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ข้อมลูสรปุ

เหตุการณ์ส าคญั
บี.กริม ยืนเคียงข้ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้ำมผ่ำนวิกฤติ 
COVID-19 ไปด้วยกนั
จากการที่สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทัว่โลก 
บ.ีกรมิ ยนืหยดัทีจ่ะอยู่เคยีงขา้งผูม้สี่วนไดส้่วนเสีย เพื่อขา้มผ่านวกิฤติ
นี้ไปด้วยกนั โดยมทีมีงานที่ติดตามวเิคราะห์อย่างใกล้ชิดและพร้อม
ปฏบิตักิารตอบสนองนโยบายภาครฐัทนัที
ในส่วนของกำรดูแลพนักงำน: สุขภาพและความปลอดภัยของ
พนกังานคอืสิง่ส าคญัทีสุ่ด บรษิทัใหก้ารสนับสนุนพนักงานอย่างเต็มที ่
เพื่อข้ามผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน โดยไม่มีการปลดพนักงานหรือลด
เงนิเดือน อีกทัง้มนีโยบาย work-from-home ควบคู่ไปกบัมาตรการ
ต่างๆ เพือ่ใหม้ ัน่ใจว่าสามารถรกัษาระดบัคณุภาพของบรกิารของเราได้
ในส่วนของธุรกิจ: รายได้ส่วนใหญ่มาจากสญัญาซื้อขายไฟฟ้าระยะ
ยาวกับหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่ งไม่ได้ร ับผลกระทบโดยตรงจาก
สถานการณ์ COVID-19 ในส่วนของลกูคา้อุตสาหกรรม ปรมิาณการใช้
ไฟฟ้าโดยรวมอยู่ในระดบัคงที่เมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน (y-on-y) ส าหรับ Q1’2563 อันเป็นผลจากการมีกลุ่มลูกค้าที่
หลากหลายอุตสาหกรรมและมกีารขยายฐานลูกคา้อุตสาหกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยบรษิทัมกีารตดิตามและวเิคราะหป์รมิาณการใช้ไฟฟ้าของ
ลกูคา้อย่างใกลช้ดิ นอกจากนี้มกีารใชแ้ผนเชงิรุกในการลดต้นทุน คาด
ว่าจะช่วยประหยดัค่าใชจ้่ายได ้34 ลา้นบาท จากการขยายอายุการใช้
งานของชิ้นส่วนอุปกรณ์บางชนิด นอกจากนี้คาดว่าจะประหยดัต้นทุน
ค่าก๊าซธรรมชาติไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทต่อปีจากการปรับปรุง
ประสิทธิภาพเครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซหลายโครงการ ในช่ว งปี 
2562-2563
บริษัทมฐีานะการเงนิแข็งแกร่งมเีงนิสดในมอื 2.1 หมื่นล้านบาท ณ 
Q1’2563 มกีารวเิคราะห์กระแสเงนิสดภายใต้สถานการณ์หลากหลาย
รูปแบบ แสดงถึงแนวโน้มแขง็แกร่งต่อเนื่อง ไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ช าระหนี้หรอืแผนการลงทุน ขณะเดยีวกนับรษิทัยงัเตรยีมวงเงนิส าหรบั
เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนเพิม่เติมอีก 4 พนัล้านบาทจากสถาบนัการเงนิ
เพือ่เสรมิสภาพคล่องหากวกิฤต ิCOVID-19 มคีวามยดืเยือ้
ส่วนผลกระทบของ COVID-19 ต่อห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) นัน้ 
ท าให้แผนการเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ลม 16 เมกะวตัต์ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ตดิตัง้บนทุ่น
ลอยน ้ าหลักชัย 13 เมกะวัตต์ และโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติยต์ดิตัง้บนทุ่นลอยน ้าของ กฟผ. 45 เมกะวตัต์ (สญัญาจดัซือ้
และจดัจ้างก่อสร้าง) มกีารปรบัออกไปเลก็น้อยราว 3-6 เดอืน ไปเป็น 
Q1’2564
ในส่วนของกำรดแูลสงัคม: ภายใต้โครงการ “บ.ีกรมิ ปันน ้าใจ สูภ้ยั
โควดิ-19” บรษิทัไดใ้หค้วามช่วยเหลอื รวมมลูค่ากว่า 50 ลา้นบาท เพือ่
สนบัสนุนทัง้ทางการแพทยแ์ละสงัคม ผ่านหลายช่องทาง; 1) สนับสนุน
กองทุนชยัพฒันาสู้ภยัโควดิ-19 (และโรคระบาดต่างๆ), 2) สนับสนุน
การท าประกันชีวิต ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ,
3) บริจาคหน้ากาก N95/KN95 แก่โรงพยาบาลต่างๆ , 4) บริจาค
อุปกรณ์การแพทย์ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด และ
เครื่องช่วยหายใจ, 5) บริจาคถุงยังชีพแก่ชุมชนที่ได้ร ับผลกระทบ 
รวมทัง้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 6) บรจิาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ 7) บริจาคหน้ากาก
อนามยัใหแ้ก่ประเทศเกาหลใีต้
คงเป้ำหมำยสญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 5 กิกะวตัต์ ภายในปี 2565 โดย
มุง่เน้นวเิคราะห์การลงทุนและบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างรอบคอบ 
เพื่อให้ม ัน่ใจว่า บริษัทจะเติบโตได้อย่างมัน่คงและยัง่ยืนตามค ามัน่
สญัญาทีใ่หไ้ว ้

ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 
เติบโต y-on-y ร้อยละ 54.0 ส ำหรบั Q1’2563 
แม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจะไม่เอื้ออ านวย บริษัทรายงานผลการ
ด าเนินงาน ส าหรบั Q1’2563 ดว้ยรายไดท้ี่เตบิโต y-on-y ร้อยละ 9.4 
เป็น 11,223 ล้านบาท มีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานอยู่ที่ 1,158 
ลา้นบาท และก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน - ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่
อยู่ที ่682 ลา้นบาท เตบิโต y-on-y รอ้ยละ 54.0 โดยผลการด าเนินงาน    
ทีเ่ตบิโตโดดเด่น มาจาก 1) การรบัรูผ้ลการด าเนินงาน 820 เมกะวตัต์
เต็มไตรมาส จากการขยายธุรกจิในปีก่อน และการเข้าซื้อโครงการ
อ่างทอง เพาเวอร์ 123 เมกะวตัต์ ในเดอืน ม.ีค. 2563, 2) การเพิม่ขึน้
ของฐานลูกค้าอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง , และ 3) การปรับปรุง
ประสทิธภิาพของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมอย่างต่อเนื่อง หลงัจาก
การปรบัปรุงประสทิธภิาพ เครือ่งผลติไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ 
ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำของลูกค้ำอตุสำหกรรมคงท่ี และกำรมี
ควำมหลำกหลำยของกลุ่มลกูค้ำท่ีดี
ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าของลกูคา้อุตสาหกรรมยงัค่อนขา้งคงที ่y-on-y แม้
สถานการณ์เศรษฐกจิชะลอตวั เนื่องจากมกีารเชือ่มเขา้ระบบของลกูคา้
อุตสาหกรรมรายใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 26
เมกะวัตต์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา อีกทัง้บริษัทกลุ่มลูกค้าจาก
อุตสาหกรรมทีม่คีวามหลากหลายดว้ย
ลกูคา้อุตสาหกรรมจากหลายกลุ่มมปีรมิาณการใชไ้ฟฟ้าเตบิโต y-on-y 
ในช่วง Q1’2563 ได้แก่  กลุ่มบรรจุภัณฑ์ (ร้อยละ +15.1), กลุ่ ม
อิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ +13.2 เนื่ องจากมีลูกค้ารายใหม่ ) กลุ่ม
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน (ร้อยละ +8.0) และกลุ่มยางรถยนต์ (ร้อยละ 
+3.2) ขณะทีค่วามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าลดลงจากกลุ่มสนิคา้อุปโภคบรโิภค 
(ร้อยละ -6.1), กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ (ร้อยละ -4.7) และกลุ่มก๊าซ
อุตสาหกรรม (รอ้ยละ -3.1) 
นอกจากนี้ มลีูกค้าอุตสาหกรรมรายใหม่ที่ลงนามในสญัญาซื้ อขาย
ไฟฟ้าแลว้อกี 30 เมกะวตัต์ มกี าหนดการทีจ่ะซื้อไฟในช่วง Q2’2563-
Q4’2563
ขณะเดยีวกนั ยงัคงมคีวามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าจากลูกคา้อุตสาหกรรมทีม่ ี
ศักยภาพอีกมากกว่า 1,000 ราย ในนิคมอุตสาหกรรมที่โครงการ
โรงไฟฟ้า SPP ของบรษิทัตัง้อยู่
ควำมส ำเรจ็ในกำรซ้ือโครงกำรอ่ำงทอง เพำเวอร์
บรษิทัเขา้ซื้อหุน้รอ้ยละ 70 ของโครงการอ่างทอง เพาเวอร ์ไดส้ าเรจ็ใน
เดอืน ม.ีค. 2563 ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้า SPP มขีนาดก าลงัการ
ผลติไฟฟ้าติดตัง้ 123 เมกะวตัต์ ไอน ้า 55 ตนัต่อชัว่โมง โดยมสีญัญา
ซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ.จ านวน 90 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี
(โดยอายุสญัญาซื้อขายไฟฟ้าคงเหลอือยู่ที ่21 ปี)
โครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำงอยู่ในก ำหนดระยะเวลำ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์Ray Power ในประเทศกมัพูชา
ขนาดก าลงัการผลติตดิตัง้ 39 เมกะวตัต์ มคีวามคบืหน้าในการก่อสรา้ง 
ร้อยละ 20.0 โดยคงก าหนดการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือน 
ต.ค. 2563
ส าหรับโครงการในประเทศไทยนัน้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ติดตัง้บนทุ่นลอยน ้ าหลกัชัย (LK) ขนาดก าลงัการผลิต
ตดิตัง้ 13 เมกะวตัต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมบ่อทอง วนิด์
ฟาร์ม 1&2 ขนาดก าลังการผลิตติดตัง้ 16 เมกะวัตต์  มีการปรับ
ก าหนดการเปิดด าเนินการเลก็น้อยเป็น Q1’2564 จาก เดอืนกนัยายน 
2563 และ Q4’2563 ตามล าดบัอนัเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 
ต่อห่วงโซ่อุปทาน เช่น การน าเขา้อุปกรณ์

1

ค านิยาม & ชื่อโครงการผลประกอบการทางการเงนิ สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้งข้อมูลสรปุ
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รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร
• รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร เ พ่ิมขึ้น y-on-y               

