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2562: ปีท่ีโดดเด่นจำกก ำลงักำรผลิตท่ีเติบโตถึงร้อยละ 40.0
ปี 2562 เป็นปีที่โดดเด่นจากการเตบิโตของก าลงัการผลติถึงร้อยละ 
40.0 หรอืเตบิโตขึน้ 820 เมกะวตัต์ จาก 2,076 เมกะวตัต์ เป็น 2,896 
เมกะวตัต์ และมโีครงการทีอ่ยู่ระหวา่งการพฒันาอกีหลายโครงการ ซึ่ง
จะท าใหบ้รษิทัมกี าลงัการผลติตดิตัง้ทัง้หมด 3,424 เมกะวตัต์ ภายใน
ปี 2568 โดยการเตบิโตดงักล่าวมาจากทัง้โครงการทีก่่อสรา้งใหม่ และ
การควบรวมกจิการ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ดงันี:้
- ขยำยธุรกิจในเชิงกลยุทธ์สู่พื้นท่ีมำบตำพุด ด้วยการเข้าซื้อ

โครงการ GLOW SPP1 ซึง่ตัง้อยู่ในพืน้ทีม่าบตะพุดในเดอืน ม.ีค. 
2562 โดยมีนิคมอุตสาหกรรมเอเชียเป็นพันธมติรทางธุรกิจที่
ส าคญั และมแีผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ขนาด 280 เมกะวตัต์ 
ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมขนาด 124 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับความ
ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าทีส่งูในพืน้ทีด่งักล่าว

- กำรเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยโ์ครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลงังำน
แสงอำทิตย์รวม 677 เมกะวตัต์  ในประเทศเวียดนำม ใน
เดอืน ม.ิย. 2562 รวมถงึโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ที่
ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีผลการด าเนินงานที่ดีให้
กระแสดเงนิสดสม ่าเสมอมาโดยตลอด

- กำรเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยโ์ครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนน ้ำ 
Nam Che 1 และโครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะอุตสำหกรรม 
Interchem ในเดอืน ม.ิย. และธ.ค. 2562 ตามล าดบั ด้วยก าลงั
การผลติตดิตัง้ 15 เมกะวตัต์ และ 4.8 เมกะวตัต์ ตามล าดบั

แมว้่าโครงการใหม่ส่วนใหญ่ เริม่ด าเนินการในช่วงกลางปี บรษิัทมี
ก าไรสุทธิ ในปี 2562 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 33.6 เป็น 3,977 ล้านบาท 
ขณะทีก่ าไรสุทธ-ิส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 20.8 เป็น 
2,331 ลา้นบาท ส่วนก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน และก าไรสุทธจิาก
การด าเนินงาน–ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ อยู่ที ่3,658 ลา้นบาท และ 
2,161 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้นี้ผลการด าเนินงานเต็มปีจากโครงการ
ใหมด่งักล่าว จะเริม่ส่งผลตัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้ไป
ขยำยกำรลงทุนในประเทศกมัพชูำ ฟิลิปปินส ์และโอมำน
บริษัทขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนไปยังประเทศ
ฟิลิปปินส์ โดยการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเอกชนโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนหลงัคา 6 เมกะวตัต์ และ
ขยายไปประเทศโอมานโดยการลงนามในสญัญาซื้อขายไฟฟ้าเอกชน 
ส าหรบักรอบการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์แบบ
ตดิตัง้ บนหลงัคาประมาณ 30 เมกะวตัต์ กบัทาง AI Madina Group
นอกจากนี้บริษัทได้ขยายธุรกจิในประเทศกมัพูชาจากการได้มาซึ่ง
โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 39 เมกะวตัต์ มกี าหนดการ
เปิดด าเนินการเชงิพาณชิย ์ในไตรมาสที ่4 ปี 2563
กำรประสำนควำมร่วมมือกบัพนัธมิตรระดบัโลก
บรษิทัไดร้่วมมอืกบั ซเีมนส ์ภายใตส้ญัญาใหบ้รกิารระยะยาวเพิม่เตมิ 
(Long Term Services Agreement : LTSA) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพใน
การด าเนินงานของเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ โดยในปี 2562 
ประสบความส าเร็จในการปรบัปรุงประสทิธภิาพไปแลว้ 2 โครงการ
และมอีกี 4 โครงการทีอ่ยู่ในแผนการปรบัปรุงประสทิธภิาพ ซึ่งจะแลว้
เสรจ็ภายใน 3 ปีขา้งหน้า

บริษัทได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ LG Chem เพื่อร่วมกัน
พัฒน าร ะบบกัก เก็บพลัง ง าน  และกับ  PetroVietnam Power
Corporation-JSC เพือ่ร่วมกนัศกึษาการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าทีใ่ช้
ก๊าซธรรมชาตเิหลว (LNG) เป็นเชื้อเพลงิ รวมถงึโครงการการน าเขา้
และจ าหน่าย LNG เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลงิส าหรบัโรงงานผลิตไฟฟ้าใน
ประเทศเวยีดนาม
โครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ติดตัง้บนทุ่ น
ลอยน ้ำของกฟผ. 
กจิการค้าร่วม บี.กรมิ เพาเวอร์–เอ็นเนอร์จี้ ไชน่า ได้รบัคดัเลอืกให้
เป็นผูร้บัเหมาก่อสรา้งโครงการผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ตดิตัง้
บนทุ่นลอยน ้า ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทุ่นลอย
น ้าร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน ้ าเขื่อนสิรินธร ซึ่งเป็นโครงการ hybrid 
hydro-floating solar ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ขนาดก าลงัการผลติติดตัง้ 45 
เมกะวตัต์ และมกี าหนดก่อสรา้งแลว้เสรจ็ในเดอืน ธ.ค. 2563
มำตรกำรบริหำรจดักำรน ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสดุ
บริษัทมีนโยบายและมาตรการการบริหารจัดการน ้ า เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดจากการใช้น ้าและอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าตามแนวทาง
ความยัง่ยนื น ้าส่วนใหญ่ที่ถูกน ามาใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
ความร้อนร่วมมาจากน ้ าที่ผ่านกระบวนการ recycle หรือจาก 
การบ าบดัน ้าเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม ทัง้นี้บรษิัทยังมแีผนการ
ควบคุมการผลติไฟฟ้าใหม้ปีระสทิธภิาพ ซึ่งน ามาสู่การบรหิารจดัการ
น ้าอย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย

บรษิัทมกีารวางแผนการบรหิารจดัการน ้าร่วมกบันิคมอุตสาหกรรม
อย่างรอบคอบ ท าให้ม ัน่ใจว่าปริมาณน ้าส ารองในบ่อกกัเก็บน ้าของ
นิคมอุตสาหกรรมเพียงพอต่อการเดินเครื่องไปจนถึงช่วงฤดูฝน 
บรษิทัมัน่ใจว่าสามารถผลติไฟฟ้าและไอน ้าทีม่คีุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
เพือ่ตอบสนองความตอ้งการทีม่ากขึน้ของลูกคา้อุตสาหกรรมรายเดมิ
และลกูคา้รายใหม่

