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ข้อมลูสรปุ

เหตุการณ์ส าคญั
รำยงำนก ำไรสุทธิ Q2’2563 เติบโตร้อยละ 62.5 y-on-y แม้ว่ำ
จะมีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19
บ.ีกรมิ เพาเวอร ์รายงานผลการด าเนินงานทีโ่ดดเด่นอย่างต่อเนื่อง โดย 
Q2’2563 มกี าไรสุทธ-ิส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่เตบิโตจากช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อน (y-on-y) ถึงร้อยละ 62.5 เป็น 1,017 ล้านบาท และก าไร
สุทธจิากการด าเนินงาน(Normalized net profit หรอื NNP)-ส่วนทีเ่ป็น
ของบริษัทใหญ่ เติบโตร้อยละ 17.2 y-on-y เป็น 674 ล้านบาท แม้
สถานการณ์เศรษฐกจิจะชะลอตวัจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 
ก็ตาม โดยมีปัจจัยส าคัญมาจาก 1) การขยายก าลังการผลิตอย่าง
ต่อเนื่องสู่ 3,019 เมกะวตัต์ ณ กลางปี 2563, 2) การเพิม่ขึน้ของลูกคา้
อุตสาหกรรมรายใหมต่ามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) 25 เมกะวตัต์ ใน
ปี 2562 และ 15 เมกะวัตต์ ใน 1H’2563 และ 3) การปรับปรุง
ประสทิธภิาพของโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง 
ส าหรับ 2H’2563 นอกจากการทยอยเชื่อมเข้าระบบของลูกค้า
อุตสาหกรรมรายใหม่แลว้ ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าของลูกคา้อุตสาหกรรม
รายเดมิเริม่ส่งสญัญาณฟ้ืนตวั โดยในเดอืน ก.ค. ปรมิาณการใช้ไฟฟ้า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.0 จากปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดอืน ในช่วง 
Q2’2563 นอกจากนี้ แนวโน้มราคาก๊าซธรรมชาติยงัเอื้อประโยชน์ต่อ
ธุรกิจโรงไฟฟ้า SPP ของเรา โดยในเดอืน ก.ค ราคาก๊าซธรรมชาติ
ลดลงรอ้ยละ 8% จากค่าเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักใน Q2’2563 เป็น 241 บาท
ต่อล้าน BTU และมแีนวโน้มปรบัลงต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีตาม
ประมาณการของ ปตท. 

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรจดัหำและค้ำส่งก๊ำซธรรมชำติ
(LNG Shipper License) 
ส าหรบั Q2’2563 บรษิทั บ.ีกรมิ แอลเอ็นจ ีจ ากดั (บรษิทัย่อยที่บรษิัท
ถอืหุ้นรอ้ยละ 100.0) ไดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการจดัหาและค้าส่ง
ก๊าซธรรมชาต ิ(LNG Shipper) จากคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน 
(กกพ.) จ านวน 650,000 ตันต่อปี ตัง้แต่ปี 2565 ซึ่งจะช่วยบริหาร
จดัการตน้ทุนการผลติไฟฟ้า จากโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม 
ซึ่งมสีดัส่วนร้อยละ 70.0 ของก าลงัการผลติไฟฟ้าทัง้หมดของ บ.ีกรมิ 
เพาเวอร์

กำรลงนำมสญัญำเช่ำท่ีดินส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำแบบ
ผสมผสำน ในพืน้ท่ีท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำ
ในวนัที่ 26 ม .ิย. 2563 บี.กริม เพาเวอร์ เข้าลงนามสญัญาเช่าที่ดิน  
ราชพสัดุกบัส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาค
ตะวนัออก (สกพอ.) เพื่อใช้ในการประกอบกจิการผลติไฟฟ้า และน ้ า
เย็น ในพื้นทีท่่าอากาศยานอู่ตะเภา ส าหรบัด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า
แบบผสมผสาน (Hybrid Power Plant) ซึ่งประกอบด้วยโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนร่วม (Combined Cycle Co-Generation Power
Plant) โดยใชเ้ชื้อเพลงิก๊าซธรรมชาตกิบัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
(PV Solar Farm) ขนาดก าลงัการผลติติดตัง้รวม 95 เมกะวตัต์พร้อม
ด้วยระบบกกัเก็บพลังงานอัจฉริยะ (Energy Storage System-ESS) 
ขนาด 50 เมกะวตัต์ชัว่โมง ซึ่งได้ร่วมมอืกบัพนัธมติรทางธุรกิจ คือ 
LG Chem, KEPCO และ Energy China

กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
ส าหรับผลการด าเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 บี.กริม
เพาเวอร์ จะจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลที ่0.15 บาทต่อหุน้ ให้แก่ ผูถ้อื
หุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วนัก าหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อ
สทิธใินการรบัเงนิปันผลระหว่างกาลในวนัที ่31 ส.ค. 2563 และก าหนด
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใน วนัที ่11 ก.ย. 2563
บ.ีกรมิ เพาเวอร ์มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลไมน้่อยกว่า รอ้ยละ 40.0 ของ
NNP ของงบการเงนิรวมในแต่ละปี

โครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำงอยู่ในก ำหนดระยะเวลำ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ Ray Power ในประเทศกมัพูชา
ขนาดก าลงัการผลติตดิตัง้ 39 เมกะวตัต์ มคีวามคบืหน้าในการก่อสรา้ง 
รอ้ยละ 35.9 โดยมกี าหนดการเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ในเดือน ต.ค. 
2563
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมบ่อทอง วนิด์ฟาร์ม 1&2 ขนาดก าลงัการ
ผลติติดตัง้ 16 เมกะวตัต์ มคีวามคบืหน้าในการก่อสร้างร้อยละ 29.2 
โดยมกี าหนดการเปิดด าเนินการเชงิพาณชิย์ ใน Q1’2564