ร้อยละ 9.4 ส ำหรับ Q1’2563 เป็น 11,223 ล้านบาท โดยมี
สาเหตุหลกัมาจาก 1) การรบัรูผ้ลประกอบการจากการเตบิโตถึง 
820 เมกะวตัต์ในปีที่แล้ว อนัเนื่องมาจากการเปิดด าเนินการเชงิ
พาณิชย์โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้า Nam Che 1 ใน สปป.ลาว 
โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ DT1&2 และ Phu Yen
TTP ในประเทศเวียดนาม และโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะ
อุตสาหกรรม PIC ในประเทศไทย รวมถึงการเข้าซื้อโครงการ 
SPP1 และ 2) การเขา้ซื้อโครงการ อ่างทอง เพาเวอร์ 123 เมกะ
วัตต์  ในเดือน มี .ค .  2563 และ  3)  การขยายฐานลูกค้า
อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยสญัญาซื้อขายไฟ 26 เมกะวตัต์
ในช่วง 12 เดอืนทีผ่่านมา

EBITDA
• EBITDA เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 35.8 ส ำหรบั Q1’2563 เป็น 

3,278 ลา้นบาท เนื่องจากการขยายธุรกจิจากการเปิดด าเนินการ
เชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าใหม่และการเข้าซื้อกิจการ ดงักล่าว
ขา้งตน้

• อตัรำก ำไร EBITDA เพ่ิมขึน้สงูสดุท่ีระดบัร้อยละ 29.2 ส ำหรบั 
Q1’2563 จาก 1) การเพิม่ขึ้นของลูกคา้อุตสาหกรรมจากสญัญา
ซื้อขายไฟฟ้าทัง้หมด 26 เมกะวตัต์, 2) ปรมิาณการใช้เชื้อเพลงิ 
(heat rate) ของโครงการโรงไฟฟ้า ABP5 ที่ลดลงหลงัจากการ 
upgrade เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ ในเดือน ก .ค. 2562,        
และ 3) ผลการด าเนินงานของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติย ์ในประเทศเวยีดนามทีใ่หอ้ตัราก าไร EBITDA ทีส่งู

ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน
• ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน / ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน

–ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ ส ำหรบั Q1’2563 เพ่ิมขึ้น y-on-y                           
ร้อยละ  68.6 / ร้อยละ  54.0 เ ป็น 1,158 ล้านบาท / 682
ลา้นบาท เนื่องจาก 1) การขยายธุรกจิจากการเปิดด าเนินการเชงิ
พาณชิย์ของโรงไฟฟ้าใหม่และการเขา้ซื้อกจิการ ดงักล่าวขา้งต้น 
2) การมลีกูคา้อุตสาหกรรมรายใหม่อย่างต่อเนื่องดงักลา่วขา้งต้น 
และ 3) ปริมาณการใช้เชื้อ เพลิง (heat rate) ของโครงการ
โรงไฟฟ้า ABP5 ทีล่ดลงหลงัจากการปรบัปรุงประสทิธภิาพเครื่อง
ผลติไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ 

ก ำไรสุทธิ
• ส ำหรบั Q1’2563 ก าไรสุทธิได้รบัผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่ไม่

เป็นตวัเงนิและไม่กระทบกระแสเงนิสด 2 รายการ ได้แก่ 1) ผล
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ย ังไม่เกิดขึ้นจริง จ านวน 886
ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่เงนิสดเกิดจากหนี้สินสุทธิและ
เจ้าหนี้ค้างจ่ายทีเ่ป็นสกุลดอลลาร์สหรฐั ขณะทีส่กุลเงนิบาทและ
ดองเวียดนามอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลา
ดงักล่าว โดยหนี้สนิที่เป็นสกุลดอลลาร์สหรฐัได้ถูกจัดสดัส่วนให้
สอดคลอ้งกบัรายไดใ้นส่วนทีเ่ชื่อมโยงกบัสกุลดอลลาร์สหรฐั เพื่อ
การบริหารความเสี่ยงหรือที่เรียกว่า “Natural Hedge” และ 2)
รายการทีไ่มใ่ช่เงนิสดอกี 98 ลา้นบาท จากการคดิลดมลูค่าเจา้หนี้
ค่าก่อสร้าง ตามมาตรฐานบญัช ีดงันัน้ ก าไรสุทธ ิ / ก าไรสุทธ ิ-
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จึงอยู่ที่ 159 ล้านบาท และ 81 ล้าน
บาท ตามล าดบั

ค านิยาม & ชื่อโครงการผลประกอบการทางการเงนิ สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้งข้อมูลสรปุ

2

ข้อมลูสรปุ

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั
Q1’2562 Q4’2562 Q1’2563

เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 10,257 11,258 11,223 9.4% (0.3%)
EBITDA* 2,413 2,938 3,278 35.8% 11.6%
ก าไรสุทธิ 835 816 159 (81.0%) (80.5%)
ก าไรสุทธิ - ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 532 409 81 (84.8%) (80.2%)
ก าไร / (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 180 109 (886) n/a n/a
รายจ่ายอื่นทีไ่มเ่กดิขึน้เป็นประจ า (31) (125) (113) 264.5% (9.6%)
ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน** 687 832 1,158 68.6% 39.2%
ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน–ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 443 428 682 54.0% 59.3%
อตัรำก ำไร EBITDA (%) 23.5% 26.1% 29.2%
อตัรำก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน (%) 6.7% 7.4% 10.3%
สดัส่วนก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน – ส่วนท่ีเป็นของ
บริษทัใหญ่ (%) 64.5% 51.4% 58.9%

หมายเหตุ:
*EBITDA = ก าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษเีงนิได้, ค่าเสือ่มและค่าตดัจ าหน่าย - ราย ได ้(รายจ่าย) ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน
**ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน = ก าไรสุทธ ิ-ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึ้น – รายได ้(รายจ่าย) ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการด 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