ลกูค้ำอตุสำหกรรมรำยใหม่ด้วยสญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 23   
เมกะวตัต ์มีก ำหนดกำรซ้ือไฟในช่วง 7 เดือนแรกของปี’63
ด้วยฐานลูกค้าชัน้น าระดบัโลกจ านวนมากภาพรวมการขายไฟฟ้า
ใหแ้ก่ลูกคา้อุตสาหกรรมในเดอืน ม.ค. 2563 จงึยงัคงแขง็แกร่ง ดว้ย
ปรมิาณการขายใกลเ้คยีงกนั y-on-y นอกจากนี้ยงัมลีกูคา้รายใหมท่ีไ่ด้
ลงนามในสญัญาซื้อขายไฟฟ้ารวม 23 เมกะวตัต์ ซึ่งมกี าหนดการ
ทยอยเชือ่มต่อกบัโรงไฟฟ้าของบรษิทัในช่วง 7 เดอืนแรกของปี 2563 
ขณะเดยีวกนัยงัคงมคีวามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าจากลูกคา้อุตสาหกรรมทีม่ ี
ศกัยภาพมากกว่า 1,000 ราย ในนิคมอุตสาหกรรม ทีเ่ปิดด าเนินการ
แลว้ และอยู่ระหว่างพฒันา
กลยทุธใ์นกำรจดักำรควำมเส่ียงทำงด้ำนอตัรำแลกเปล่ียน
โดยปกติแล้วความผนัผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้มผีลกระทบ
อย่างมนีัยส าคญัต่อผลการด าเนินงานของบรษิัท บรษิัทมีกลยุทธ์ใน
การจัดการความเสี่ยง ทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้  1) การจัด
สดัส่วนเงนิกูย้มืของบรษิทัเจา้ของโครงการในสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐั
ให้สอดคล้องกบั รายได้ในสกุลเงินเดียวกนัหรือเรียกว่า “Natural
Hedge” ซึ่งเป็นการจ ากดัความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนของ
โครงการ ที่เปิดด าเนินการแลว้ และ 2) การใช้ตราสารอนุพนัธ์ เช่น 
สญัญา ซื้อขายล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อป้องกนัความเสีย่ง
ทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนในการซื้อเครื่องจักรส าหรับโครงการ
โรงไฟฟ้าระหว่างก่อสรา้ง

1

ค านิยาม & ชื่อโครงการผลประกอบการทางการเงนิ สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้งข้อมูลสรปุ
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Refinance เงินกู้โครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์
เดอืน พ.ค. 2562 โครงการ Solarwa และโครงการ TPS Commercial
ได้ refinance เงนิกูย้มื 2,200 ลา้นบาท ซึ่งสามารถลดอตัราดอกเบี้ย
ลงไดป้ระมาณ 2.0% ต่อปี หรอืราว 119 ลา้นบาท ตลอดอายุโครงการ
กำรออกหุ้นกู้ท่ีมีลกัษณะคล้ำยทุน 
เดอืน พ.ย. 2562 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ด้อยสทิธทิี่มลีกัษณะคล้ายทุน 
จ านวน 8,000 ล้านบาท เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป ซึ่ง
ได้รบัความสนใจและเป็นที่ต้องการทัง้จากนักลงทุนสถาบนัและนัก
ลงทุนรายย่อย โดยบรษิัทน าเงนิที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปใช้ในการ
ขยายการลงทุน ปรบัโครงสร้างเงนิทุน และการด าเนินงานตามปกต ิ
การออกหุน้กูท้ ี่มลีกัษณะคลา้ยทุนนี้ ท าให้อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระ
ดอกเบีย้สุทธติ่อส่วนของผูถ้อืหุน้ในงบการเงนิรวมลดลงจาก 1.6 เท่า 
มาที ่1.0 เท่า ณ 31 ธ.ค. 2562
โครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำงอยู่ในก ำหนดระยะเวลำ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตัง้บนทุ่นลอยน ้ า
หลกัชยั (LK) ในประเทศไทย ขนาดก าลงัการผลติตดิตัง้ 13 เมกะวตัต์ 
มคีวามคืบหน้าในการก่อสร้าง ร้อยละ 16.3 ซึ่งอยู่ระหว่างการหา
ข้อสรุปข้อมูลจ าเพาะของอุปกรณ์และสรุปแบบแปลน โดยมี
ก าหนดการเปิดด าเนินการเชงิพาณชิยใ์นเดอืน ก.ย. 2563
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ Sisophon ในประเทศกมัพูชา
ขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ 39 เมกะวตัต์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ดา้นเทคนิคและขอ้มลูจ าเพาะกบัทางผูร้บัเหมา และเตรยีมปรบัพื้นที่
โดยมกี าหนดการเปิดด าเนินการเชงิพาณชิยใ์นเดอืน ต.ค. 2563

โ ค ร ง ก า ร โ ร ง ไ ฟ ฟ้ าพลั ง ง า นล มบ่ อ ทอ ง  วิน ด์ ฟ า ร์ ม  1 &2                 
ในประเทศไทย ขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ 16 เมกะวัตต์ มีความ
คบืหน้าในการก่อสร้าง ร้อยละ 17.1 ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมปรบั
พื้นที่ก่อสร้างโดยมกี าหนดการเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ในเดอืน 
ธ.ค. 2563

รำงวลัและประกำศเกียรติคณุ          
ในปี 2562 บรษิทัไดร้บัรางวลัทัง้หมด 10 รางวลั ทัง้ระดบัประเทศและ
ระดบัสากล ในหลายแขนง ไดแ้ก่ Best Renewable Projects, Green 
Bond Financing, Best CEO และ Best IR Team และอกี 7 รางวลัใน
ส่วนของ ESG และความยัง่ยนื ซึ่งสะท้อนใหเ้หน็ถงึความมุ่งมัน่และ
ความรบัผดิชอบ ในดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภบิาล เพื่อการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนื
เดือน พ.ย. 2562 บริษัทได้ร ับรางวัลนักลงทุนสัมพนัธ์ยอดเยี่ยม       
(Best Investor Relations Award) ของกลุ่มบรษิทัจดทะเบยีนที่มี
มลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดระหว่าง 30,000 - 100,000 ลา้นบาท 
จากงาน SET Awards 2019 ซึ่งจดัโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทยและนิตยสารการเงนิธนาคาร นอกจากนี้ยงัไดร้บัคดัเลอืกให้อยู่ใน
รายชื่อหุ้นยัง่ยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)
ประจ าปี 2562 ซึ่งถือเป็นปีที่ 2 ติดต่อกนั สะท้อนให้เห็นถึงการมี
บรรษทัภบิาลทีด่ ีมกีารพฒันาดา้นสงัคม และมกีารเตบิโตอย่างยัง่ยนื

เดือน ธ.ค. 2562 บริษัทได้รบัรางวลั 4 รางวลั ในงาน The Asset
ESG Corporate Awards 2019 ได้แก่ 1) Platinum Award 
Excellence in ESG, 2) Best Initiative in Environmental 
Responsibility, 3) Best CEO and 4) Best Investor Relations 
Team จดัโดย นิตยสาร The Asset ณ ประเทศฮ่องกง

เดือน ม.ค. 2563 บริษัทได้ร ับรางวัล 2 รางวัล ได้แก่ The Best
Power Plant Project Developer – Solar for Phu Yen TTP project 
และ the Best CEO in the Energy Sector – Thailand 2019 ในงาน 
International Finance Awards 2019 จดัโดยนิตยสาร International 
Finance ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
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ค านิยาม & ชื่อโครงการผลประกอบการทางการเงนิ สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้งข้อมูลสรปุ
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รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร
• รำยไ ด้จำกกำรขำยและกำรใ ห้บ ริกำร  เ พ่ิม ขึ้น  y-on-y               