รำงวลัและประกำศเกียรติคณุ          
ในเดอืน ม.ิย. 2563 บ.ีกรมิ เพาเวอร์ ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นสมาชกิ 
“FTSE4Good Indexes Series” ประกาศโดย FTSE Russell ซึ่งเป็น
ดชันีที่สะท้อนว่าบรษิัทมกีารด าเนินงานด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และ
ธรรมาภบิาลอย่างโดดเด่น ตามมาตรฐานชี้วดัระดบัสากล ซึ่งช่วยตอก
ย ้าใหเ้หน็ว่า บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เป็นองคก์รชัน้น าดา้นพลงังานระดบัโลกที่
มผีลการด าเนินงานทีโ่ดดเด่น ภายใตแ้นวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนื ทัง้
ในดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภบิาล (ESG) 

ในเดอืน ก.ค. 2563 บ.ีกรมิ เพาเวอร์ ไดร้บั 3 รางวลัจาก “Institutional
Investor Corporate Awards 2020” จดัโดย Alpha Southeast Asia
ประกอบดว้ยรางวลั “Strongest Adherence to Corporate
Governance” , “Most Organized Investor Relations” และ “Most
Consistent Dividend Policy”
บี.กริม ปันน ้ำใจ สู้ภยัโควิด-19 
บ.ีกรมิ เพาเวอร์ ยนืเคยีงขา้งผูม้สี่วนได้ส่วนเสยี เพื่อขา้มผ่านวกิฤตินี้
ไปด้วยกัน ผ่านการสนับสนุน และร่วมบริจาครวมมูลค่ากว่า 50
ลา้นบาท ผ่านหลายช่องทาง
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รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร
• รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 

3.5 ส ำหรบั Q2’2563 เป็น11,243 ล้านบาท และร้อยละ 6.4 
ส ำหรบั 6M’2563 เป็น 22,466 ล้านบาท แมว้่าจะมกีารระบาด
ของโรคโควดิ-19 เนื่องจากรายไดส้่วนใหญ่ (มากกว่ารอ้ยละ 70)
ไมไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 ขณะเดยีวกนัมกี าลงั
การผลติใหม่เพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง (เพิม่ขึน้ 820 เมกะวตัต์ ในปี 
2562 จากการเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ 4 โครงการและการซื้อ
โครงการ BPAM และเพิ่มขึ้นอีก 123 เมกะวัตต์ จากการซื้อ
โครงการ ATP ในเดอืน ม.ีค. 2563) และมกีารขยายฐานลูกค้า
อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง (โดยมกีารเชื่อมเขา้ระบบของลูกค้า
อุตสาหกรรมรายใหมต่ามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 25 เมกะวตัต์ ในปี 
2562 และ 15 เมกะวตัต์ ในช่วง 6M’2563)

EBITDA
• EBITDA เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 14.7 ส ำหรบั Q2’2563 เป็น 

3,221 ลา้นบาท และร้อยละ 24.5 ส ำหรบั 6M’2563 เป็น 6,500
ล้านบาท เนื่องจากการเติบโตของก าลังการผลิตไฟฟ้า , การ
เพิ่มขึ้นของลูกค้าอุตสาหกรรมรายใหม่ และการปรับปรุง
ประสทิธภิาพโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

• อัตรำก ำไร EBITDA เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 28.9 ส ำหรับ 
Q2’2563 และร้อยละ 28.9 ส ำหรบั 6M’2563 จาก 1) ปรมิาณ
การใช้เชื้อเพลงิ (heat rate) ของโครงการโรงไฟฟ้า ABP5 และ 
BPWHA1 ทีล่ดลงหลงัจากการ upgrade เครื่องผลติไฟฟ้ากงัหนั
ก๊าซ ในเดอืน ก.ค. 2562 และเดอืน ก.พ. 2563 ตามล าดบั, 2) ผล
การด าเนินงานของโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนทีใ่ห้
อตัราก าไร EBITDA ที่สูง และ 3) ราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยต่อ
หน่วยทีล่ดลง y-on-y รอ้ยละ 4.6 และรอ้ยละ 4.8 ตามล าดบั

ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน
• ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 20.7 

ส ำหรับ Q2’2563 เป็น 1 ,102 ล้านบาท และร้อยละ 41.3 
ส ำหรบั 6M’2563 เป็น 2,260 ลา้นบาท 

• ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน–ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 
เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 17.2 ส ำหรบั Q2’2563 เป็น 674 ลา้น
บาท และร้อยละ 33.2 ส ำหรบั 6M’2563 เป็น 1,356 ลา้นบาท
จากการเตบิโตของก าลงัการผลติไฟฟ้า, การขยายธุรกจิจากการ
เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าใหม่ และการเข้าซื้อ
กจิการ, การปรบัปรุงประสทิธภิาพโรงไฟฟ้า และการลดลงของ
ราคาก๊าซธรรมชาต ิดงักล่าวขา้งตน้

ก ำไรสุทธิ
• ส ำหรบั Q2’2563 ก าไรสุทธิอยู่ที่ 1,682 ล้านบาท ขณะที่ก าไร

สุทธ-ิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ อยู่ที่ 1,017 ล้านบาท เพิ่มขึ้น      
y-on-y รอ้ยละ 62.5 จากสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้

• ส ำหรบั 6M’2563 ก าไรสุทธิ-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ลดลง       
y-on-y ร้อยละ 5.2 จากผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตวัเงนิ
และไมก่ระทบกระแสเงนิสด; 1) ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นที่
ยงัไมเ่กดิขึน้จรงิ จ านวน 201 ลา้นบาท ซึ่งเป็นรายการทีไ่ม่ใช่เงนิ
สดเกดิจากหนี้สนิสุทธแิละเจา้หนี้คา้งจ่ายทีเ่ป็นสกลุดอลลาร์สหรฐั 
ขณะที่สกุลเงินบาทและดองเวียดนามอ่อนค่า เมื่อเทียบกบั
ดอลลารส์หรฐัในช่วงเวลาดงักล่าว และ 2) การคดิลดมลูค่าเจ้าหนี้
ค่าก่อสรา้ง ตามมาตรฐานบญัชี จ านวน 188 ลา้นบาท
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ข้อมลูสรปุ

