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ข้อมลูสรปุ

เหตุการณ์ส าคญั
มำกกว่ำ 24 ปีแห่งกำรเติบโตอย่ำงยัง่ยืน สำมำรถก้ำวผ่ำนทุก
วิกฤต และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงมัน่คง
ภายใต้ปรัชญา “การด าเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี” บี.กริม 
เพาเวอร ์ไดพ้สิจูน์ถงึความแขง็แกร่งและรากฐานธุรกจิทีม่ ัน่คง สามารถ
ก้าวผ่านวกิฤตต่างๆ ที่เกดิขึ้นในระยะเวลามามากว่า 24 ปี ทัง้วิกฤต
เศรษฐกจิ, สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 และสถานการณ์
ต่างๆ ทางการเมอืง ดว้ยแนวทางการด าเนินธุรกจิแบบยัง่ยนื 
Q3’2563: บนัทึกก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน และ EBITDA
Margin ท่ีระดบัสงูสดุ
บ.ีกรมิ เพาเวอร์ รายงานผลการด าเนินงาน ส าหรบั Q3’2563 ดว้ยสถติิ
ใหม่ ก าไรสุทธิ-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ที่ 745 ล้านบาท เพิ่มขึ้น        
y-on-y ร้อยละ 4.2 และ q-on-q ร้อยละ 10.5 และ EBITDA Margin ที่
ระดับสูงสุด ร้อยละ 30.4 โดยมีปัจจยัส าคญัจาก 1) การขยายธุรกิจ
ต่อเนื่อง, 2) การฟ้ืนตวัอย่างมนีัยส าคญัของความต้องการใช้ไฟฟ้าของ
ลูกค้าอุตสาหกรรม , 3) ผลการด าเนินงานของโครงการผลิตไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ทัง้ในประเทศไทยและประเทศเวยีดนามทีด่ขี ึ้น, 4)
การปรบัปรุงประสิทธิภาพโครงการโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง จากการ 
upgrade เครือ่งผลติไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ เพื่อเพิม่อตัราก าไร และลดการใช้
ก๊าซธรรมชาติ และ 5) การลดลง y-on-y ร้อยละ 12.6 ของราคาก๊าซ
ธรรมชาติเฉลีย่ต่อหน่วย เป็น 235 บาทต่อล้านบทียีู โดยประมาณการ
ราคาก๊าซธรรมชาตขิอง ปตท. คาดการณ์ว่าอยู่ที ่220 บาทต่อลา้นบทียี ู
ใน Q4’2563 และ 223 บาทต่อลา้นบทียี ูในปี 2564
ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลกูค้ำอตุสำหกรรมฟ้ืนตวัร้อยละ 28
ปรมิาณไฟฟ้าทีข่ายใหแ้ก่ลกูคา้อุตสาหกรรมในประเทศไทยฟ้ืนตวัอย่าง
แขง็แกร่ง 4 เดอืนตดิต่อกนั ตัง้แต่เดอืน ม .ิย. ถงึเดอืน ก.ย. โดยฟ้ืนตวั                     
ร้อยละ 28 q-on-q เป็น 721 กกิะวตัต์-ชัว่โมง ส าหรบั Q3’2563 ทัง้นี้
ในช่วง 2 เดอืนที่ผ่านมา คอืเดอืน ก.ย. และต.ค. 2563 ปรมิาณการใช้
ไฟฟ้าของลูกคา้อุตสาหกรรมนัน้ได้กลบัสู่ระดบัทีใ่กลเ้คียงหรอืมากกว่า
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อนแลว้ โดยเป็นการฟ้ืนตวัของทุกกลุ่มอุตสาหกรรม 
หลกั โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งไดร้บัอานิสงส์จากการฟ้ืน
ตวัของความต้องการภายในประเทศ และโรงงานผลติยางรถยนต์ จาก
การยา้ยค าสัง่ผลติมาจากประเทศที่มกีารแพร่ระบาดอย่างหนักของโรค
โควดิ-19 ขณะเดยีวกนั กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์และอเิลก็ทรอนิกส ์
ยงัคงเติบโตตลอดช่วง 9M’2563 ด้วยปรมิาณขายไฟฟ้าที่เพิม่ขึ้นจาก
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 16 และรอ้ยละ 12 ตามล าดบั
ฐำนะกำรเงินแขง็แกร่งด้วยเงินสดในมือกว่ำ 2 หมื่นล้ำนบำท
สถานะทางการเงนิของบ.ีกรมิ เพาเวอร ์ยงัคงแขง็แกร่งดว้ยเงนิสดในมอื
กว่า 2 หมืน่ลา้นบาท ณ Q3’2563 ดว้ยอตัราส่วนหนี้สนิสุทธต่ิอส่วนของ
ผูถ้อืหุน้ที ่1.3 เท่า (เทยีบกบัเงือ่นไขทางการเงนิทีธ่นาคารก าหนดไว้ที ่
3.0 เท่า) นอกจากนี้ ยงัมกีระแสเงนิสดทีม่ ัน่คงจากโครงการโรงไฟฟ้าที่
เปิดด าเนินการแล้ว 47 โครงการ และได้รบัการสนับสนุนจากหลาย
สถาบนัการเงนิ ซึง่เพยีงพอในการพฒันาโครงการทีอ่ยู่ในแผนทัง้หมด
ควำมร่วมมือกบั กฟภ. เพ่ือกำรขยำยธรุกิจในอนำคต
ในเดอืน ต.ค. 2563 บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เขา้ท าบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื
กบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) และบรษิทั พอีเีอ เอ็นคอม อินเตอร ์
เนชัน่แนล จ ากดั (PEA ENCOM) เพือ่ขยายโอกาสทางธุรกจิร่วมกนั ใน
หลายด้าน เช่น โครงการผลติไฟฟ้าโดยเอกชนที่ผลติไฟฟ้าใชเ้องหรอื
จ าหน่ายให้ลูกค้าโดยตรงโดยไม่ขายเข้าระบบของการไฟฟ้า 
(Independent Power Supply: IPS), การขยายขอบเขตการใหบ้รกิาร 
รวมทัง้ระบบไมโครกรดิและระบบสมารท์ไมโครกรดิ เป็นตน้