ร้อยละ 20.6 ส ำหรบัปี 2562 เป็น 44,132 ลา้นบาท และร้อยละ 
13.3 ส ำหรบั Q4’2562 เป็น 11,258 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมา
จาก 1) ก าลงัการผลติที่เพิม่ขึ้น 692 เมกะวตัต์ ในช่วง 12 เดอืนที่
ผ่านมา จากการเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ 3 โครงการ (โครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานน ้า Nam Che 1 ในลาว และโครงการผลติไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ DT1&2 และ Phu Yen TTP ในเวียดนาม),      
2) การเขา้ซื้อโครงการ SPP1 124 เมกะวตัต์ ในเดอืน ม .ีค. 2562,
3) การด าเนินการเต็มปีของโครงการโรงไฟฟ้า SPP 3 โครงการ 
(ABPR3, ABPR4 และ ABPR5 ซึ่งเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ในปี 
2561) และ 4) การเพิม่ขึน้ของราคาขายไฟฟ้าในช่วง 2562

EBITDA
• EBITDA เพ่ิมขึน้ y-on-y ร้อยละ 24.9 ส ำหรบัปี 2562 เป็น 11,485 

ลา้นบาท และร้อยละ 33.4 ส ำหรบั Q4’2562 เป็น 2,938 ลา้นบาท 
เนื่องจากการขยายธุรกิจจากการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ของ
โรงไฟฟ้าใหม่ และการเขา้ซื้อกจิการ ดงักล่าวขา้งตน้

• อัตรำก ำไร EBITDA เพ่ิมขึ้นมำท่ีร้อยละ 26.0 ส ำหรบัปี 2562 
เนื่องจาก 1) การเพิม่ขึน้ของลูกค้าอุตสาหกรรม จากสญัญาซื้อขาย
ไฟฟ้าทัง้หมด 25 เมกะวตัต์, 2) ปรมิาณการใชเ้ชื้อเพลงิ (heat rate)
ของโครงการโรงไฟฟ้า ABP3 และ ABP5 ที่ลดลงหลังจากการ 
upgrade เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหนัก๊าซ ในเดือน ธ .ค. 2561 - ม.ค. 
2562 และเดอืน ก.ค. 2562 ตามล าดบั และ 3) ผลการด าเนินงานของ
โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ในประเทศเวยีดนามที่ให้
อตัราก าไร EBITDA ทีส่งู

ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน
• ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน / ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน –

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ ส ำหรบัปี 2562 เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 
20.8 / ร้อยละ  17.3 เ ป็น 3,658 ล้านบาท / 2,161 ล้านบาท 
เนื่องจาก 1) การด าเนินการเต็มปีของโครงการโรงไฟฟ้า SPP
3 โ ค ร งก า ร , 2 ) ผลกา รด า เ นิ น ง านขอ ง โ ร ง ไฟ ฟ้ า  SPP1, 
โรงไฟฟ้าพลงังานน ้า Nam Che 1 และโครงการผลติไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ ในเวียดนาม 2 โครงการ, 3) ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
(heat rate) ของโครงการโรงไฟฟ้า ABP3 และ ABP5 ที่ลดลง
หลงัจากการ upgrade และ 4) การลดต้นทุนทางการเงนิ แมว้่าราคา
ก๊าซธรรมชาตเิฉลีย่ต่อหน่วยเพิม่ขึน้ y-on-y รอ้ยละ 5.3 ในปี 2562

• ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน / ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน –
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ ส ำหรับ Q4’2562 เพ่ิมขึ้น y-on-y  
ร้อยละ 118.4 / ร้อยละ 94.5 เป็น 832 ล้านบาท / 428 ล้านบาท 
มสีาเหตุหลกัมาจากการขยายธุรกจิและการเขา้ซื้อกจิการดงัที่กล่าว
มาขา้งตน้ ประกอบกบัการลดตน้ทุนทางการเงนิ

ก ำไรสุทธิ
• ส ำหรบัปี 2562 ก าไรสุทธ ิ/ ก าไรสุทธ ิ- ส่วนที่เป็นของบรษิัทใหญ่ 

เพิม่ขึ้น y-on-y ร้อยละ 33.6 / ร้อยละ 25.1 เป็น 3,977 ล้านบาท / 
2,331 ลา้นบาท ตามล าดบั จากสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้ 

• ส ำหรบั Q4’2562 ก าไรสุทธิ / ก าไรสุทธ ิ- ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 
เพิม่ขึ้น y-on-y ร้อยละ 191.4 / ร้อยละ 214.6 เป็น 816 ล้านบาท / 
409 ลา้นบาท ตามล าดบั

ค านิยาม & ชื่อโครงการผลประกอบการทางการเงนิ สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้งข้อมูลสรปุ
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ข้อมลูสรปุ

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั
2561 2562

เปล่ียน 
แปลง

Q4’2561 Q3’2562 Q4’2562
เปล่ียน 
แปลง

เปล่ียน
แปลง

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

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 36,585 44,132 20.6% 9,933 11,751 11,258 13.3% -4.2%

EBITDA* 9,199 11,485 24.9% 2,202 3,326 2,938 33.4% -11.7%

ก าไรสุทธิ 2,976 3,977 33.6% 280 1,287 816 191.4% -36.6%

ก าไรสุทธิ - ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,863 2,331 25.1% 130 763 409 214.6% -46.4%

ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน** 3,027 3,658 20.8% 381 1,225 832 118.4% -32.1%
ก าไรสทุธจิากการด าเนนิงาน–ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั
ใหญ่ 1,842 2,161 17.3% 220 715 428 94.5% -40.1%
อตัรำก ำไร EBITDA (%) 25.1% 26.0% 22.2% 28.3% 26.1%
อตัรำก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน (%) 8.3% 8.3% 3.8% 10.4% 7.4%
สดัส่วนก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน –
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (%) 60.9% 59.1% 57.7% 58.4% 51.4%
หมายเหตุ:
*EBITDA = ก าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษเีงนิได,้ คา่เสือ่มและคา่ตดัจ าหน่าย - ราย ได ้(รายจา่ย) ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน
**ก าไรสุทธจิากการด าเนนิงาน = ก าไรสุทธ ิ-ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ – รายได ้(รายจา่ย) ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน
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โครงสรา้งรายได้

ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

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

โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. 
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. เพ่ิมขึน้ y-on-y ร้อยละ

21.4 ส ำหรบัปี 2562 เป็น 28,726 ลา้นบาท และร้อยละ 8.8
ส ำหรบั Q4’2562 เป็น 7,236 ลา้นบาท
• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ กฟผ. เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 

18.2 ส ำหรับปี 2562 เป็น 9,100 กิกะวัตต์-ชัว่โมง และ              
ร้อยละ 14.7  ส ำหรบั Q4’2562 เป็น 2,355 กกิะวตัต์-ชัว่โมง 
โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ของ
โครงการโรงไฟฟ้า ABPR3, ABPR4 และ ABPR5 ในปี 
2561 และการเพิม่ขึน้ของหน่วยขายจากการเขา้ซื้อโครงการ 
SPP1 ในเดอืน ม.ีค. 2562

• รำคำขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. ต่อหน่วย เพ่ิมขึ้น y-on-y
ร้อยละ 2.9 ส ำหรบัปี 2562 เป็น 3.16 บาทต่อกิโลวตัต์-
ชัว่โมง และ ลดลง y-on-y ร้อยละ 5.2 ส ำหรบั Q4’2562
เ ป็น  3 .07  บาทต่อกิโ ลวัตต์ -ชัว่ โ มง  เนื่ อ งจากการ
เปลี่ยนแปลงของค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) ซึ่ง
อา้งองิตามราคาก๊าซธรรมชาตทิีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 5.3 และลดลง 
รอ้ยละ 4.4 ตามล าดบั จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรม
ในประเทศไทย 
• รำยไ ด้จำกกำรขำยไฟฟ้ำใ ห้แ ก่ลูก ค้ำอุตสำหกรรม

ในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 1.3 ส ำหรบัปี 2562
เ ป็ น  10,174 ล้ าน บ าท  และลดลง  y-on-y ร้ อ ยละ  3.9        
ส ำหรบั Q4’2562 เป็น 2,418 ลา้นบาท 

• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำอตุสำหกรรมในประเทศ
ไทยเพ่ิมขึน้ y-on-y ร้อยละ 0.9 ส ำหรบัปี 2562 เป็น 3,084 
กกิะวตัต์-ชัว่โมง โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 1) การเพิม่ขึน้ของ
ลูกค้าใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง โดยเฉพาะ
จากโรงไฟฟ้าใหมท่ีเ่ปิดด าเนินการเชงิพาณชิยใ์นปี 2561, 2) 
การรวมลูกค้าอุตสาหกรรมของโครงการ SPP1 ในนิคม
อุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด) และ 3)
การเพิม่ขึน้ของความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของลกูคา้อุตสาหกรรม
รายเดมิ ในสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีแม้ว่ำ ลดลง y-on-y
ร้อยละ 4.2 ส ำหรบั Q4’2562 เป็น 731 กิกะวัตต์-ชัว่โมง
จากจ านวนการใช้ไฟฟ้าของลูกคา้บางรายที่ลดลง และการ
ปิด ซ่ อมบ า รุ งข อ งลู กค้ าบา ง ร าย  ซึ่ ง ส่ ง ผลก ร ะทบ
เพยีงชัว่คราว โดยในเดอืน ม.ค. 2563 จ านวนการใช้ไฟฟ้า
ได้กลบัมาที่ระดบัเดิม จากการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในลูกค้า
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ลูกค้าใหม่), เครื่องใช้ในบ้าน 
และสิ่งทอ นอกจากนี้ยงัมลีูกค้าใหม่ที่ลงนามในสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้าอกี 23 เมกะวตัต์ ซึ่งมกี าหนดการซื้อไฟในช่วง 7 
เดอืนแรกของปี 2563

• รำคำขำยไฟให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมในประเทศไทย
เพ่ิมขึน้ y-on-y ร้อยละ 0.6 ส ำหรบัปี 2562 เป็น 3.30 บาท
ต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง และร้อยละ 0.3 ส ำหรบั Q4’2562 เป็น 
3 . 31  บาท ต่อกิโ ลวัตต์ -ชัว่ โ มง  ซึ่ ง เ ป็น ไปตามการ
เปลีย่นแปลงของค่า Ft ทีป่ระกาศโดย กกพ.

2561 2562
เปล่ียน 
แปลง

Q4’2561 Q3’2562 Q4’2562
เปล่ียน 
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า
รายไดก้ารขายไฟฟ้าให้ กฟผ. 23,664 28,726 21.4% 6,652 7,462 7,236 8.8% -3.0%
รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหลู้กคา้อตุสาหกรรมในไทย 10,040 10,174 1.3% 2,515 2,617 2,418 -3.9% -7.6%
รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหล้กูคา้อตุสาหกรรมใน
เวยีดนาม 1,183 1,238 4.6% 309 323 324 4.9% 0.3%
รายไดก้ารขายไฟฟ้าให้ กฝภ. / กฟน. 300 773 157.7% 127 188 165 29.9% -12.2%
รวมรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าลาว 107 268 150.5% 24 145 78 225.0% -46.2%
รวมรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าเวยีดนาม 0 1,623 n/a 0 703 737 n/a 4.8%
รวมรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ 35,294 42,802 21.3% 9,626 11,438 10,959 13.8% -4.2%
รายไดจ้ากการขายไอน ้า 554 927 67.3% 146 289 228 56.2% -21.1%
รายไดจ้ากการขาย Demineralized Water 0 36 n/a 0 11 10 n/a -9.1%
รายไดอ้ื่นจากการขายและการใหบ้รกิาร* 737 366 -50.3% 161 12 61 -62.1% 408.3%
รวมรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 36,585 44,132 20.6% 9,933 11,751 11,258 13.3% -4.2%

*รวมรายไดจ้ากการก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน ซึง่จะรบัรูต้ามความคบืหน้าในการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานน ้า ในประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตย
ประชาชนลาว ซึง่จะหกัลา้งกบัการบนัทกึตน้ทนุจากการก่อสรา้งตามความคบืหน้าการก่อสรา้ง ตามหลกัการลงบญัช ีTFRIC 12 - Concession Agreement
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รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศเวียดนำม
• รำยไ ด้จำกกำรขำยไฟฟ้ำใ ห้แ ก่ลูก ค้ำอุตสำหกรรม

ในประเทศเวียดนำม เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 4.6 ส ำหรบัปี 
2562 เป็น 1,238 ล้านบาท และร้อยละ 4.9 ส ำหรบั Q4’2562 
เป็น 324 ลา้นบาท

• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศเวียดนำม เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 3.9 ส ำหรบัปี 
2562 เป็น 519 กกิะวตัต์-ชัว่โมง และร้อยละ 5.5 ส ำหรบั 
Q4’2562 เป็น 137 กิกะวัตต์-ชัว่โมง ตามล าดับ โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ของลกูคา้
รายเดมิ

• รำคำขำยไฟฟ้ำต่อหน่วยแก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศเวียดนำมเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 0.4 ส ำหรบัปี 
2562 เป็น 2.38 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง และลดลง y-on-y
ร้อยละ 0.8 ส ำหรบั Q4’2562 เป็น 2.36 บาทต่อกโิลวตัต์-
ชัว่โมง โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
ขายปลีกที่บริษัทย่อยของ EVN เรียกเก็บ ซึ่งกลุ่มบริษัท 
ขายไฟฟ้าในราคาทีเ่ป็นส่วนเพิม่จากราคาขายปลกีทีบ่รษิทั
ย่อยของ EVN เรยีกเกบ็ (cost plus margin) 

รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศไทย
• รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน

ประเทศไทยเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 67.3 ส ำหรับปี 2562
เป็น 927 ล้านบาท และร้อยละ 56.2 ส ำหรบั Q4’2562 เป็น
228 ลา้นบาท

• ป ริมำณไอน ้ ำ ท่ี ข ำย ใ ห้ แ ก่ ลู กค้ ำอุต สำหกรรม
ในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 70.7 ส ำหรบัปี
2562 เ ป็ น  855,377 ตัน  และร้ อยละ  74.1 ส ำหรับ 
Q4’2562 เป็น 215,074 ตัน โดยมีสาเหตุมาจากการรวม
ลูกค้าไอน ้ าอุตสาหกรรมของโครงการ SPP1 ในนิคม
อุตสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด) และ     
ความต้องการใชไ้อน ้าที่เพิม่ขึน้ของลูกคา้อุตสาหกรรมราย
เดมิในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั

• รำคำขำยไอน ้ำต่อหน่วยแก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศไทย ลดลง y-on-y ร้อยละ 2.0 ส ำหรบั ปี 2562
เป็น 1,083.93 บาทต่อตัน และร้อยละ 10.7 ส ำหรับ
Q4’2562 เป็น1,058.37 บาทต่อตนั จาก 1) การรวมรายได้
จากการขายไอน ้าของ SPP1 (ซึ่งมรีาคาขายต่อหน่วยน้อย
กว่าโครงการอื่น) ตัง้แต่เดอืน ม.ีค. 2562 เป็นต้นมา และ 2)
การลดลง y-on-y ร้อยละ 4.4 ส าหรบั Q4’2562 ของราคา
ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งราคาไอน ้ าโดยทัว่ ไปจะถูกปรับให้
สอดคลอ้งกบัราคาของก๊าซธรรมชาติ