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั
6M’62 6M’63

เปล่ียน
แปลง

Q2’62 Q1’63 Q2’63
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 21,123 22,466 6.4% 10,866 11,223 11,243 3.5% 0.2%
EBITDA* 5,221 6,500 24.5% 2,808 3,278 3,221 14.7% (1.7%)
ก าไรสุทธิ 1,874 1,841 (1.8%) 1,038 159 1,682 62.0% 957.9%
ก าไรสุทธิ - ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,158 1,098 (5.2%) 626 81 1,017 62.5% 1,155.6%
ก าไร / (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่
เกดิขึน้ 425 (201) n/a 245 (886) 685 179.6% n/a
รายจา่ยอื่นทีไ่มเ่กดิขึน้เป็นประจ า (151) (219) n/a (119) (113) n/a n/a n/a
ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน** 1,600 2,260 41.3% 913 1,158 1,102 20.7% (4.8%)
ก าไรสทุธจิากการด าเนนิงาน–ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั
ใหญ่ 1,018 1,356 33.2% 575 682 674 17.2% (1.2%)
อตัรำก ำไร EBITDA (%) 24.7% 28.9% 25.8% 29.2% 28.6%
อตัรำก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน (%) 7.6% 10.1% 8.4% 10.3% 9.8%
สดัส่วนก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน – ส่วนท่ี
เป็นของบริษทัใหญ่ (%) 63.6% 60.0% 63.0% 58.9% 61.2%
หมายเหตุ:
*EBITDA = ก าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษเีงนิได,้ 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. เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 

9.1 ส ำหรบั Q2’2563 เป็น 7,766 ล้านบาท และร้อยละ 5.9 
ส ำหรบั 6M’2563 เป็น 14,861 ลา้นบาท
• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ กฟผ. เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 

16.3 ส ำหรบั Q2’2563 เป็น 2,557 กิกะวตัต์-ชัว่โมง และ
ร้อยละ 11.5 ส ำหรบั 6M’2563 เป็น 4,822 กกิะวตัต์-ชัว่โมง 
โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเขา้ซื้อโครงการ BPAM ในเดอืน 
ม.ีค. 2562 และโครงการ ATP ในเดอืน ม.ีค. 2563 

• รำคำขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. ต่อหน่วย ลดลง y-on-y ร้อย
ละ 6.2 ส ำหรบั Q2’2563 เป็น 3.04 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง 
และร้อยละ 4.9 ส ำหรับ 6M’2563 เป็น 3 .08 บาทต่อ
กโิลวตัต์-ชัว่โมง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของค่าพลงังาน
ไฟฟ้า (Energy Payment) ซึง่อา้งองิตามราคาก๊าซธรรมชาติ
ที่ลดลง y-on-y ร้อยละ 4.6 และ 4.8 ตามล าดับ จากช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรม
ในประเทศไทย 
• ผำ่นจุดต ำ่สุดใน Q2’2563 แล้ว ด้วยกำรฟ้ืนตวัในเดือน ก.ค. 

2563 รายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย ลดลง y-on-y ร้อยละ 27.4 ส าหรบั Q2’2563 เป็น
1,872 ลา้นบาท และรอ้ยละ 13.9 ส าหรบั 6M’2563 เป็น 4,427 
ลา้นบาท

• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำอตุสำหกรรมในประเทศ
ไทย ลดลง y-on-y รอ้ยละ 28.0 ส าหรบั Q2’2563 เป็น 563
กิกะวตัต์-ชัว่โมง และร้อยละ 14.3 ส าหรบั 6M’2563 เป็น 
1,336 กกิะวตัต์-ชัว่โมง จากสภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตัวจาก
การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 อย่างไรกด็ ีเราเหน็การฟ้ืน
ตวัอย่างมนีัยส าคญัในเดอืน ก.ค. 2563 จากปรมิาณการใช้
ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 17.0 จากปริมาณการใช้ไฟฟ้า
เฉลี่ยต่อเดือน ในช่วง Q2’2563 ดงันัน้ นอกจากนี้มีลูกค้า
ใหม่ที่มีแผนทยอยเชื่อมเข้าระบบในช่วง 2H’2563 ด้วย 
ขณะที่ลูกค้าอุตสาหกรรมหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มบรรจุภณัฑ ์
และกลุ่มต่อเรอื ยงัคงเตบิโตอย่างแขง็แกร่ง

• รำคำขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอตุสำหกรรมในประเทศไทย
เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 0.6 ส ำหรบั Q2’2563 เป็น 3.32 
บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง และคงท่ี y-on-y ส ำหรบั 6M’2563
ที่ 3.31 บาทต่อกิโลวัตต์ -ชัว่โมง ซึ่งเป็นไปในแนวทาง
เดยีวกนักบัการเปลีย่นแปลงของค่า Ft ทีป่ระกาศโดย กกพ.

*รวมรายไดจ้ากการก่อสรา้งภายใต้ขอ้ตกลงสมัปทาน ซึง่จะรบัรูต้ามความคบืหน้าในการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ในประเทศสาธารณรฐัปร ะชาธปิไตย
ประชาชนลาว ซึง่จะหกัลา้งกบัการบนัทกึตน้ทนุจากการก่อสรา้งตามความคบืหน้าการก่อสรา้ง ตามหลกัการลงบญัช ีTFRIC 12 - Concession Agreement
** รวมรายไดจ้ากการใหบ้รกิารก่อสรา้งโครงการผลติไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทติยต์ดิตัง้บนทุน่ลอยน ้า ใหแ้ก่ กฟผ.