2.6 ส ำหรบั Q1’2563 เป็น 7,095 ลา้นบาท
• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ กฟผ. เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 

6.5 ส ำหรบั Q1’2563 เป็น 2,265 กิกะวตัต์-ชัว่โมง โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของหน่วยขายจากการเข้าซื้อ
โครงการ SPP1 ในเดอืน ม.ีค. 2562 และโครงการอ่างทอง 
เพาเวอร ์ในเดอืน ม.ีค. 2563 

• รำคำขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. ต่อหน่วย ลดลง y-on-y
ร้อยละ 3.7 ส ำหรบั Q1’2563 เป็น 3.13 บาทต่อกิโลวตัต์
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy
Payment) ซึ่งอ้างอิงตามราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลงร้อยละ 
5.1 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรม
ในประเทศไทย 
• รำยไ ด้จำกกำรขำยไฟฟ้ำใ ห้แ ก่ลูก ค้ำอุตสำหกรรม

ในประเทศไทยค่อนข้ำงคงท่ี y-on-y ส ำหรบั Q1’2563 อยู่ที ่
2,555 ลา้นบาท 

• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำอตุสำหกรรมในประเทศ
ไทยค่อนข้ำงคงท่ี y-on-y , ลดลงเลก็น้อยเพียงร้อยละ 
0.4 ส ำหรับ Q1’2563 เป็น 772 กิกะวัตต์ -ชัว่โมง แม้ว่ า
สภาพเศรษฐกจิชะลอตวั เนื่องจาก 1) มกีารเชื่อมเขา้ระบบ
ของลูกคา้อุตสาหกรรมรายใหม่ตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 26       
เมกะวัตต์  ในช่วง 12 เดือนที่ผ่ านมาและการมีความ
หลากหลายของกลุ่มลูกคา้ทีด่ ีลูกคา้อุตสาหกรรมหลายกลุ่ม
ยังคงเติบโตในช่วง Q1’2563 ได้แก่  กลุ่ มบรรจุภัณฑ์
(เพิม่ขึน้รอ้ยละ +15.1), กลุ่มอเิล็กทรอนิกส์ (รอ้ยละ +13.2 
จากลูกค้ารายใหม่), กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน (ร้อยละ 
+8.0) และกลุ่มยางรถยนต์ (ร้อยละ +3.2) ขณะที่ความ
ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าลดลงจากกลุ่มสนิคา้อุปโภคบรโิภค (รอ้ยละ 
-6.1), กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ (ร้อยละ -4.7) และกลุ่มก๊าซ
อุตสาหกรรม (รอ้ยละ -3.1)

นอกจากนี้ ลูกค้ารายใหม่ที่ลงนามในสญัญาซื้อขายไฟฟ้า
แล้ว อีก 30 เมกะวัตต์ มีก าหนดการที่จะซื้อไฟในช่วง 
Q2’2563 - Q4’2563

• รำคำขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอตุสำหกรรมในประเทศไทย
เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 0.3 ส ำหรบั Q1’2563 เป็น 3.31
บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง ซึ่งเป็นไปตามการเปลีย่นแปลงของ
ค่า Ft ทีป่ระกาศโดย กกพ.

Q1’2562 Q4’2562 Q1’2563
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า
รายไดก้ารขายไฟฟ้าให้ กฟผ. 6,912 7,236 7,095 2.6% (1.9%)
รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหล้กูคา้อุตสาหกรรมในไทย 2,559 2,418 2,555 (0.2%) 5.7%
รายไดก้ารขายไฟฟ้าใหล้กูคา้อุตสาหกรรมในเวยีดนาม 269 324 294 9.3% (9.3%)
รายไดก้ารขายไฟฟ้าให้ กฟภ. / กฟน. 206 165 211 2.4% 27.9%
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าลาว 6 78 23 283.3% (70.5%)
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าเวยีดนาม - 737 793 n/a 7.6%
รวมรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ 9,952 10,959 10,970 10.2% 0.1%
รายไดจ้ากการขายไอน ้า 192 228 240 25.0% 5.3%
รายไดจ้ากการขาย Demineralized Water 4 10 12 200.0% 20.0%
รายไดอ้ื่นจากการขายและการใหบ้รกิาร 109* 61* 1 (99.1%) (98.4%)
รวมรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 10,257 11,258 11,223 9.4% (0.3%)
*รวมรายไดจ้ากการก่อสรา้งภายใต้ขอ้ตกลงสมัปทาน ซึง่จะรบัรูต้ามความคบืหน้าในการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ในประเทศสาธารณรฐัปร ะชาธปิไตย
ประชาชนลาว ซึง่จะหกัลา้งกบัการบนัทกึตน้ทนุจากการก่อสรา้งตามความคบืหน้าการก่อสรา้ง ตามหลกัการลงบญัช ีTFRIC 12 - Concession Agreement
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รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศเวียดนำม
• รำยไ ด้จำกกำรขำยไฟฟ้ำใ ห้แ ก่ลูก ค้ำอุตสำหกรรม

ในปร ะ เท ศ เ วี ยดน ำม  เ พ่ิ ม ขึ้ น  y-on-y ร้ อ ย ละ  9.3                              
ส ำหรบั Q1’2563 เป็น 294 ลา้นบาท

• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศเวียดนำม เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 5.2 ส ำหรบั
Q1’2563 เป็น 122 กิกะวตัต์-ชัว่โมง โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ของลกูคา้รายเดมิ