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟภ. / กฟน.
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กฟภ. / กฟน. เพ่ิมขึ้น y-on-y          

ร้อยละ 157.7 ส ำหรบัปี 2562 เป็น 773 ลา้นบาท และร้อยละ 
29.9 ส ำหรบั Q4’2562 เป็น 165 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมา
จาก 1) การรวมงบการเงนิของ BGYSP หลงัจากถือหุ้นเพิ่ม
จากรอ้ยละ 49 เป็น รอ้ยละ 100 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 และ 2) 
รายได้จากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ติดตัง้บนพื้นดิน ส าหรบัหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาค
การเกษตร ก าลังการผลิตติดตัง้ 30.8 เมกะวัตต์ ซึ่งเปิด
ด าเนินการเชงิพาณชิย ์ในเดอืน ธ.ค. 2561 

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำลำว
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำลำวเพ่ิมขึ้น y-on-y 

ร้อยละ 150.5 ส ำหรบั 2562 เป็น 268 ล้านบาท และร้อยละ 
225.0 ส ำหรบั Q4’2562 เป็น 78 ลา้นบาท เนื่องจาก 1) การเปิด
ด าเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานน ้า Nam Che 1 ซึ่ง
เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ เมือ่วนัที ่1 ม.ิย. 2562 และ 2) การ
เพิม่ขึน้ของปรมิาณน ้า

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำเวียดนำม
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำเวียดนำมส ำหรบั 

ปี 2562 อยู่ที่ 1,623 ล้านบาท และ Q4’2562 อยู่ที่ 737 ล้าน
บาท จากการเปิดด าเนินการของโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม ได้แก่โครงการผลิตไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย ์Dau Tieng 1 และ Dau Tieng 2 ก าลงัการ
ผลิตติดตัง้ 420 เมกะวัตต์  โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติยท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในภมูภิาคอาเซยีน ซึ่งเปิดด าเนินการเชงิ
พาณิชย์ เมื่อวนัที่ 3 - 13 ม.ิย. 2562 และโครงการผลติไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ Phu Yen TTP ก าลงัการผลิตติดตัง้ 257 
เมกะวัตต์ ซึ่งเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 
2562
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ตำรำงท่ี 1: ปริมำณไฟฟ้ำและไอน ้ำท่ีขำย

2561 2562
เปล่ียน
แปลง

Q4’61 Q3’62 Q4’62
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

GWh GWh y-on-y GWh GWh GWh y-on-y q-on-q

ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ กฟผ. 7,702 9,100 18.2% 2,053 2,419 2,355 14.7% -2.6%
ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลูกค้ำอตุสำหกรรมในไทย
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุรี 1,610 1,530 -5.0% 395 388 349 -11.5% -10.0%
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง 372 484 30.2% 98 134 121 23.8% -9.2%
นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 697 680 -2.4% 172 174 168 -2.3% -3.3%
นิคมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุรี 1 236 227 -4.0% 63 60 52 -16.2% -13.1%
สวนอตุสาหกรรมบางกะดี 143 148 3.3% 35 35 36 2.7% 1.5%
นิคมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด) - 16 n/a - 3 3 n/a 1.0%
ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลูกค้ำอตุสำหกรรมในไทย 3,057 3,084 0.9% 763 795 731 -4.2% -8.0%
ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลูกค้ำอตุสำหกรรมในเวียดนำม 500 519 3.9% 130 135 137 5.5% 1.6%

2561 2562
เปล่ียน
แปลง

Q4’61 Q3’62 Q4’62
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ตนั ตนั y-on-y ตนั ตนั ตนั y-on-y q-on-q
ปริมำณไอน ้ำท่ีขำย
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุรี 144,118 142,696 -1.0% 38,482 37,358 30,520 -20.7% -18.3%
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง 141,770 136,621 -3.6% 33,666 36,222 31,079 -7.7% -14.2%
นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 215,092 219,056 1.8% 51,352 56,038 55,294 7.7% -1.3%
นิคมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด) - 357,004 n/a - 141,180 98,181 n/a -30.5%
ปริมำณไอน ้ำท่ีขำย 500,980 855,377 70.7% 123,500 270,798 215,074 74.1% -20.6%
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ระหวา่งการก่อสรา้ง

ตำรำงท่ี 2: รำคำขำยต่อหน่วย

หน่วย 2561 2562
เปล่ียน
แปลง

Q4’61 Q3’62 Q4’62
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

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

ราคาไฟฟ้า - กฟผ. บาทต่อ kWh 3.07 3.16 2.9% 3.24 3.09 3.07 -5.2% -0.6%
ราคาขายไฟฟ้า –
ลูกคา้อตุสาหกรรมในไทย บาทต่อ kWh 3.28 3.30 0.6% 3.30 3.29 3.31 0.3% 0.6%
ราคาขายไฟฟ้า –
ลูกคา้อตุสาหกรรมในเวยีดนาม บาทต่อ kWh 2.37 2.38 0.4% 2.38 2.39 2.36 -0.8% -1.3%
ราคาขายไอน ้า –
ลูกคา้อตุสาหกรรมในไทย บาทต่อตนั 1,105.73 1,083.93 -2.0% 1,185.75 1,068.48 1,058.37 -10.7% -0.9%
ราคาก๊าซธรรมชาตเิฉลีย่ บาทต่อลา้น BTU 259.00 272.84 5.3% 278.60 269.22 266.45 -4.4% -1.0%
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ต้นทุนค่ำกำ๊ซธรรมชำติ
• ต้นทุนก๊ำซธรรมชำติเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 20.2 ส ำหรบั 

ปี 2562 เป็น 26,618 ลา้นบาท และร้อยละ 6.2 ส ำหรบั Q4’2562 
เป็น 6,604 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากปรมิาณการใชก้๊าซ
ธรรมชาตทิี่เพิม่ขึ้นจากการผลติไฟฟ้าที่เพิม่ขึน้ และการเพิม่ขึ้น
y-on-y ร้อยละ 5.3 ของราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยต่อหน่วยในปี
2562 เทยีบกบัปี 2561 ทัง้นี้ราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยต่อหน่วย
ลดลง y-on-y รอ้ยละ 4.4 ในQ4’2562 ซึ่งราคาก๊าซธรรมชาตจิะ
อา้งองิกบักบัราคาเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของก๊าซธรรมชาตทิัง้หมดของ 
ปตท.

ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำของประเทศเวียดนำม
• ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำท่ีซ้ือจำกบริษทัย่อยของ EVN เพ่ิมขึ้น y-on-y

ร้อยละ 5.6 ส ำหรบัปี 2562 เป็น 1,120 ลา้นบาท และร้อยละ
4.7 ส ำหรับ Q4’2562 เป็น 291 ล้านบาท สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ ลูกค้า
อุตสาหกรรมในประเทศเวยีดนาม

ต้นทุนกำรด ำเนินงำนและกำรบ ำรงุรกัษำ
• ต้นทุนกำรด ำเนินงำนและกำรบ ำรุงรกัษำเพ่ิมขึ้น y-on-y

ร้อยละ 26.6 ส ำหรบัปี 2562 เป็น 2,693 ล้านบาท และร้อยละ 
13.7 ส ำหรบั Q4’2562 เป็น 757 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้า 
ABPR3, ABPR4, ABPR5 และโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ธรรมชาติแบบติดตัง้บนพื้นดิน ส าหรบัหน่วยงาน
ราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ในปี 2561 , โครงการ
โรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ DT1&2, โครงการ
โรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Phu Yen TTP และ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานน ้า Nam Che 1 ในช่วงกลางปี 2562

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
• ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 38.8

ส ำหรบัปี 2562 เป็น 1,774 ลา้นบาท และร้อยละ 54.5 ส ำหรบั
Q4’2562 เป็น 635 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ ดังกล่าว
ขา้งตน้
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

โครงสรา้งตน้ทุน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

2561 2562
เปล่ียน 
แปลง

Q4’2561 Q3’2562 Q4’2562
เปล่ียน 
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q
ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร
ตน้ทุนก๊าซธรรมชาติ 22,139 26,618 20.2% 6,221 6,935 6,604 6.2% -4.8%
ตน้ทุนค่าไฟฟ้าของประเทศเวยีดนาม 1,061 1,120 5.6% 278 292 291 4.7% -0.3%
ตน้ทุนการด าเนินงานและการ
บ ารุงรกัษา 2,127 2,693 26.6% 666 684 757 13.7% 10.7%
ตน้ทุนอื่น* 1,195 952 -20.3% 289 173 211 -27.0% 22.0%
รวมต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร
(ไมร่วม ค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) 26,522 31,384 18.3% 7,454 8,086 7,863 5.5% -2.8%
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร
(SG&A) 1,278 1,774 38.8% 411 419 635 54.5% 51.6%
ค่าเสือ่มราคา - COGS 3,210 4,569 42.3% 927 1,264 1,285 38.6% 1.7%
ค่าเสือ่มราคา - SG&A 131 91 -30.5% 29 22 24 -17.2% 9.1%
ค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 31,141 37,818 21.4% 8,821 9,791 9,807 11.2% 0.2%

*รวมตน้ทนุค่าก่อสรา้ง ซึง่จะรบัรูต้ามความคบืหน้าในการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานน ้า ในประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ซึ่งจะหกัล้าง
กบัรายไดจ้ากการก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน ซึง่จะรบัรูต้ามความคบืหน้าในการก่อสรา้ง ตามหลกัการลงบญัชี TFRIC 12 - Concession Agreement
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รำยได้อ่ืนๆ
• รำยได้อ่ืนๆ ลดลง y-on-y ร้อยละ 37.2 ส ำหรบัปี 2562 เป็น

289 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากก าไรจากการซือ้กจิการ
(BGYSP) 276 ลา้นบาท ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ซึง่จะถูกตดั
จ าหน่ายปีละ 12 ลา้นบาท ตลอดระยะเวลาของสญัญาซื้อขาย
ไฟฟ้า และเพ่ิมขึน้ y-on-y ร้อยละ 88.9 ใน Q4’2562 เป็น 136
ลา้นบาท เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของดอกเบีย้รบั

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษัทรว่ม
และกำรรว่มค้ำ
• ส่วนแบ่งก ำไรจำกบ ริษัท ร่วมและกำร ร่วมค้ำลดลง

y-on-y ร้อยละ 44.5 ส ำหรบัปี 2562 เป็น 101 ลา้นบาท และ
ร้อยละ 51.0 ส ำหรบั Q4’2562 เป็น 24 ล้านบาท โดยมสีาเหตุ
หลกัมาจาก 1) การเปลีย่นแปลงวธิกีารลงบญัชสี าหรบัส่วนแบ่ง
รายไดข้องโครงการ BGYSP จากวธิสี่วนไดเ้สยี (Equity Method)
มาเป็นการรวมงบการเงนิ (Consolidation Method) หลงัจากการ
ถอืหุน้เพิม่จากรอ้ยละ 49 เป็นรอ้ยละ 100 ในไตรมาสที ่3 ของปี 
2561, 2)  ส่วนแบ่งก าไ รที่ลดลงจากบริษัทร่ วม BGSENA
เนื่องจากมกีารบนัทกึค่าใช้จ่ายในการ refinance จ านวน 9 ลา้น
บาท ในเดอืน พ.ค. 2562 และ 3) ส่วนแบ่งก าไรทีล่ดลงจากบรษิทั
ร่วม ABPIF เนื่องจากการน าส่งเงนิจาก ABP1 ใหแ้ก่ ABPIF ได้
สิน้สุดลงตามสญัญา ตัง้แต่วนัที ่17 ก.ย. 2562

ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียน
• บริษัทบันทึกก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียน 138 ล้ำนบำท

ส ำหรบัปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการบนัทึกก าไรจาก
อตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกดิขึ้นจริง จากยอดหนี้ค่าก่อสร้างใน
สกุลดอลลารส์หรฐัของโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ใน
เวียดนาม เมื่อสกุลเงนิดองเวียดนามแขง็ค่า เทียบกบัดอลลาร์
สหรฐั และบนัทึกขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน 15 ล้ำนบำท 
ส ำหรบั Q4’2562 จากการบนัทกึขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนที่
ยงัไมเ่กดิขึน้จรงิจากสนิทรพัยอ์ื่นๆ
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

รายการอื่นๆ

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

2561 2562
เปล่ียน 
แปลง

Q4’2561 Q3’2562 Q4’2562
เปล่ียน 
แปลง

เปล่ียน
แปลง

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

รายไดอ้ื่น 460 289 -37.2% 72 36 136 88.9% 277.8%
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)
จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม
และการร่วมคา้ 182 101 -44.5% 49 26 24 -51.0% -7.7%
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัรา
แลกเปลีย่น -6 138 n/a 8 168 -15 n/a n/a
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ตน้ทุนทางการเงนิ และรายได/้คา่ใชจ้า่ย ภาษเีงนิได้

8

ต้นทุนทำงกำรเงิน
• ต้นทุนทำงกำรเงินลดลง y-on-y ร้อยละ 10.1 ส ำหรบัปี 2562

เป็น 2,631 ลา้นบาท และร้อยละ 20.1 ส ำหรบั Q4’2562 เป็น
732 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก
• ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืม y-on-y: เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6

ส าหรบัปี 2562 เป็น 2,705 ลา้นบาท และรอ้ยละ 2.4 ส าหรบั 
Q4’2562 เป็น 689 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลักมาจากการ
บนัทกึดอกเบี้ยจ่ายของโครงการโรงไฟฟ้า ABPR3, ABPR4
และ ABPR5 หลงัการเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ ในปี 2561
และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานน ้า Nam Che 1 หลงัการเปิด
ด าเนินการเชงิพาณิชย์ ในเดอืน มิ.ย. 2562 และการเขา้ซื้อ
โครงการ SPP1 ในเดอืน ม.ีค. 2562;

• ดอกเบีย้จ่ายแก่ ABPIF y-on-y: ลดลงรอ้ยละ 42.0 ส าหรบัปี
2562 เป็น 199 ลา้นบาท และรอ้ยละ 69.4 ส าหรบั Q4’2562
เป็น 44 ลา้นบาท ตามก าหนดการเงนิน าส่งจาก ABP1 และ
ABP2 โดยการน าส่งเงนิจาก ABP1 ใหแ้ก่ ABPIF ไดส้ิน้สุด
ลงตามสญัญา ตัง้แต่วนัที่ 17 ก.ย. 2562;