6M’62 6M’63
เปล่ียน
แปลง

Q2’62 Q1’63 Q2’63
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า
กฟผ. 14,029 14,861 5.9% 7,117 7,095 7,766 9.1% 9.5%
ลูกคา้อตุสาหกรรมในไทย 5,139 4,427 (13.9%) 2,580 2,555 1,872 (27.4%) (26.7%)
ลูกคา้อตุสาหกรรมในเวยีดนาม 590 563 (4.6%) 321 294 270 (15.9%) (8.2%)
กฝภ./ กฟน./ Rooftop 420 421 0.2% 214 211 210 (1.9%) (0.5%)
การไฟฟ้าลาว 44 75 70.5% 38 23 52 36.8% 126.1%
การไฟฟ้าเวยีดนาม 183 1,618 784.2% 183 793 825 350.8% 4.0%
รวมรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ 20,406 21,965 7.6% 10,453 10,970 10,995 5.2% 0.2%
รายไดจ้ากการขายไอน ้า 410 440 7.3% 218 240 200 (8.3%) (16.7%)
รายไดจ้ากการขาย Demineralized Water 15 22 46.7% 11 12 10 (9.1%) (16.7%)
รายไดอ้ื่นจากการขายและการใหบ้รกิาร 292* 39** (86.6%) 184* 1 38** (79.3%) 3,700.0%
รวมรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 21,123 22,466 6.4% 10,866 11,223 11,243 3.5% 0.2%
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รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศเวียดนำม
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน

ประเทศเวียดนำม ลดลง y-on-y ร้อยละ 15.9 ส ำหรับ 
Q2’2563 เป็น 270 ลา้นบาท และร้อยละ 4.6 ส ำหรบั 6M’2563
เป็น 563 ลา้นบาท

• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศเวียดนำม ลดลง y-on-y ร้อยละ 8.5 ส ำหรบั
Q2’2563 เป็น 120 กิกะวัตต์ -ชัว่โมง และร้อยละ 2.1 
ส ำหรบั 6M’2563 เป็น 242 กกิะวตัต์-ชัว่โมง โดยมสีาเหตุ
หลักมาจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง จากการแพร่
ระบาดของโรคโควดิ-19

• รำคำขำยไฟฟ้ำต่อหน่วยแก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศเวียดนำมลดลง y-on-y ร้อยละ 8.6 ส ำหรับ 
Q2’2563 เป็น 2.24 บาทต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง และร้อยละ 
2.5 ส ำหรบั 6M’2563 เป็น 2.33 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง 
เนื่องจากจากรัฐบาลประกาศลดค่าไฟฟ้า ร้อยละ 10.0 
ในช่วง 20 เม.ย. - 10 ก.ค. ซึ่งเป็นสาเหตุการลดลงของ
ตน้ทุนค่าไฟฟ้าทีบ่รษิทัซื้อจากบรษิทัย่อยของ EVN ดว้ย

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟภ./ กฟน./ Rooftop
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กฟภ . / กฟน. / Rooftop

ลดลง y-on-y ร้อยละ 1.9 ส ำหรบั Q2’2563 เป็น 210 ลา้นบาท
โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก ค่าความเขม้แสงที่ลดลงของโครงการ
ผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ใน Q2’2563
เทียบกับ  Q2 ’2562 และ ค่อนข้ำงคง ท่ี y-on-y ส ำหรับ 
6M’2563 ที่ 420 ลา้นบาท

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำลำว
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำลำวเพ่ิมขึ้น y-on-y

ร้อยละ 36.8 ส ำหรบั Q2’2563 เป็น 52 ลา้นบาท และร้อยละ
70.5 ส ำหรบั 6M’2563 เป็น 75 ลา้นบาท เนื่องจาก 1) การเปิด
ด าเนินการเชงิพาณชิยข์องโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้า Nam Che
1 เมือ่วนัที ่1 ม.ิย. 2562 และ 2) การเพิม่ขึน้ของปรมิาณน ้า

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำเวียดนำม
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำเวียดนำมเพ่ิมขึ้น

y-on-y ร้อยละ 350.8 ส ำหรบั Q2’2563 เป็น 825 ล้านบาท
และร้อยละ 784.2 ส ำหรบั 6M’2563 เป็น 1,618 ลา้นบาท จาก
การเปิดด าเนินการของโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
ในประเทศเวยีดนาม เมือ่เดอืน ม.ิย. 2562

รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศไทย
• รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน

ประเทศไทยลดลง y-on-y ร้อยละ 8.3 ส ำหรบั Q2’2563 เป็น
200 ลา้นบาท แต่เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 7.3 ส ำหรบั6M’2563 
เป็น 440 ลา้นบาท

• ปริมำณไอน ้ำท่ีขำยให้แก่ลกูค้ำอตุสำหกรรมในประเทศ
ไทยลดลง y-on-y ร้อยละ 7.3 ส ำหรับ Q2’2563 เป็น 
189,258 ตัน โดยมสีาเหตุจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจ 
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่เพ่ิมขึ้น y-on-y
ร้อยละ 12.5 ส ำหรบั 6M’2563 เป็น 415,761 ตนั จากการ
รวมลูกคา้ไอน ้าอุตสาหกรรมของโครงการ BPAM ในนิคม
อุตสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด) และ
โครงการ ATP ในจงัหวดัอ่างทอง ภายหลงัจากการเขา้ซือ้
โครงการในเดอืน ม.ีค. 2562 และม.ีค. 2563 ตามล าดบั

• รำคำขำยไอน ้ำต่อหน่วยแก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศไทย ลดลง y-on-y ร้อยละ 0.9 ส ำหรบั Q2’2563 
เป็น 1,057.01 บาทต่อตัน  และร้อยละ 4.8 ส ำหรับ 
6M’2563 เป็น 1,057.34 บาทต่อตนั จาก 1) การลดลงของ
ราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งราคาไอน ้าโดยทัว่ไปจะถูกปรับให้
สอดคล้องกับราคาของก๊าซธรรมชาติ และ 2) การรวม
รายได้จากการขายไอน ้ าของ BPAM (ซึ่งมีราคาขายต่อ
หน่วยน้อยกว่าโครงการอื่น) ตัง้แต่เดอืน ม.ีค. 2562 เป็นต้น
มา