• รำคำขำยไฟฟ้ำต่อหน่วยแก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ปร ะ เท ศ เ วี ย ดน ำม เ พ่ิ ม ขึ้ น  y-on-y ร้ อ ยล ะ  4.3
ส ำหรบั Q1’2563 เป็น 2.42 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายปลีกที่
บรษิทัย่อยของ EVN เรยีกเกบ็ ซึ่งกลุ่มบรษิทัขายไฟฟ้าใน
ราคาที่เป็นส่วนเพิ่มจากราคาขายปลีกที่บริษัทย่อยของ 
EVN เรยีกเกบ็ (cost plus margin) 

รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศไทย
• รำยไ ด้จำกกำรขำยไอน ้ ำ ใ ห้แ ก่ลูก ค้ำอุตสำหกรรม

ในประเทศไทยเพ่ิมขึน้ y-on-y ร้อยละ 25.0 ส ำหรบั Q1’2563 
เป็น 240 ลา้นบาท

• ป ริมำณไอน ้ ำ ท่ี ข ำย ใ ห้ แ ก่ ลู กค้ ำอุต สำหกรรม
ในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 37.1 ส ำหรับ
Q1’2563 เป็น 226,503 ตนั โดยมสีาเหตุมาจากการรวมลูก
ค้า ไอน ้ าอุ ตสาหกรรมของโครงการ  SPP1 ในนิคม
อุตสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด) และ
โครงการอ่างทอง เพาเวอร ์ในจงัหวดัอ่างทอง

• รำคำขำยไอน ้ำต่อหน่วยแก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศไทย ลดลง y-on-y ร้อยละ 9.1 ส ำหรบั Q1’2563 
เป็น 1,057.62 บาทต่อตนั จาก 1) การรวมรายได้จากการ
ขายไอน ้าของ SPP1 (ซึง่มรีาคาขายต่อหน่วยน้อยกว่าโครง
การอื่น) ตัง้แต่เดือน มี.ค. 2562 เป็นต้นมา และ 2) การ
ลดลง y-on-y ร้อยละ 5.1 ใน Q1’2563 ของราคาก๊าซ
ธรรมชาติซึ่งราคาไอน ้าโดยทัว่ไปจะถูกปรบัให้สอดคล้อง
กบัราคาของก๊าซธรรมชาติ

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

ร้อยละ 2.4 ส ำหรบั Q1’2563 เป็น 211 ล้านบาท โดยมสีาเหตุ
หลักมาจาก ค่าความเข้มแสงที่สูงของโครงการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ใน Q1’2563 เทียบกับ 
Q1’2562 และการเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ของโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม PIC เมือ่วนัที ่27 ธ.ค. 2562

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำลำว
• รำยไ ด้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แ ก่กำรไฟฟ้ำลำว เ พ่ิม

ขึ้น y-on-y ร้อยละ 283.3 ส ำหรบั Q1’2563 เป็น 23 ลา้นบาท 
เนื่องจาก 1) การเปิดด าเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้า
Nam Che 1 ซึ่งเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ เมื่อวนัที่ 1 ม .ิย. 
2562 และ 2) การเพิม่ขึน้ของปรมิาณน ้า

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำเวียดนำม
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำเวียดนำมส ำหรบั 

Q1’2563 อยู่ที่ 793 ล้านบาท จากการเปิดด าเนินการของ
โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม 
ไดแ้ก่โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์Dau Tieng 1 และ 
Dau Tieng 2 ก าลงัการผลติตดิตัง้ 420 เมกะวตัต์ โครงการผลติ
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในภมูภิาคอาเซยีน ซึ่งเปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 3 และ 13 มิ.ย . 2562 
และโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Phu Yen TTP
ก าลังการผลิตติดตัง้ 257 เมกะวัตต์ ซึ่งเปิดด าเนินการเชิง
พาณชิย ์เมือ่วนัที ่10 ม.ิย. 2562
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

โครงสรา้งรายได้

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง
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ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำร

ตำรำงท่ี 1: ปริมำณไฟฟ้ำและไอน ้ำท่ีขำย

Q1’2562 Q4’2562 Q1’2563
เปล่ียน 
แปลง

เปล่ียน 
แปลง

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

ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ กฟผ. 2,127 2,355 2,265 6.5% (3.8%)
ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลูกค้ำอตุสำหกรรมในไทย
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุรี 395 349 367 (7.2%) 5.0%

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง 106 121 134 25.9% 10.3%

นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 172 168 173 0.3% 2.7%

นิคมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุรี 1 57 52 55 (3.5%) 5.5%

สวนอตุสาหกรรมบางกะดี 38 36 40 5.1% 12.4%

นิคมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด) 6 3 3 (44.4%) (9.2%)

ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลูกค้ำอตุสำหกรรมในไทย 775 731 772 (0.4%) 5.7%

ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลูกค้ำอตุสำหกรรมในเวียดนำม 116 137 122 5.2% (11.4%)

Q1’2562 Q4’2562 Q1’2563
เปล่ียน 
แปลง

เปล่ียน 
แปลง

ตนั ตนั ตนั y-on-y q-on-q
ปริมำณไอน ้ำท่ีขำย
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุรี 37,477 30,520 33,598 (10.4%) 10.1%
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง 33,646 31,079 30,678 (8.8%) (1.3%)
นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 56,245 55,294 54,167 (3.7%) (2.0%)
นิคมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด) 37,883 98,181 107,201 183.0% 9.2%
จงัหวดัอา่งทอง - - 859 n/a n/a

ปริมำณไอน ้ำท่ีขำย 165,250 215,074 226,503 37.1% 5.3%
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

