) และมคีวามตอ้งการใชไ้อน ้าทีเ่พิม่ขึน้
ของลกูคา้อุตสาหกรรมรายเดมิ

• รำคำขำยไอน ้ ำต่อหน่วยแก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศไทยมีอตัรำเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.2 y-o-y (1,035.55 
บาทต่อตนั ส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2561 เป็น 1,161.88 บาท
ต่อตนั ส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2562) โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก
การเพิม่ขึน้ของราคาก๊าซธรรมชาต ิซึ่งราคาไอน ้าจะถูกปรบั
ให้สอดคล้องกบัราคาของก๊าชธรรมชาติ แต่ลดลงร้อยละ
2.0 q-on-q (1,185.75 บาทต่อตัน ส าหรบัไตรมาสที่ 4 ปี 
2561 เป็น 1,161.88 บาทต่อตัน ส าหรับไตรมาสที่ 1 ปี 
2562) จากการรวมรายได้จากการขายไอน ้าของ SPP1 ใน
เดอืน ม.ีค. 2562

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟภ. และกฟน.
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟภ. เพ่ิมขึ้นร้อยละ 866.7 

y-on-y (18 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2561 เป็น 174 ลา้น
บาท ส าหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2562) และร้อยละ 39.2 q-on-q 
(125 ล้านบาท ส าหรบัไตรมาสที ่4 ปี 2561 เป็น 174 ล้านบาท 
ส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2562) โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 1) การรวม
งบการเงนิของ BGYSP หลงัจากถอืหุน้เพิม่จากรอ้ยละ 49 เป็น
รอ้ยละ 100 ในไตรมาสที ่3 ปี 2561 และ 2) รายไดจ้าก  กฟภ. 
และกฟน. จากโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบ
ติดตัง้บนพื้นดิน ส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาค
การเกษตรซึ่งเปิดด าเนินการเต็มไตรมาสที่ 1 หลงัจากการเปิด
ด าเนินการเชงิพาณชิยใ์นช่วงปลายเดอืน ธ.ค. ปี 2561

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำลำว
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำลำวในประเทศ

สำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำวลดลงร้อยละ 25.0   
y-o-y (8 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2561 เป็น 6 ลา้นบาท
ส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2562) จากปรมิาณน ้าทีล่ดลง และร้อยละ 
75.0 q-on-q (24 ล้านบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เป็น 6
ลา้นบาทส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2562) เนื่องจากในช่วงไตรมาส 1 
ของปี เป็นช่วงฤดูแล้งของสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาว

รำยได้อ่ืนจำกกำรขำยและกำรให้บริกำร
• รำยได้อ่ืนจำกกำรขำยและกำรให้บริกำรลดลงร้อยละ 56.2 

y-on-y (249 ล้านบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เป็น 109
ล้านบาท ส าหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2562) และร้อยละ 32.3
q-on-q (161 ล้านบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เป็น 109
ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2562) โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก
การบนัทกึรายไดจ้ากการก่อสรา้งภายใต้ขอ้ตกลงสมัปทาน ซึ่งจะ
รบัรู้ตามความคืบหน้าในการก่อสร้างของโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานน ้ า Nam Che ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
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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

Q1’2562 Q1’2561
% 

เปล่ียนแปลง
Q4’2561

% 
เปล่ียนแปลง

GWh GWh y-on-y GWh q-on-q
ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ กฟผ. 2,127 1,750 21.6% 2,053 3.6%

ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลกูค้ำอตุสำหกรรมในไทย
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุรี 395 393 0.6% 395 0.2%
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง 106 85 24.5% 98 8.4%
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 172 175 -1.8% 172 0.0%
นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุรี 1 57 58 -1.3% 63 -8.4%
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 38 37 3.1% 35 9.9%
นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด) 6 0 n/a 0 n/a 
ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลกูค้ำอตุสำหกรรมในไทย 775 749 3.5% 763 1.7%

ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลกูค้ำอตุสำหกรรมในเวียดนำม 116 112 3.5% 130 -11.1%

Q1’2562 Q1’2561
% 

เปล่ียนแปลง
Q4’2561

% 
เปล่ียนแปลง

ตนั ตนั y-on-y ตนั q-on-q
ปริมำณไอน ้ำท่ีขำย
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุรี 37,477 34,717 8.0% 38,482 -2.6%
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง 33,646 38,918 -13.5% 33,666 -0.1%
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 56,245 58,453 -3.8% 51,352 9.5%
นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด) 37,883 0 n/a 0 n/a 
ปริมำณไอน ้ำท่ีขำย 165,250 132,087 25.1% 123,500 33.8%