4

ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

โครงสรา้งรายได้

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

โครงสรา้งรายได้

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

ตำรำงท่ี 1: ปริมำณไฟฟ้ำและไอน ้ำท่ีขำย

6M’62 6M’63
เปล่ียน
แปลง

Q2’62 Q1’63 Q2’63
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

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

ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ กฟผ. 4,326 4,822 11.5% 2,199 2,265 2,557 16.3% 12.9%
ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลูกค้ำอตุสำหกรรมในไทย
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุรี 792 608 (23.3%) 397 367 241 (39.3%) (34.4%)
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง 229 234 2.0% 123 134 100 (18.7%) (25.5%)
นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 338 307 (9.0%) 166 173 134 (18.8%) (22.2%)
นิคมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุรี 1 114 106 (7.3%) 57 55 50 (11.1%) (8.8%)
สวนอตุสาหกรรมบางกะดี 76 75 (1.3%) 38 40 35 (7.8%) (14.0%)
นิคมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด) 9 6 (27.2%) 3 3 3 4.0% 3.3%
ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลูกค้ำอตุสำหกรรมในไทย 1,558 1,336 (14.3%) 783 772 563 (28.0%) (27.0%)
ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลูกค้ำอตุสำหกรรมในเวียดนำม 247 242 (2.1%) 131 122 120 (8.5%) (1.2%)

6M’62 6M’63
เปล่ียน
แปลง

Q2’62 Q1’63 Q2’63
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ตนั ตนั y-on-y ตนั ตนั ตนั y-on-y q-on-q
ปริมำณไอน ้ำท่ีขำย
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุรี 74,818 58,688 (21.6%) 37,341 33,598 25,090 (32.8%) (25.3%)
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง 69,320 50,973 (26.5%) 35,674 30,678 20,295 (43.1%) (33.8%)
นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 107,724 93,056 (13.6%) 51,479 54,167 38,889 (24.5%) (28.2%)
นิคมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด) 117,644 209,217 77.8% 79,761 107,201 102,015 27.9% (4.8%)
จงัหวดัอา่งทอง - 3,828 n/a - 859 2,969 n/a 245.6%

ปริมำณไอน ้ำท่ีขำย 369,505 415,761 12.5% 204,254 226,503 189,258 (7.3%) (16.4%)

ตำรำงท่ี 2: รำคำขำยต่อหน่วย

หน่วย 6M’62 6M’63
เปล่ียน
แปลง

Q2’62 Q1’63 Q2’63
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

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

ราคาขายไฟฟ้า - กฟผ. บาทต่อ kWh 3.24 3.08 (4.9%) 3.24 3.13 3.04 (6.2%) (2.9%)
ราคาขายไฟฟ้า –
ลูกคา้อตุสาหกรรมในไทย บาทต่อ kWh 3.30 3.31 0.3% 3.30 3.31 3.32 0.6% 0.3%
ราคาขายไฟฟ้า –
ลูกคา้อตุสาหกรรมในเวยีดนาม บาทต่อ kWh 2.39 2.33 (2.5%) 2.45 2.42 2.24 (8.6%) (7.4%)
ราคาขายไอน ้า –
ลูกคา้อตุสาหกรรมในไทย บาทต่อตนั 1,110.13 1,057.34 (4.8%) 1,067.02 1,057.62 1,057.01 (0.9%) (0.1%)
ราคาก๊าซธรรมชาตเิฉลีย่ บาทต่อลา้น BTU 278.20 264.71 (4.8%) 275.08 267.06 262.41 (4.6%) (1.7%)
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ต้นทุนค่ำกำ๊ซธรรมชำติ
• ต้นทุนก๊ำซธรรมชำติเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 0.4 ส ำหรับ

Q2’2563 เ ป็น 6,599 ล้านบาท  และร้อยละ  0.5 ส ำหรับ 
6M’2563 เป็น 13,144 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากปรมิาณ
การใชก้๊าซธรรมชาตทิีเ่พิม่ขึน้จากการผลติไฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ แมว้่า
ราคาก๊าซธรรมชาตเิฉลีย่ต่อหน่วยลดลง y-on-y รอ้ยละ 4.6 และ
รอ้ยละ 4.8 ส าหรบั Q2’2563 และ 6M’2563 ตามล าดบั ซึ่งราคา
ก๊าซธรรมชาติจะอ้างอิงกบักบัราคาเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของก๊าซ
ธรรมชาตทิัง้หมดของ ปตท.

ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำของประเทศเวียดนำม
• ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำท่ีซ้ือจำกบริษัทย่อยของ EVN ลดลง y-on-y

ร้อยละ 15.8 ส ำหรบั Q2’2563 เป็น 245 ล้านบาท และร้อยละ
3.9 ส ำหรบั 6M’2563 เป็น 516 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากมาตรการลดค่าไฟฟ้าของรฐับาลในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของราคาขาย
ไฟฟ้าใหแ้ก่ลกูคา้อุตสาหกรรมในประเทศเวยีดนาม

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

ร้อยละ 1.3 ส ำหรบั Q2’2563 เป็น 637 ล้านบาท และร้อยละ 
1.7 ส ำหรบั 6M’2563 เป็น 1,273 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากการขยายธุรกิจจากการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ของ
โรงไฟฟ้าและการเขา้ซื้อกจิการ ดงักล่าวขา้งตน้

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
• ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 14.5

ส ำหรบั Q2’2563 เป็น 449 ลา้นบาท และร้อยละ 24.4 ส ำหรบั 
6M’2563 เป็น 896 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการเปิด
ด าเนินการเชงิพาณชิยข์องโครงการโรงไฟฟ้าใหม ่และการเข้าซื้อ
กจิการ ดงักล่าวขา้งตน้
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