โครงสรา้งรายได้

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

ตำรำงท่ี 2: รำคำขำยต่อหน่วย

หน่วย Q1’2562 Q4’2562 Q1’2563
เปล่ียน 
แปลง

เปล่ียน 
แปลง

y-on-y q-on-q

ราคาไฟฟ้า - กฟผ. บาทต่อ kWh 3.25 3.07 3.13 (3.7%) 2.0%
ราคาขายไฟฟ้า – ลูกคา้อตุสาหกรรมในไทย บาทต่อ kWh 3.30 3.31 3.31 0.3% 0.0%
ราคาขายไฟฟ้า – ลูกคา้อตุสาหกรรมในเวยีดนาม บาทต่อ kWh 2.32 2.36 2.42 4.3% 2.5%
ราคาขายไอน ้า – ลูกคา้อตุสาหกรรมในไทย บาทต่อตนั 1,163.43 1,058.37 1,057.62 (9.1%) (0.1%)
ราคาก๊าซธรรมชาตเิฉลีย่ บาทต่อลา้น BTU 281.42 266.45 267.06 (5.1%) 0.2%
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ต้นทุนค่ำกำ๊ซธรรมชำติ
• ต้นทุนก๊ำซธรรมชำติเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 0.6 ส ำหรับ

Q1’2563 เป็น 6,545 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากปรมิาณ
การใชก้๊าซธรรมชาตทิีเ่พิม่ขึน้จากการผลติไฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้

ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำของประเทศเวียดนำม
• ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำท่ีซ้ือจำกบริษทัย่อยของ EVN เพ่ิมขึ้น y-on-y

ร้อยละ 10.2 ส ำหรบั Q1’2563 เป็น 271 ลา้นบาท สอดคลอ้งกบั
การเปลี่ยนแปลงของรายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้า
อุตสาหกรรมในประเทศเวยีดนาม

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

ร้อยละ 2.1 ส ำหรบั Q1’2563 เป็น 636 ล้านบาท โดยมสีาเหตุ
หลกัมาจากการเปิดด าเนินการเชงิพาณชิยข์องโครงการโรงไฟฟ้า
ผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ DT1&2, โครงการโรงไฟฟ้าผลิต
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ Phu Yen TTP, โครงการโรงไฟฟ้า
พลงัน ้า Nam Che 1 ในช่วงกลางปี 2562 และโครงการผลติ
ไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม PIC ในช่วงปลายปี 2562

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
• ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 36.3

ส ำหรบั Q1’2563 เป็น 447 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก
การเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าใหม ่
ดงักล่าวขา้งตน้
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

โครงสรา้งตน้ทุน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

Q1’2562 Q4’2562 Q1’2563
เปล่ียน 
แปลง

เปล่ียน
แปลง

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

ตน้ทุนก๊าซธรรมชาติ 6,503 6,604 6,545 0.6% (0.9%)

ตน้ทุนค่าไฟฟ้าของประเทศเวยีดนาม 246 291 271 10.2% (6.9%)
ตน้ทุนการด าเนินงานและการบ ารงุรกัษา 623 757 636 2.1% (16.0%)
ตน้ทุนอื่น 239* 211* 165 (31.0%) (21.8%)
รวมต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร
(ไมร่วม ค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) 7,611 7,863 7,617 0.1% (3.1%)
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (SG&A) 328 635 447 36.3% (29.6%)
ค่าเสือ่มราคา - COGS 947 1,285 1,294 36.6% 0.7%
ค่าเสือ่มราคา - SG&A 21 24 29 38.1% 20.8%
ค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 8,907 9,807 9,387 5.4% (4.3%)

*รวมตน้ทนุค่าก่อสรา้ง ซึง่จะรบัรูต้ามความคบืหน้าในการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ในประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ซึง่จะหกัลา้งกบั
รายไดจ้ากการก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน ซึง่จะรบัรูต้ามความคบืหน้าในการก่อสรา้ง ตามหลกัการลงบญัชี TFRIC 12 - Concession Agreement
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รำยได้อ่ืนๆ
• รำยได้อ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 91.7 ส ำหรบั Q1’2563

เป็น 92 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ
ดอกเบีย้รบั

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

y-on-y ร้อยละ 10.0 ส ำหรบั Q1’2563 เป็น 27 ลา้นบาท โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากส่วนแบ่งก าไรที่ลดลงจากบริษัทร่วม ABPIF 
เนื่องจากการน าส่งเงนิจาก ABP1 ใหแ้ก่ ABPIF ไดส้ิ้นสุดลงตาม
สญัญา ตัง้แต่วนัที ่17 ก.ย. 2562

ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียน
• บริษัทบนัทึกขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียน 213 ล้ำนบำท 

ส ำหรบั Q1’2563 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากรายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด
จากการบนัทกึขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจาก
ยอดหนี้ค่าก่อสรา้งในสกุลดอลลาร์สหรฐัของโครงการผลติไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย ์ในเวยีดนาม เมือ่สกุลเงนิดองเวยีดนามอ่อน
ค่า เทยีบกบัดอลลารส์หรฐั
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

รายการอื่นๆ

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

Q1’2562 Q4’2562 Q1’2563
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q

รายไดอ้ื่น 48 136 92 91.7% (32.4%)
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุน
ในบรษิทัร่วมและการรว่มคา้ 30 24 27 (10.0%) 12.5%
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น 11 (15) (213) n/a 1,320.0%
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ตน้ทุนทางการเงนิ และรายได/้คา่ใชจ้า่ย ภาษเีงนิได้