ความร่วมมือครัง้นี้จะมีโอกาสช่วยประหยัดเงินลงทุนในสายส่ งและ
อุปกรณ์อื่นในอนาคตซึ่งมมีูลค่ารวมไม่ต ่ากว่า 1,000 ล้านบาท โดย
เบือ้งตน้เป็นส่วนของโครงการโรงไฟฟ้า BPAM (Replacement) จ านวน 
315 ลา้นบาท 
Phu Yen TTP ลงนำมเงินกู้สีเขียวรำยแรกในไทยและ CLMV
Phu Yen TTP โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์โครงการเดีย่วที่
ใ ห ญ่ที่ สุ ด ใน เวียดนาม  ขนาดก าลังการผลิต 257 เมกะวัต ต์ 
ลงนามเงนิกูส้เีขยีวจ านวน 186 ลา้นดอลลาร์สหรฐั กบัธนาคารพัฒนา
แห่งเอเชีย (ADB), 5 ธนาคารพาณิชย์ และ Leading Asia’s Private 
Infrastructure Fund (LEAP) ซึง่เป็นเงนิกูส้เีขยีวครัง้แรกในประเทศไทย
และ CLMV ทีไ่ดร้บัการรบัรองจาก Climate Bonds Initiative ซึ่งตอกย ้า
ถึงการเป็นผู้บุกเบิกนวตักรรมทางการเงนิที่ช่วยส่งเสริมและพฒันา
สิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื
ควำมพร้อมส ำหรบักำรก่อสร้ำงโครงกำร 7 SPPs
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 7 โครงการ (โครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าใหมท่ดแทนโรงไฟฟ้าเดมิ 5 โครงการ และโครงการก่อสรา้งโรง
ไฟฟ้าใหม ่2 โครงการ) ก าลงัการผลติรวม 980 เมกะวตัต์ ไดร้บัการสนบั
สนุนทางการเงนิจากสถาบนัการเงนิชัน้น า 5 แห่ง (ลงนามสญัญาทาง
การเงนิ เมือ่วนัที ่9 ต.ค. 2563) รวมถงึ สญัญาการก่อสรา้งกบั Toshiba
Plant Systems & Services Corporation (TPSC) และสัญญาบริการ
ซ่อมบ ารุงและจดัหาอะไหล่ระยะยาวกบั Siemens เพื่อความมัน่ใจใน
ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและบริการ ทัง้ช่วงการก่อสร้างและ
ด าเนินการ โดยเริม่ด าเนินการก่อสรา้งแลว้ และมกี าหนดเปิดด าเนินการ
เชงิพาณชิย์ (COD) ในปี 2565-2566
ควำมคืบหน้ำของโครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ Ray Power ในประเทศกมัพูชา
ขนาดก าลงัการผลติตดิตัง้ 39 เมกะวตัต์ มคีวามคบืหน้าในการก่อสรา้ง 
รอ้ยละ 79.8 โดยมกี าหนดการเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ในเดอืน ธ.ค. 
2563
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมบ่อทอง วนิด์ฟาร์ม 1&2 ขนาดก าลงัการ
ผลติตดิตัง้ 16 เมกะวตัต์ มคีวามคบืหน้าในการก่อสรา้งรอ้ยละ 51.5 โดย
มกี าหนดการเปิดด าเนินการเชงิพาณชิย์ ใน Q1’2564            
รำงวลัและประกำศเกียรติคณุ          
ในเดือน ต .ค. บี.กริม เพาเวอร์ ได้ร ับ 3 รางวัล จาก “Asian Power 
Awards 2020” จัดโดย Asian Power Magazine ประกอบด้วยรางวัล 
“Power Utility of the Year - Thailand” ส าหรบั บ.ีกรมิ เพาเวอร์, 
“Power Plant Upgrade of the Year - Thailand” ส าหรบัโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม ABP3 และ “Hydro Power Project of the 
Year- Bronze” ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้า Nam Che 1
นอกจากนี้ ในเดอืน ต.ค. บ.ีกรมิ เพาเวอร์ ยงัไดร้บั 5 รางวลัจาก “10th 
Asian Excellence Award 2020” จดัโดย Corporate Governance Asia 
ประกอบดว้ยรางวลั “Asia’s Best CEO”, “Asia’s Best CFO”, “Asia’s 
Best CSR”, “Best Investor Relations Company” และ “Best Investor 
Relations”