• ดอกเบี้ยจ่ายจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างที่ครบก าหนดช าระเกิน
กว่าหนึ่งปี: ที่ 221 ล้านบาท ส าหรบัปี 2562 และ 92 ล้าน
บาท ส าหรบั Q4’2562 ซึ่งคอืการบนัทกึต้นทุนทีเ่กิดจากการ
คดิลดเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างที่ครบก าหนดช าระเกินกว่าหนึ่งปี 
ตามมาตรฐานบญัช;ี

• ผลก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ย ังไม่ เกิดขึ้นจริงจา ก        
กจิกรรมจดัหาเงนิกู้ยมื ส าหรบัปี 2562: สาเหตุหลกัมาจาก
เงนิกู้ยมืสกุลดอลลาร์สหรฐั; บรษิัทบนัทกึผลก าไรจากอตัรา
แลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิ 605 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2562
จากการที่สกุลเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ 
ในช่วงเวลาดงักล่าว และบรษิัทบนัทกึผลขาดทุนจากอตัรา
แลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 81 ลา้นบาท ส าหรบั 2561 จาก
การทีส่กุลเงนิบาทอ่อนค่าเมือ่เทยีบกบัดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง
เวลาดงักล่าว

• ผลก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ย ังไม่ เกิดขึ้นจริงจา ก     
กิจกรรมจัดหาเงินกู้ยืม ส าหรับ Q4’2562: สาเหตุหลักมา    
จากเงนิกู้ยืมสกุลดอลลาร์สหรฐั; บริษัทบนัทึกผลก าไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริง 129 ล้านบาท ส าหรับ 
Q4’2562 จากการทีส่กุลเงนิบาทแขง็ค่าเมื่อเทยีบกบัดอลลาร์
สหรฐั ในช่วงเวลาดงักล่าว ขณะทีบ่นัทกึผลขาดทุนจากอตัรา
แลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ 13 ลา้นบาท ส าหรบั Q4’2561 
จากสกุลเงินบาทที่อ่อนค่า เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐใน
ช่วงเวลาดงักล่าว

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
• ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้เพ่ิมขึน้ y-on-y ร้อยละ 32.6 ส ำหรบัปี

2562 เป็น 236 ลา้นบาท และร้อยละ 2.2 ส ำหรบั Q4’2562
เป็น 47 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของก าไร
ก่อนภาษเีงนิได้

ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

2561 2562
เปล่ียน 
แปลง

Q4’2561 Q3’2562 Q4’2562
เปล่ียน 
แปลง

เปล่ียน
แปลง

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

ต้นทุนทำงกำรเงิน
ดอกเบีย้จ่าย 2,424 2,705 11.6% 673 691 689 2.4% -0.3%
ดอกเบีย้จ่ายแก่ ABPIF 343 199 -42.0% 144 51 44 -69.4% -13.7%
ดอกเบีย้จ่ายจากเจา้หนี้ค่าก่อสรา้งทีค่รบ
ก าหนดช าระเกนิกว่าหนึ่งปี 0 221 n/a 0 102 92 n/a -9.8%
ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่น
ทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 81 -605 n/a 13 -30 -129 n/a 330.0%
ตน้ทุนทางการเงนิอื่น 79 111 40.5% 86 14 36 -58.1% 157.1%
รวมต้นทุนทำงกำรเงิน 2,927 2,631 -10.1% 916 828 732 -20.1% -11.6%
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได้
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 225 244 8.4% 29 76 58 100.0% -23.7%
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได้
รอการตดับญัชี -47 -8 -83.0% 17 0 -11 n/a n/a
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได้ 178 236 32.6% 46 76 47 2.2% -38.2%
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ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน
• ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน / ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน

–ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ ส ำหรบัปี 2562 เพ่ิมขึ้น y-on-y 
ร้อยละ 20.8 / ร้อยละ 17.3 เป็น 3,658 ล้านบาท / 2,161 ล้าน
บาท เนื่องจาก 1) การด าเนินการเต็มปีของโครงการโรงไฟฟ้า 
SPP 3 โครงการ, 2) ผลการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า SPP1, 
โรงไฟฟ้าพลังงานน ้ า Nam Che 1 และโครงการผลิตไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ ในเวยีดนาม 2 โครงการ, 3) ปรมิาณการใช้
เชือ้เพลงิ (heat rate) ของโครงการโรงไฟฟ้า ABP3 และ ABP5 ที่
ลดลงหลังจากการ upgrade และ 4) การลดต้นทุนทางการเงิน 
แมว้่าราคาก๊าซธรรมชาตเิฉลีย่ต่อหน่วยเพิม่ขึน้ y-on-y รอ้ยละ 5.3 
ในปี 2562

• ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน / ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน
–ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ ส ำหรบั Q4’2562 เพ่ิมขึ้น y-on-y  
ร้อยละ 118.4 / ร้อยละ 94.5 เป็น 832 ลา้นบาท / 428 ลา้นบาท 
มสีาเหตุหลกัมาจากการขยายธุรกจิและการเขา้ซื้อกจิการดงัทีก่ล่าว
มาขา้งตน้ ประกอบกบัการลดตน้ทุนทางการเงนิ
โดยมกีารปรบัปรุงรายการก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ส าหรบัปี 
2562 จากรายการดงันี้ 
• ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง จ านวน 730 

ล้านบาท จากหนี้และเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างที่เป็นสกุลดอลลาร์
สหรฐั ขณะทีส่กุลเงนิบาทและดองเวยีดนามแขง็ค่า เมื่อเทยีบ
กบัดอลลารส์หรฐัในช่วงเวลาดงักล่าว; และ

• รำยจ่ำยอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินงำน จ านวน 411
ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจาก 1) รายการที่ไม่ใช่เงินสด 
จ านวน 221 ลา้นบาท ซึง่คอืตน้ทุนทีเ่กดิจากการคดิลดเจา้หนี้
ค่าก่อสร้างที่ครบก าหนดช าระเกนิกว่าหนึ่งปีตามมาตรฐาน
บญัช,ี 2) ค่าใชจ้่ายทีไ่มเ่กดิขึน้ประจ าจากการตัง้ส ารอง

เพิม่เติมของค่าชดเชยส าหรบัพนักงานที่เกษียณอายุ และมี
อายุงานมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน จ านวน 51 ล้านบาท, 3) ค่าใช้จ่ายส าหรับ
พนกังานของบรษิทัเพือ่ใหท้ างานอยู่ร่วมกบัองคก์รทีจ่ดัสรรให้
ในช่วง IPO จ านวน 61 ล้านบาท, 4) การตัดจ าหน่ายวัสดุ
ส ารองคลงั จ านวน 69 ล้านบาท และ 5) ค่าใช้จ่ายในการ 
refinance ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ จ านวน 
9 ลา้นบาท

โดยมีการปรับปรุงรายการก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน ส าหรับ
Q4’2562 จากรายการดงันี้ 

• ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง จ านวน 109
ลา้นบาท จากหนี้สนิสุทธทิีเ่ป็นสกุลดอลลาร์สหรฐั ขณะทีส่กุล
เงนิบาทแขง็ค่าเมือ่เทยีบกบัดอลลาร์สหรฐัช่วงเวลาดังกล่าว;
และ

• รำยจ่ำยอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินงำน จ านวน 125
ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจาก 1) รายการที่ไม่ใช่เงินสด 
จ านวน 92 ลา้นบาท ซึ่งคอืต้นทุนทีเ่กดิจากการคดิลดเจา้หนี้
ค่าก่อสร้างที่ครบก าหนดช าระเกนิกว่าหนึ่งปี ตามมาตรฐาน
บญัช,ี 2) ค่าใชจ้่ายส าหรบัพนักงานของบรษิทัเพื่อให้ท างาน
อยู่ร่วมกบัองคก์รทีจ่ดัสรรใหใ้นช่วง IPO จ านวน 16 ลา้นบาท 
และ 3) การตดัจ าหน่ายวสัดุส ารองคลงั จ านวน 17 ลา้นบาท