8

ต้นทุนทำงกำรเงิน
• ต้ น ทุ น ท ำ ง ก ำ ร เ งิ น เ พ่ิ ม ขึ้ น  y-on-y ร้ อ ย ล ะ  176.4                                 

ส ำหรบั Q1’2563 เป็น 1,531 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก
• ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืม y-on-y: เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4

ส าหรบั Q1’2563 เป็น 700 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากการบนัทกึดอกเบี้ยจ่ายของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้า
Nam Che 1 หลงัการเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ ในเดือน 
ม .ิย. 2562 และการเข้าซื้อโครงการ SPP1 และ อ่างทอง 
เพาเวอร ์ในเดอืน ม.ีค. 2562 และ ม.ีค. 2563 ตามล าดบั;

• ดอกเบีย้จ่ายแก่ ABPIF y-on-y: ลดลงรอ้ยละ 28.6 ส าหรบั
Q1’2563 เป็น 40 ลา้นบาท ตามก าหนดการเงนิน าส่งจาก
ABP1 และ ABP2 โดยการน าส่งเงนิจาก ABP1 ใหแ้ก่
ABPIF ไดส้ิน้สุดลงตามสญัญา ตัง้แต่วนัที่ 17 ก.ย. 2562;

• ดอกเบี้ยจ่ายจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างที่ครบก าหนดช าระ
เกินกว่าหนึ่งปี: อยู่ที่ 98 ล้านบาท ส าหรบั Q1’2563 เป็น
รายการทีไ่มใ่ช่เงนิสด จากการคดิลดมลูค่าเจา้หนี้ค่าก่อสรา้ง 
ตามมาตรฐานบญัช;ี

• ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ย ังไม่เกิดขึ้นจริงจาก        
กจิกรรมจดัหาเงนิกู้ยืม ส าหรบั Q1’2563: บรษิัทบนัทกึผล
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริง 673 ล้าน
บาท ส าหรบั Q1’2563 เป็นรายการทีไ่มก่ระทบกระแสเงนิสด 
เกดิจากเงนิกูย้มืสกุลดอลลารส์หรฐัเพือ่บรหิารความเสีย่งเป็น
สดัส่วนเดยีวกนักบัรายไดท้ี่เชื่อมโยงกบัสกุลดอลลาร์สหรฐั 
(natural hedge) โดยสกุลเงนิบาทอ่อนค่าเมื่อเทียบกับ
ดอลลารส์หรฐั ในช่วงเวลา Q1’2563 ขณะทีบ่รษิทับนัทกึผล
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ 170 ลา้นบาท 
ส าหรบั Q1’2562 จากการทีส่กุลเงนิบาทแขง็ค่าเมือ่เทยีบกบั
ดอลลารส์หรฐั ในช่วงเวลาดงักล่าว

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
• ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้เพ่ิมขึน้ y-on-y ร้อยละ 10.2 ส ำหรบั

Q1’2563 เป็น 54 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้
ของก าไรก่อนภาษเีงนิได้

ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

Q1’2562 Q4’2562 Q1’2563
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q

ต้นทุนทำงกำรเงิน

ดอกเบีย้จ่าย 652 689 700 7.4% 1.6%

ดอกเบีย้จ่ายแก่ ABPIF 56 44 40 (28.6%) (9.1%)
ดอกเบีย้จ่ายจากเจา้หนี้ค่าก่อสรา้งทีค่รบก าหนดช าระ
เกนิกว่าหนึ่งปี - 92 98 n/a 6.5%

ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ (170) (129) 673 n/a n/a

ตน้ทุนทางการเงนิอื่น 16 36 20 25.0% (44.4%)

รวมต้นทุนทำงกำรเงิน 554 732 1,531 176.4% 109.2%
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได้

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 41 58 72 75.6% 24.1%
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 8 (11) (18) n/a 63.6%

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได้ 49 47 54 10.2% 14.9%
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ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน
• ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน / ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน

–ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ ส ำหรบั Q1’2563 เพ่ิมขึ้น y-on-y                           
ร้อยละ 68.6 / ร้อยละ 54.0 เป็น 1,158 ลา้นบาท / 682 ลา้นบาท 
เนื่องจาก 1) การรบัรูผ้ลการด าเนินงาน 820 เมกะวตัต์เตม็ไตรมาส 
จากการขยายธุรกิจในปีก่อน และการเข้าซื้อโครงการอ่างทอง
เพาเวอร์ 123 เมกะวตัต์ ในเดอืน ม.ีค. 2563, 2) การเพิม่ขึน้ของ
ฐานลูกค้าอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ด้วยสญัญาซื้อขายไฟ 26
เมกะวัตต์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา , และ 3) การปรับปรุง
ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมอย่างต่อเนื่อ ง 
หลงัจากการปรบัปรุงประสทิธภิาพ เครือ่งผลติไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ

โดยมกีารปรบัปรุงรายการก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ส าหรบั
ส าหรบั Q1’2563 จากรายการดงันี้ 

• รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสดจำกกำรบนัทึกขำดทุนจำกอตัรำ
แลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง จ านวน 886 ล้านบาท จาก
หนี้และเจา้หนี้ค่าก่อสรา้งทีเ่ป็นสกุลดอลลาร์สหรฐั ขณะทีส่กุล
เงนิบาทและดองเวยีดนามอ่อนค่า เมือ่เทยีบกบัดอลลาร์สหรฐั
ในช่วงเวลาดงักล่าว; และ

• รำยจ่ำยอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินงำน จ านวน 113
ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจาก 1) รายการที่ไม่ใช่เงินสด 
จ านวน 98 ล้านบาท จากการคิดลดเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างตาม
มาตรฐานบญัช ีและ 2) ค่าใช้จ่ายส าหรบัพนักงานของบริษัท
เพือ่ใหท้ างานอยู่ร่วมกบัองคก์รทีจ่ดัสรรใหใ้นช่วง IPO จ านวน 
15 ลา้นบาท