โครงสรา้งตน้ทุน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

*รวมตน้ทนุค่าก่อสรา้ง ซึง่จะรบัรูต้ามความคบืหน้าในการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ในประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ซึง่จะหกัลา้งกบั
รายไดจ้ากการก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน ซึง่จะรบัรูต้ามความคบืหน้าในการก่อสรา้ง ตามหลกัการลงบญัชี TFRIC 12 - Concession Agreement

6M’62 6M’63
เปล่ียน
แปลง

Q2’62 Q1’63 Q2’63
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q
ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร
ตน้ทุนก๊าซธรรมชาติ 13,078 13,144 0.5% 6,575 6,545 6,599 0.4% 0.8%
ตน้ทุนค่าไฟฟ้าของประเทศเวยีดนาม 537 516 (3.9%) 291 271 245 (15.8%) (9.6%)
ตน้ทุนการด าเนินงานและการ
บ ารุงรกัษา 1,252 1,273 1.7% 629 636 637 1.3% 0.2%
ตน้ทุนอื่น 567* 360 (36.5%) 329* 165 195 (40.7%) 18.2%
รวมต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร
(ไมร่วม ค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) 15,435 15,292 (0.9%) 7,824 7,617 7,676 (1.9%) 0.8%
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร
(SG&A) 720 896 24.4% 392 447 449 14.5% 0.4%
ค่าเสือ่มราคา - COGS 2,020 2,651 31.2% 1,073 1,294 1,357 26.5% 4.9%
ค่าเสือ่มราคา - SG&A 44 66 50.0% 23 29 37 60.9% 27.6%
ค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 18,219 18,905 3.8% 9,312 9,387 9,519 2.2% 1.4%
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รำยได้อ่ืนๆ
• รำยได้อ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 10.1 ส ำหรบั Q2’2563 

เป็น 76 ลา้นบาท และร้อยละ 44.4 ส ำหรบั 6M’2563 เป็น 169
ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของดอกเบี้ยรบั

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และกำรรว่มค้ำ
• ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำเพ่ิมขึ้น y-on-y

ร้อยละ 35.0 ส ำหรบั Q2’2563 เป็น 27 ล้านบาท และร้อยละ 
5.9 ส ำหรบั 6M’2563 เป็น 54 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก
ส่วนแบ่งก าไรที่เพิ่มขึ้นจากบริษัทร่วม BGSENA เนื่องจากใน
เดอืนพ.ค. 2562 มกีารบนัทกึค่าใชจ้่ายในการ Refinance

ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียน
• บริษัทบันทึกก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียน 202 ล้ำนบำท

ส ำหรบั Q2’2563 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากยอดหนี้ค่าก่อสร้างใน
สกุลดอลลารส์หรฐัของโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ใน
เวียดนาม เมื่อสกุลเงนิดองเวียดนามแข็งค่าเทียบกบัดอลลาร์
สหรัฐ ในช่วงเวลาดังกล่าว ขณะที่บันทึกขาดทุนจากอัตร า
แลกเปลี่ยน 11 ล้านบาท ส าหรับ 6M’2563 จากสกุลเงินดอง
เวยีดนามอ่อนค่าเทยีบกบัดอลลารส์หรฐั ในช่วงเวลาดงักล่าว
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

รายการอื่นๆ

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

6M’62 6M’63
เปล่ียน
แปลง

Q2’62 Q1’63 Q2’63
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

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

รายไดอ้ื่น 117 169 44.4% 69 92 76 10.1% (17.4%)
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)
จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม
และการร่วมคา้ 51 54 5.9% 20 27 27 35.0% 0.0%
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัรา
แลกเปลีย่น (15) (11) n/a (26) (213) 202 n/a n/a
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ตน้ทุนทางการเงนิ และรายได/้คา่ใชจ้า่ย ภาษเีงนิได้
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ต้นทุนทำงกำรเงิน
• ต้นทุนทำงกำรเงินลดลง y-on-y ร้อยละ 36.8 ส ำหรับ

Q2’2563 เป็น 1,531 ล้านบาท และเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 
73.4 ส ำหรบั 6M’2563 เป็น 1,857 ลา้นบาทโดยมสีาเหตุหลกัมา
จาก
• ดอกเบีย้จ่ายจากเงนิกูย้มื เพิม่ขึน้ y-on-y รอ้ยละ 0.9 ส าหรบั 

Q2’2563 เป็น 679 ล้านบาท และร้อยละ 4.1 ส าหรับ 
6M’2563 เป็น 1,379 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการ
บันทึกดอกเบี้ ยจ่ ายของโครงการ โรงไฟฟ้ าพลังน ้ า 
Nam Che 1 หลงัการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือน 
ม .ิย. 2562 และการเข้าซื้อโครงการ BPAM และ ATP ใน
เดอืน ม.ีค. 2562 และ ม.ีค. 2563 ตามล าดบั;

• ดอกเบี้ยจ่ายแก่ ABPIF ลดลง y-on-y รอ้ยละ 46.9 ส าหรบั 
Q2’2563 เป็น 26 ลา้นบาท และรอ้ยละ 37.5 ส าหรบั 
6M’2563 เป็น 65 ลา้นบาท ตามก าหนดการเงนิน าส่งจาก 
ABP1 และ ABP2 โดยการน าส่งเงินจาก ABP1 ให้แก่
ABPIF ไดส้ิน้สุดลงตามสญัญา ตัง้แต่วนัที ่17 ก.ย. 2562;

• ดอกเบี้ยจ่ายจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างที่ครบก าหนดช าระ
เกินกว่าหนึ่ ง ปี เพิ่มขึ้น y-on-y ร้อยละ 233.3 ส าหรับ 
Q2’2563 เป็น 90 ล้านบาท และร้อยละ 596.3 ส าหรับ
6M’2563 เป็น 188 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่เงนิสด 
จากการคิดลดมูลค่าเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างของโครงการผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศเวียดนาม ตาม
มาตรฐานบญัช;ี