ตำรำงท่ี 2: รำคำขำยต่อหน่วย

หน่วย Q1’2562 Q1’2561
% 

เปล่ียนแปลง
Q4’2561

% 
เปล่ียนแปลง

y-on-y q-on-q
ราคาไฟฟ้า - กฟผ. บาทต่อ KWh 3.25 2.88 12.8% 3.24 0.3%
ราคาขายไฟฟ้า - ลกูคา้อุตสาหกรรมในไทย บาทต่อ KWh 3.30 3.27 0.9% 3.30 0.0%
ราคาขายไฟฟ้า-ลกูคา้อุตสาหกรรมในเวยีดนาม บาทต่อ KWh 2.33 2.34 -0.4% 2.38 -2.1%
ราคาขายไอน ้า - ลกูคา้อุตสาหกรรมในไทย บาทต่อตนั 1,161.88 1,035.55 12.2% 1,185.75 -2.0%
ราคาก๊าซธรรมชาตเิฉลีย่ บาทต่อลา้น BTU 281.52 237.21 18.7% 278.60 1.0%
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ต้นทุนค่ำกำ๊ซธรรมชำติ

• ต้นทุนกำ๊ซธรรมชำติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 37.5 y-on-y (4,728 ลา้น
บาท ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เป็น 6,503 ลา้นบาท ส าหรบั
ไตรมาสที ่1 ปี 2562) และร้อยละ 4.5 q-on-q (6,221 ลา้นบาท 
ส าหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เป็น 6,503 ล้านบาท ส าหรับ         
ไตรมาสที ่1 ปี 2562) โดยมสีาเหตุหลกัมาจากปรมิาณการใช้ก๊าซ
ธรรมชาตทิี่เพิม่ขึ้นจากการผลติไฟฟ้าที่เพิม่ขึน้ และการเพิม่ขึ้น
ของราคาก๊าซธรรมชาติ ซึ่งอ้างอิงกบักบัราคาเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก
ของก๊าซธรรมชาตทิัง้หมดของ ปตท.

ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำของประเทศเวียดนำม

• ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำท่ีซ้ือจำกบริษทัย่อยของ EVN เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
4.7 y-on-y (235 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2561 เป็น 246
ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2562) และลดลงร้อยละ 11.5 
q-on-q (278 ล้านบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เป็น 246
ล้านบาท ส าหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2562) สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ ลูกค้า
อุตสาหกรรมในประเทศเวยีดนาม

ต้นทุนกำรด ำเนินงำนและกำรบ ำรงุรกัษำ

• ต้นทุนกำรด ำเนินงำนและกำรบ ำรุงรกัษำเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
41.6 y-on-y จาก 440 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2561 เป็น 
623 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้า 
ABPR3, ABPR4 และ ABPR5 ในเดอืน ก.พ., ม.ิย. และ ต.ค. 
2561 ตามล าดบั 

• ต้นทุนกำรด ำเนินงำนและกำรบ ำรุงรกัษำลดลงร้อยละ 6.5 
q-on-q จาก 666 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่4 ปี 2561 เป็น 623 
ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 
การหยุดซ่อมบ ารุงตามแผนลดลงในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เมื่อ
เทยีบกบัไตรมาสที ่4 ปี 2561

ต้นทุนอ่ืนของกำรขำยและกำรให้บริกำร

• ต้นทุนอ่ืนของกำรขำยและกำรให้บริกำรลดลงร้อยละ 31.7
y-on-y (350 ล้านบาท ส าหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เป็น 239 
ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2562) และร้อยละ 17.3 q-on-q
(289 ล้านบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เป็น 239 ล้านบาท 
ส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2562) โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการบนัทกึ
ต้นทุนจากการก่อสร้างตามความคืบหน้าการก่อสร้างของ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานน ้า Nam Che

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.4 y-on-y
(268 ล้านบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เป็น 328 ล้านบาท 
ส าหรับ ไต รมาสที่  1  ปี  2562 ) และลดลงร้อยละ  20.2                 
q-on-q (411 ล้านบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เป็น 328
ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2562) โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก
การเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าใหม่
ดงักล่าวขา้งต้น ขณะที่ค่าใช้จ่ายตามฤดูกาลทีสู่งในไตรมาสที่ 4 
ส่งผลกระทบต่อการเปรยีบเทยีบ q-on-q
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