ก ำไรสุทธิ
• ส ำหรบัปี 2562 ก าไรสุทธ ิ/ ก าไรสุทธ ิ- ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 

เพิม่ขึน้ y-on-y รอ้ยละ 33.6 / รอ้ยละ 25.1 เป็น 3,977 ลา้นบาท / 
2,331 ลา้นบาท ตามล าดบั จากสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้

• ส ำหรบั Q4’2562 ก าไรสุทธ ิ/ ก าไรสุทธ ิ- ส่วนที่เป็นของบรษิัท
ใหญ่ เพิม่ขึน้ y-on-y รอ้ยละ 191.4 / รอ้ยละ 214.6 เป็น 816 ลา้น
บาท / 409 ลา้นบาท ตามล าดบั

9

ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

ก าไรสทุธจิากการด าเนินงาน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

2561 2562
เปล่ียน
แปลง

Q4’2561 Q3’2562 Q4’2562
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q
ก าไรส าหรบังวด 2,976 3,977 33.6% 280 1,287 816 191.4% -36.6%
บวก (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่
เกดิขึน้ 46 -730 n/a 13 -197 -109 n/a -44.7%
บวก รายจ่ายอื่นทีไ่มเ่กดิขึน้เป็นประจ า 5 411 8120.0% 88 135 125 42.0% -7.4%
ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน 3,027 3,658 20.8% 381 1,225 832 118.4% -32.1%
ลบ ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจ
ควบคุม 1,184 1,496 26.4% 161 510 404 150.9% -20.8%
ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน – ส่วนท่ี
เป็นของบริษทัใหญ่ 1,842 2,161 17.3% 220 715 428 94.5% -40.1%
ก าไรสุทธจิากการด าเนินงานต่อหุน้
(บาทต่อหุน้) 0.71 0.83 17.3% 0.08 0.27 0.16 94.5% -40.1%
จ านวนหุน้ทีใ่ชใ้นการค านวณ (ลา้นหุน้) 2,607 2,607 2,607 2,607 2,607
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กำรเปล่ียนแปลงโครงสรำ้งเงินทุน

• สินทรพัยร์วมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 20.9 จาก ณ 31 ธ.ค. 2561 เป็น 
121,693 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากการขยายโครงการลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ

• หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.8 จาก ณ 31 ธ.ค. 
2561 เป็น 60,387 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2562 โดยมสีาเหตุ
หลกัมาจากการกูย้มืเงนิระยะสัน้ ส าหรบัซื้อโครงการ

• ส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 39.4 จาก ณ 31 ธ.ค. 2561
เป็น 38,677 ล้านบาท ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2562 โดยมสีาเหตุหลกั
มาจากการเพิม่ขึ้นของก าไรสะสมจากผลประกอบการในช่วงที่
ผ่านมา และการออกหุน้กูด้อ้ยสทิธทิีม่ลีกัษณะคลา้ยทุน ในเดอืน 
พ.ย. 2562

• อตัรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง จาก 1.5 เท่า 
ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2561 เป็น 1.0 เท่า ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2562
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สถำนะ
ทำงกำรเงิน

งบแสดงสถานะการเงนิ

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถำนะทำงกำรเงิน
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

31 ธ.ค. 61 30 ธ.ค. 62 เปล่ียนแปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท

เงนิสด, รายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิลงทุนชัว่คราว 14,644 23,271 58.9%

รวมสนิทรพัย์ 100,636 121,693 20.9%

หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 58,173 60,387 3.8%

รวมหนี้สนิ 72,897 83,016 13.9%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 27,739 38,677 39.4%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ - บรษิทัใหญ่ 19,253 28,144 46.2%
อตัราส่วนหน้ีสินสทุธิต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า) 1.5 1.0 
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โครงกำรโรงไฟฟ้ำ
ท่ีอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง

(ความคบืหน้าในการกอ่สรา้ง ณ ปัจจุบนั)

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำท่ีอยู่
ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง

LK Solar Floating Project

ประเภทเช้ือเพลิง พลงังานแสงอาทติย์

ก ำลงักำรผลิตติดตัง้ (MW) 13 MW 

สดัส่วนกำรถือหุ้น (%) 100.0%

SCOD ก.ย. 2563

สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 13 MW / 25 ปี

% ควำมคืบหน้ำ 16.3%

Progress on track

Progress on track
Bo Thong 1&2 Projects

ประเภทเชื้อเพลิง พลงังานลม

ก ำลงักำรผลิตติดตัง้ (MW) 16 MW 

สดัส่วนกำรถือหุ้น (%) 92.2%

SCOD ธ.ค. 2563

สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 16 MW / 25 ปี

% ควำมคืบหน้ำ 17.1%
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COD วนัเปิดด าเนินการเชงิพาณชิย ์(Commercial Operation 
Date) 

EBITDA ก าไรก่อนหกัดอกเบี้ย ภาษ ีและคา่เสือ่มราคา

EDL การไฟฟ้าลาว

EPC การด าเนินงานงานดา้นวศิวกรรม จดัหาอุปกรณ์และก่อสรา้ง

EVN การไฟฟ้าแหง่ประเทศเวยีดนาม 

Ft คา่ไฟฟ้าผนัแปร 

FX อตัราแลกเปลีย่น

IPO การเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทัว่ไปครัง้แรก

IU ลกูคา้อุตสาหกรรม

JV บรษิทัรว่มทุน

KWh / GWh กโิลวตัต-์ชัว่โมง / กกิะวตัต-์ชัว่โมง 

mmBtu ลา้นบทียีู (หน่วยทีใ่ชอ้า้งองิการใชก๊้าซธรรมชาต)ิ

NNP ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน

O&M การปฏบิตักิารและบ ารงุรกัษา

Q-o-Q เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสทีผ่า่นมา

SG&A คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

Y-o-Y เปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงกบัปีทีผ่า่นมา

กกพ. คณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน

กฟน. การไฟฟ้านครหลวง

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย

กฟภ. การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค

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 Che1 Nam Che 1 Hydro Power Project

XXHP Xenamnoy 2 and Xekatam 1 Hydro Power Project

Interchem Progress Interchem

Solar WVO & 
CO-OP

โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บน
พืน้ดนิ ส าหรบัหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาค
การเกษตร

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

Phu Yen TTP Phu Yen TTP Solar Plant Project (Phu Yen)

SPP1 Glow SPP 1 Limited

Sisophon Srisophon Solar Project

Bo Thong 1&2 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมบ่อทอง วนิดฟ์ารม์ 1&2

LK โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยต์ดิตัง้บนทุน่ลอยน ้า
หลกัชยั

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.

.

CONTACT US:

Investor Relations

Email: IR@BGrimmPower.com

Tel: +66 (0) 2710 3528

Solaya Na Songkhla

Email: Solaya.N@BGrimmPower.com

Gunnlapat Wichutarat

Email: Gunnlapat.W@BGrimmPower.com

Thunruethai Makaraphan

Email: Thunruethai.M@BGrimmPower.com

Dr. Gerhard Link Building, 

5 Krungthepkreetha Road, Huamark, 

Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand

Tel. +66 (0) 2710 3400

Fax. +66 (0) 2379 4245

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