• ผลก าไร หรอื ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ
จากกิจกรรมจดัหาเงนิกู้ยืม คือรายการที่ไม่กระทบกระแส  
เงนิสด เกดิจากเงนิกู้ยมืสกุลดอลลาร์สหรฐั และการแข็งค่า 
หรอือ่อนค่าของสกุลเงนิบาท เทยีบกบัดอลลาร์สหรฐั ในช่วง
เวลาดงักล่าว ตามล าดบั โดยบริษัทบนัทกึก าไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ย ังไม่เกิดขึ้นจริง 489 ล้านบาท ส าหรับ 
Q2’2563 จากการทีส่กุลเงนิบาทแขง็ค่าเมือ่เทยีบกบัดอลลาร์
สหรฐั ในช่วงเวลาดงักล่าว ขณะที่บนัทกึขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ย ังไม่เกิดขึ้นจริง 184 ล้านบาท ส าหรับ
6M’2563 จากการทีส่กุลเงนิบาทอ่อนค่าเมือ่เทยีบกบัดอลลาร์
สหรฐั ในช่วงเวลา 6 เดอืนทีผ่่านมา

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
• ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ลดลง y-on-y ร้อยละ 67.7 ส ำหรับ

Q2’2563 เป็น 20 ลา้นบาท และร้อยละ 33.3 ส ำหรบั 6M’2563
เป็น 74 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการบนัทกึรายได้ภาษี
เงนิได้รอการตัดบญัชีและการลดลงของก าไรก่อนภาษีเงนิได ้
ส าหรบั Q2’2563

ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

6M’62 6M’63
เปล่ียน
แปลง

Q2’62 Q1’63 Q2’63
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

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

ต้นทุนทำงกำรเงิน
ดอกเบีย้จ่าย 1,325 1,379 4.1% 673 700 679 0.9% (3.0%)
ดอกเบีย้จ่ายแก่ ABPIF 104 65 (37.5%) 49 40 26 (46.9%) (35.0%)
ดอกเบีย้จ่ายจากเจา้หนี้ค่าก่อสรา้งทีค่รบ
ก าหนดช าระเกนิกว่าหนึ่งปี 27 188 596.3% 27 98 90 233.3% (8.2%)
ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่น
ทีย่งัไมเ่กดิขึน้ (446) 184 n/a (277) 673 (489) 76.5% n/a
ตน้ทุนทางการเงนิอื่น 61 41 (32.8%) 45 20 21 (53.3%) 5.0%
รวมต้นทุนทำงกำรเงิน 1,071 1,857 73.4% 517 1,531 327 (36.8%) (78.6%)
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได้
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 109 113 3.7% 68 72 41 (39.7%) (43.1%)
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได้
รอการตดับญัชี 2 (39) n/a (6) (18) (21) 250.0% 16.7%
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได้ 111 74 (33.3%) 62 54 20 (67.7%) (63.0%)
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ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน
• ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน / ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน

–ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ ส ำหรบั Q2’2563 เพ่ิมขึ้น y-on-y                           
ร้อยละ 20.7 / ร้อยละ 17.2 เป็น 1,102 ลา้นบาท / 674 ลา้นบาท 
เนื่องจาก 1) การขยายธุรกจิจากการเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์
ของโรงไฟฟ้าและการเข้าซื้อกิจการ ดังกล่าวข้างต้น , 2) การ
เพิ่มขึ้นของลูกค้า อุตสาหกรรมรายใหม่ , 3) การปรับปรุ ง
ประสทิธภิาพโครงการโรงไฟฟ้า ABP5 และ BPWHA1 หลงัจาก
การ upgrade เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ และ 4) การลดลง 
y-on-y รอ้ยละ 4.6 ของราคาก๊าซธรรมชาตเิฉลีย่ต่อหน่วย

โดยมกีารปรบัปรุงรายการก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ส าหรบั
Q2’2563 จากรายการดงันี้ 

• รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสดจำกกำรบนัทึกก ำไรจำกอัตรำ
แลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง จ านวน 685 ล้านบาท จาก
หนี้และเจ้าหนี้ค้างจ่ายที่เป็นสกุลดอลลาร์สหรฐั ขณะที่สกุล
เงนิทอ้งถิน่ (บาทไทยและดองเวยีดนาม) แขง็ค่า เมือ่เทยีบกบั
ดอลลารส์หรฐัในช่วงเวลาดงักล่าว; และ

• รำยจ่ำยอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินงำน จ านวน 105
ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจาก 1) รายการที่ไม่ใช่เงินสด 
จ านวน 90 ล้านบาท จากการคิดลดเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างตาม
มาตรฐานบญัช ีและ 2) ค่าใช้จ่ายส าหรบัพนักงานของบริษัท
เพือ่ใหท้ างานอยู่ร่วมกบัองคก์รทีจ่ดัสรรใหใ้นช่วง IPO จ านวน 
15 ลา้นบาท

• ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน / ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน
–ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ ส ำหรบั 6M’2563 เพ่ิมขึ้น y-on-y 
ร้อยละ 41.3 / ร้อยละ 33.2 เป็น 2,260 ล้านบาท / 1,356 ล้าน
บาท

โดยมกีารปรบัปรุงรายการก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ส าหรบั
6M’2563 จากรายการดงันี้ 

• รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสดจำกกำรบนัทึกขำดทุนจำกอตัรำ
แลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง จ านวน 201 ล้านบาท จาก
หนี้และเจา้หนี้คา้งจ่ายทีเ่ป็นสกุลดอลลารส์หรฐั ขณะทีส่กุลเงนิ
ท้องถิ่น (บาทไทยและดองเวยีดนาม) อ่อนค่า เมื่อเทยีบกบั
ดอลลารส์หรฐัในช่วงเวลาดงักล่าว; และ