โครงสรา้งตน้ทุน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

Q1’2562 Q1’2561
% 

เปล่ียน
แปลง

Q4’2561
% 

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท q-on-q
ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร
ตน้ทุนก๊าซธรรมชาติ 6,503 4,728 37.5% 6,221 4.5%
ตน้ทุนค่าไฟฟ้าของประเทศเวยีดนาม 246 235 4.7% 278 -11.5%
ตน้ทุนการด าเนินงานและการบ ารงุรกัษา 623 440 41.6% 666 -6.5%
ตน้ทุนอื่น 239 350 -31.7% 289 -17.3%
รวมต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร 7,611 5,754 32.3% 7,454 2.1%

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (SG&A) 328 268 22.4% 411 -20.2%
ค่าเสือ่มราคา (Depreciation) 968 725 33.5% 956 1.3%
ค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 8,907 6,747 32.0% 8,821 1.0%



B.GRIMM  POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำร

รำยได้อ่ืนๆ

• รำยได้อ่ืนๆ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 118.2 y-on-y (22 ลา้นบาท
ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เป็น 48 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที่
1 ปี 2562) และลดลงร้อยละ 33.3 q-on-q (72 ลา้นบาท ส าหรบั
ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เป็น 48 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ปี
2562) โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเปลีย่นแปลงของดอกเบีย้รบั

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษัทรว่ม
และกำรรว่มค้ำ

• ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำลดลงร้อยละ 
40.0 y-on-y (50 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2561 เป็น 30
ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2562) และร้อยละ 38.8 q-on-q
(49 ล้านบาท ส าหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เป็น 30 ล้านบาท
ส าหรับไตรมาสที่  1 ปี  2562) โดยมีสา เห ตุหลักมาจาก 
1) การเปลี่ยนแปลงวิธกีารลงบญัชีส าหรบัส่วนแบ่งรายได้ของ
โครงการ BGYSP จากวิธสี่วนได้เสยี (Equity Method) มาเป็น
การรวมงบการเงนิ (Consolidation Method) หลงัจากถอืหุน้เพิ่ม
จากรอ้ยละ 49 เป็นรอ้ยละ 100 ในไตรมาสที ่3 ของปี 2561 และ
2) ส่วนแบ่งก าไรทีล่ดลงจากบรษิทัร่วม ABPIF

ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียน

• บริษทับนัทึกก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 11 ล้ำนบำท ส ำหรบั
ไตรมำสท่ี 1 ปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการบนัทกึก าไร
จากอตัราแลกเปลีย่นทีไ่มเ่กดิขึน้จรงิจากเจา้หนี้การคา้
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

รายการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการ

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

Q1’2562 Q1’2561
% 

เปล่ียน 
แปลง

Q4’2561
% 

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท q-on-q
รายไดอ้ื่น 48 22 118.2% 72 -33.3%
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและ
การร่วมคา้ 30 50 -40.0% 49 -38.8%
ก าไร(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น 11 (93) n/a 8 37.5%
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ตน้ทุนทางการเงนิ และรายได/้คา่ใชจ้า่ย ภาษเีงนิได้
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ต้นทุนทำงกำรเงิน

• ต้นทุนทำงกำรเงินเพ่ิมขึน้ร้อยละ 282.1 y-on-y จาก 145
ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เป็น 554 ลา้นบาท ส าหรบั
ไตรมาสที่ 1 ปี 2562

• ต้นทุนทำงกำรเงินลดลงร้อยละ 39.6 q-on-q จาก 917 ลา้น 
บาทส าหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เป็น 554 ล้านบาท ส าหรับ
ไตรมาสที ่1 ปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 
• ดอกเบีย้จ่ายจากการกูย้มื y-on-y: เพิม่ขึน้รอ้ยละ 22.6 y-on-y

จาก 532 ล้านบาท ส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2561 เป็น 652
ล้านบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากการบันทึกดอกเบี้ยจ่ายหลังการเปิดด าเนินการเชิ ง
พาณิชย์ของโครงการ ABPR3, ABPR4 และ ABPR5 ในปี 
2561;

• ดอกเบี้ยจ่ายจากการกู้ยืม q-on-q: ลดลงร้อยละ 3.1 q-on-q
จาก 673 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่4 ของปี 2561 เป็น 652 
ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่1 ของปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกั
มาจากการการช าระคืนเงินกู้ หลังจากการออกหุ้นกู้ระดับ
บริษัท และหุ้นกู้กรีนบอนด์ ในเดือนต .ค. และ ธ.ค. 2562 
ตามล าดบั; 