ก ำไรสุทธิ
• ส ำหรบั Q1’2563 ก าไรสุทธไิดร้บัผลกระทบจากค่าใชจ้่ายทีไ่ม่เป็น

ตวัเงนิและไมก่ระทบกระแสเงนิสด 2 รายการ ไดแ้ก่ 1) ผลขาดทุน
จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ จ านวน 886 ลา้นบาท ซึ่ง
เป็นรายการทีไ่ม่ใช่เงนิสดเกดิจากหนี้สนิสุทธแิละเจา้หนี้คา้งจ่ายที่
เป็นสกุลดอลลาร์สหรฐั ขณะทีส่กุลเงนิบาทและดองเวยีดนามอ่อน
ค่าเมือ่เทยีบกบัดอลลารส์หรฐัในช่วงเวลาดงักล่าว โดยหนี้สนิทีเ่ป็น
สกุลดอลลารส์หรฐัไดถู้กจดัสดัส่วนใหส้อดคลอ้งกบัรายไดใ้นส่วนที่
เชื่อมโยงกบัสกุลดอลลาร์สหรฐั เพื่อการบรหิารความเสี่ยงหรอืที่
เรียกว่า “Natural Hedge” และ 2) รายการที่ไม่ใช่เงนิสดอีก 98
ล้านบาท จากการคิดลดมูลค่าเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง ตามมาตรฐาน
บญัช ีดงันัน้ ก าไรสุทธ ิ/ ก าไรสุทธ ิ- ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ จงึ
อยู่ที ่159 ลา้นบาท และ 81 ลา้นบาท ตามล าดบั
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

ก าไรสทุธจิากการด าเนินงาน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

Q1’2562 Q4’2562 Q1’2563
เปล่ียน 
แปลง

เปล่ียน 
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q

ก าไรส าหรบังวด 835 816 159 (81.0%) (80.5%)

บวก (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ (180) (109) 886 n/a n/a

บวก รายจ่ายอื่นทีไ่มเ่กดิขึน้เป็นประจ า 31 125 113 264.5% (9.6%)

ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน 687 832 1,158 68.6% 39.2%

ลบ ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 244 404 476 95.1% 17.8%
ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน – ส่วนท่ีเป็นของบริษทั
ใหญ่ 443 428 682 54.0% 59.3%

ก าไรสุทธจิากการด าเนินงานต่อหุน้
(บาทต่อหุน้) 0.17 0.16 0.26 54.0% 59.3%

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

• สินทรพัยร์วมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.7 จาก ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2562
เป็น 129,907 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 ม.ีค. 2563 โดยมสีาเหตุหลกั
มาจากการขยายโครงการลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ

• หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.7 จาก ณ วนัที่ 31 
ธ.ค. 2562 เป็น 64,423 ล้านบาท ณ วนัที ่31 ม.ีค. 2563 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากการรวมหนี้สนิหลงัการเขา้ซื้อโครงการอ่างทอง 
เพาเวอร ์ในเดอืน ม.ีค. 2563

• ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงร้อยละ 6.3 จาก ณ วันที่ 31 ธ .ค . 
2562 เป็น 36,237 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ม.ีค. 2563 โดยมสีาเหตุ
หลักมาจากการบันทึกขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
อนุพนัธท์างการเงนิในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 - TFRS9

• อตัรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึ้น จาก 1.0
เท่า ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2562 เป็น 1.1 เท่า ณ วนัที ่31 ม.ีค. 2563 
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สถำนะ
ทำงกำรเงิน

งบแสดงสถานะการเงนิ

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถำนะทำงกำรเงิน
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

31 ธ.ค. 62 31 มี.ค. 63 เปล่ียนแปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท

เงนิสด, รายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิลงทุนชัว่คราว 23,271 23,153 (0.5%)

รวมสนิทรพัย์ 121,693 129,907 6.7%

หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 60,387 64,423 6.7%

รวมหนี้สนิ 83,016 93,670 12.8%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 38,677 36,237 (6.3%)

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ - บรษิทัใหญ่ 28,144 26,735 (5.0%)
อตัราส่วนหน้ีสินสทุธิต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า) 1.0 1.1
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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 Q1’2564

สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 13 MW / 25 ปี

% ควำมคืบหน้ำ 16.3%

Bo Thong 1&2 Projects

ประเภทเช้ือเพลิง พลงังานลม

ก ำลงักำรผลิตติดตัง้ (MW) 16 MW 

สดัส่วนกำรถือหุ้น (%) 92.2%

SCOD Q1’2564

สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 16 MW / 25 ปี

% ควำมคืบหน้ำ 21.0%

Ray Power Project

ประเภทเชื้อเพลิง พลงังานแสงอาทติย์

ก ำลงักำรผลิตติดตัง้ (MW) 39 MW

สดัส่วนกำรถือหุ้น (%) 100.0%

SCOD ต.ค. 2563

สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 30 MW / 20 ปี
% ควำมคืบหน้ำ 20.0%
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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

PIC 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

Ray Power Ray Power Supply Company Limited 

Bo Thong 1&2 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมบ่อทอง วนิดฟ์ารม์ 1&2

LK โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยต์ดิตัง้บนทุน่ลอยน ้า
หลกัชยั

Management’s Discussion and Analysis

B.GRIMM  POWER PUBLIC COMPANY LIMITED12

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
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