• รำยจ่ำยอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินงำน จ านวน 219
ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจาก 1) รายการที่ไม่ใช่เงินสด 
จ านวน 188 ล้านบาท จากการคดิลดเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างตาม
มาตรฐานบญัช ีและ 2) ค่าใช้จ่ายส าหรบัพนักงานของบริษัท
เพือ่ใหท้ างานอยู่ร่วมกบัองคก์รทีจ่ดัสรรใหใ้นช่วง IPO จ านวน 
31 ลา้นบาท

ก ำไรสุทธิ
• ก ำไรสุทธิ-ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 

62.5 ส ำหรบั Q2’2563 เป็น 1,017 ล้านบาท จากสาเหตุดงักล่าว
ข้างต้น ขณะที่ลดลง y-on-y ร้อยละ 5.2 ส าหรับ 6M’2563 เป็น
1,098 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ
และไม่กระทบกระแสเงินสด ได้แก่ : 1) ผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนทีย่งัไม่เกดิขึ้นจรงิ จ านวน 201 ล้านบาท ซึ่งเกดิจาก
หนี้สนิสุทธแิละเจา้หนี้คา้งจ่ายทีเ่ป็นสกุลดอลลาร์สหรฐั และ 2) การ
คดิลดมูลค่าเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง ตามมาตรฐานบญัชี จ านวน 188 
ลา้นบาท
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

ก าไรสทุธจิากการด าเนินงาน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

6M’62 6M’63
เปล่ียน
แปลง

Q2’62 Q1’63 Q2’63
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

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

ก ำไรสทุธิ - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,158 1,098 (5.2%) 626 81 1,017 62.5% 1,155.6%
ก าไรสุทธิ 1,874 1,841 (1.8%) 1,038 159 1,682 62.0% 957.9%
ลบ/บวก ก าไร/(ขาดทุน) จากอตัรา
แลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 425 (201) n/a 245 (886) 685 179.6% n/a
บวก รายจ่ายอื่นทีไ่มเ่กดิขึน้เป็นประจ า 151 219 45.0% 119 113 105 (11.8%) (7.1%)
ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน 1,600 2,260 41.3% 913 1,158 1,102 20.7% (4.8%)
ลบ ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจ
ควบคุม 582 904 55.3% 338 476 428 26.6% (10.1%)
ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน – ส่วนท่ี
เป็นของบริษทัใหญ่ 1,018 1,356 33.2% 575 682 674 17.2% (1.2%)
ก าไรสุทธจิากการด าเนินงานต่อหุน้
(บาทต่อหุน้) 0.39 0.52 33.2% 0.22 0.26 0.26 17.2% (1.2%)
จ านวนหุน้ทีใ่ชใ้นการค านวณ (ลา้นหุน้) 2,607 2,607 2,607 2,607 2,607
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กำรเปล่ียนแปลงโครงสรำ้งเงินทุน

• สินทรพัยร์วมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.7 จาก ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2562
เป็น 126,167 ลา้นบาท ณ วนัที ่30 ม.ิย. 2563 โดยมสีาเหตุหลกั
มาจากการขยายโครงการลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ

• หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.9 จาก ณ วนัที่ 31 
ธ.ค. 2562 เป็น 61,552 ลา้นบาท ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2563 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากการรวมหนี้สนิ หลงัการเขา้ซื้อโครงการ ATP 
ในเดอืน ม.ีค. 2563

• ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงร้อยละ 4.9 จาก ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2562
เป็น 36,776 ลา้นบาท ณ วนัที ่30 ม.ิย. 2563 โดยมสีาเหตุหลกั
มาจากการบนัทกึขาดทุนจากการวดัมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
ทางการเงินในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 - TFRS9

• อตัรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึ้น จาก 1.0
เท่า ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2562 เป็น 1.1 เท่า ณ วนัที ่30 ม.ิย. 2563 
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สถำนะ
ทำงกำรเงิน

งบแสดงสถานะการเงนิ

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถำนะทำงกำรเงิน
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

31 ธ.ค. 62 30 มิ.ย. 63 เปล่ียนแปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท

เงนิสด, รายการเทยีบเทา่เงนิสด และเงนิลงทนุชัว่คราว 23,271 20,451 (12.1%)

รวมสนิทรพัย์ 121,693 126,167 3.7%

หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 60,387 61,552 1.9%

รวมหนี้สนิ 83,016 89,391 7.7%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 38,677 36,776 (4.9%)

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ - บรษิทัใหญ่ 28,144 26,746 (5.0%)

อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.0 1.1 
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โครงกำรโรงไฟฟ้ำ
ท่ีอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง

(ความคบืหน้าในการกอ่สรา้ง ณ ปัจจุบนั)

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำท่ีอยู่
ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง

Bo Thong 1&2 Projects

ประเภทเชื้อเพลิง พลงังานลม

ก ำลงักำรผลิตติดตัง้ (MW) 16 เมกะวตัต์ 

สดัส่วนกำรถือหุ้น (%) 92.2%

SCOD Q1’2564

สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 16 เมกะวตัต์ / 25 ปี

% ควำมคืบหน้ำ 29.2%

Ray Power Project

ประเภทเชื้อเพลิง พลงังานแสงอาทติย์

ก ำลงักำรผลิตติดตัง้ (MW) 39 เมกะวตัต์ 

สดัส่วนกำรถือหุ้น (%) 100.0%

SCOD ต.ค. 2563

สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 30 เมกะวตัต์ / 20 ปี
% ควำมคืบหน้ำ 35.9%
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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

ATP บรษิทั อ่างทอง เพาเวอร ์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

Bo Thong 1&2 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมบ่อทอง วนิดฟ์ารม์ 1&2

BPAM บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(เอไออ-ีเอม็ทพี)ี จ ากดั
(ชื่อเดมิ โกลว ์เอสพพี ี1)

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

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

Nam Che1 Nam Che 1 Hydro Power Project

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

PIC Progress Interchem

Ray Power Ray Power Supply Company Limited 

Solar WVO & 
CO-OP

โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บน
พืน้ดนิ ส าหรบัหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร

XXHP Xenamnoy 2 and Xekatam 1 Hydro Power Project

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.

.
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