• ดอกเบีย้จ่ายแก่ ABPIF: ลดลงรอ้ยละ 17.6 y-on-y จาก 68
ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เป็น 56 ลา้นบาท
ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2562 และลดลงรอ้ยละ 61.1 q-on-q
จาก 144 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 เป็น 56
ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 ตามเงนิน าส่งจาก
ผลประกอบการของ ABP1 และ ABP2;

• ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ย ังไม่เกิดขึ้นจริง จาก        
กจิกรรมจดัหาเงนิกูย้มื y-o-y: จากก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่
ยงัไม่เกดิขึน้จรงิ 466 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2561 
เป็นก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริง 170 ล้าน
บาท ส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2562 โดยมสีาเหตุมาจากการแขง็
ค่าขึ้นร้อยละ 2.0 ของสกุลเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ     
ณ สิน้ไตรมาสที ่1 ปี 2562 เทยีบกบัการแขง็ค่าขึน้ร้อยละ 4.4 
ของสกุลเงนิบาทเทยีบกบัดอลลาร์สหรฐั ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 
2561; และ

• ผลก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ย ังไม่ เกิดขึ้นจริงจา ก         
กิจกรรมจัดหาเงินกู้ยืม  q-o-q: จากขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ 13 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่
4 ของปี 2561 เป็นก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไม่เกดิขึ้น
จริง 170 ล้านบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 โดยมี
สาเหตุมาจากการแขง็ค่าของสกุลเงนิบาทเทียบกบัดอลลาร์
สหรฐั ณ สิน้ไตรมาสของงบการเงนิ

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

• ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.6 y-on-y (39 ลา้นบาท
ส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2561 เป็น 49 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่1 
ปี 2562) และร้อยละ 6.5 q-on-q (46 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที่
4 ปี 2561 เป็น 49 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2562) โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากการบนัทกึค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี
และการเพิม่ขึน้ของก าไรก่อนภาษเีงนิไดต้ามล าดบั

ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

Q1’2562 Q1’2561
% 

เปล่ียน 
แปลง

Q4’2561
% 

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท q-on-q

ต้นทุนทำงกำรเงิน

ดอกเบีย้จ่าย 652 532 22.6% 673 -3.1%
ดอกเบีย้จ่ายแก่ ABPIF 56 68 -17.6% 144 -61.1%
ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่น
ทีย่งัไมเ่กดิขึน้ (170) (466) n/a 13 n/a
ตน้ทุนทางการเงนิอื่น 16 12 33.3% 86 -81.4%
รวมต้นทุนทำงกำรเงิน 554 145 282.1% 917 -39.6%
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได้
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 41 88 -53.4% 29 41.4%
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได้
รอการตดับญัชี 8 (49) n/a 17 -52.9%
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได้ 49 39 25.6% 46 6.5%
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ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน

• ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนงบกำรเงินรวมลดลงร้อยละ
17.2 y-on-y / ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน – ส่วนท่ีเป็นของ
บริษทัใหญ่ ลดลงร้อยละ 13.5 y-on-y จาก 830 ลา้นบาท/ 512 
ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เป็น 687 ล้านบาท/ 443 
ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 
ต้นทุนก๊าซธรรมชาติต่อหน่วยเพิม่ขึ้นร้อยละ 18.7 ขณะที่ราคา
ขายต่อหน่วยให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมเพิม่ขึ้นร้อยละ 0.9 (จาก
การปรบัขึน้ของค่า Ft ที่ล่าชา้กว่าการปรบัเพิม่ขึ้นของต้นทุนค่า
ก๊าซ) อย่างไรกต็ามสถานการณ์นี้เป็นเพยีงสถานการณ์ชัว่คราว 
เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาตมีแีนวโน้มปรบัตวัลดลงในไตรมาสที ่
2 ปี 2562 นอกจากนี้มกีารหยุดซ่อมบ ารุงตามแผนทีม่ากกว่าช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน แต่แผนซ่อมบ ารุงจะลดลงในช่วงทีเ่หลอืของปี

• ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนงบกำรเงินรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
80.3 q-on-q / ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน – ส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 101.4 q-on-q จาก 381 ล้านบาท/ 
220 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เป็น 687 ล้านบาท/ 
443 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมา
จาก 1) ผลกระทบตามฤดูกาลที่ลดลงจากไตรมาสที่ 4 ซึ่งมกีาร
ลดลงของหน่วยขายในช่วงเทศกาลวนัหยุด และมคี่าใชจ้่ายในการ
ขายและบรหิารทีส่งู 2) ตน้ทุนทางการเงนิทีล่ดลงจากการช าระคนื
เงนิกู ้3) ดอกเบี้ยจ่ายแก่ ABPIF ทีล่ดลงและ 4) การหยุดซ่อม
บ ารุงตามแผนทีล่ดลง

โดยมกีารปรบัปรุงรายการหลงัก าไรสุทธดิงันี้

• ก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง จ านวน
180 ลา้นบาท;

• รำยจ่ำยอ่ืนท่ีไม่เกิดขึ้นเป็นประจ ำ จ านวน 31 ล้านบาท 
โดยมสีาเหตุมาจาก ค่าใช้จ่ายส าหรบัพนักงานของบริษัท
เพื่อให้ท างานอยู่ร่วมกับองค์กรที่จ ัดสรรให้ในช่ วง IPO
จ านวน 14 ล้านบาท และการตัดจ าหน่ายวสัดุส ารองคลัง 
จ านวน 17 ลา้นบาท
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

ก าไรสทุธจิากการด าเนินงาน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

Q1’2562 Q1’2561
% 

เปล่ียน 
แปลง

Q4’2561
% 

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท q-on-q

ก าไรส าหรบังวด 835 1,203 -30.6% 280 198.2%

บวก (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ (180) (400) n/a 13 n/a

บวก รายจ่ายอื่นทีไ่มเ่กดิขึน้เป็นประจ า 31 27 14.8% 88 -64.8%

ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน 687 830 -17.2% 381 80.3%

ลบ ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 244 318 -23.3% 161 51.6%
ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน - ส่วนท่ีเป็นของบริษทั
ใหญ่ 443 512 -13.5% 220 101.4%

ก าไรสุทธจิากการด าเนินงานต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.17 0.20 -13.5% 0.08 101.4%

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

• สินทรพัยร์วมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.5 จาก 100,636 ลา้นบาท
ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2561 เป็น 110,161 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 ม.ีค.
2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของทีด่นิ อาคาร และ
อุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน

• หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.4 จาก 58,173 ล้าน
บาท ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2561 เป็น 60,721 ล้านบาท ณ วนัที่ 31
ม.ีค. 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการกูย้มืเงนิระยะสัน้ ส าหรบั
ซื้อโครงการ และการกู้ยืมเงินส าหรับพัฒนาโครงการที่อยู่ใน
ระหว่างการก่อสรา้ง

• ส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.9 จาก 27,739 ลา้นบาท    
ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2561 เป็น 28,536 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ม .ีค. 
2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของก าไรสะสมจากผล 
ประกอบการในช่วงทีผ่่านมา

• อัตรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึ้น จาก      
1.5 เท่า ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2561 เป็น 1.6 เท่า ณ วนัที่ 31 ม.ีค. 
2562

10

สถำนะ
ทำงกำรเงิน

งบแสดงสถานะการเงนิ

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถำนะทำงกำรเงิน
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

31 ธ.ค. 61 30 มี.ค. 62 % เปล่ียนแปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท %

เงนิสด, รายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิลงทุนชัว่คราว 15,179 14,940 -1.6%

รวมสนิทรพัย์ 100,636 110,161 9.5%

หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 58,173 60,721 4.4%

รวมหนี้สนิ 72,897 81,625 12.0%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 27,739 28,536 2.9%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ - บรษิทัใหญ่ 19,253 19,670 2.2%
อตัราส่วนหน้ีสินสทุธิต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า) 1.5 1.6 
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Nam Che Hydro Power Project (สปป. ลำว)

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

SCOD ครึง่แรกของปี 2562

สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 15.0 MW / 25 ปี
% ควำมคืบหน้ำ 98.9%
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โครงกำรโรงไฟฟ้ำ
ท่ีอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง

(ณ วนัที ่8 พฤษภาคม 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 94.3%

Phu Yen TTP 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 87.5%

Progress on track

Progress on track

Progress on track

Interchem

ประเภทเช้ือเพลิง ขยะอุตสาหกรรม

ก ำลงักำรผลิตติดตัง้ (MW) 4.8 MW 

สดัส่วนกำรถือหุ้น (%) 48.0%

SCOD 30 ธ.ค. 2562

สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 4.8 MW / 20 ปี
% ควำมคืบหน้ำ 6.8%

Progress on track
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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 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 & 
CO-OP

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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