1

ค านิยาม & ชื่อโครงการผลประกอบการทางการเงนิ สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้งข้อมูลสรปุ
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รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร
• รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร ลดลง y-on-y ร้อยละ 

4.8 ส ำหรบั Q3’2563 เป็น 11,186 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากความสมัพนัธ์ระหว่างรายได้ค่าพลงังานไฟฟ้า (ซึ่งเป็นกลไก
ราคาส่งผ่านค่าเชื้อเพลงิ) และการลดลงของราคาก๊าซธรรมชาติ
เฉลี่ยต่อหน่วย ขณะที่ปรมิาณขายไฟฟ้ารวมเพิม่ขึน้ y-on-y รอ้ย
ละ 0.9 เป็น 3,749 กกิะวตัต์-ชัว่โมง จากก าลงัการผลติที่เพิม่ขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จากการซื้อโครงการ ATP ขนาด 123 เมกะวตัต์
ช่วงต้นปี 2563, ลูกค้าอุตสาหกรรมรายใหม่ตามสญัญาซื้อขาย
ไฟฟ้า 15 เมกะวตัต์ ในช่วง 9M’2563 และการเพิม่ขึน้ของปรมิาณ
ขายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน นอกจากนี้ ยงัมลีกูคา้อุตสาหกรรม
รายใหม่รวม 42.3 เมกะวตัต์ ตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้าทีจ่ะทยอย
เชือ่มเขา้ระบบภายในปี 2564

EBITDA
• EBITDA เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 2.1 ส ำหรับ Q3’2563 เป็น

3,396 ลา้นบาท เนื่องจากการเตบิโตของก าลงัการผลติไฟฟ้า, การ
เพิม่ขึน้ของลกูคา้อุตสาหกรรมรายใหม่, การปรบัปรุงประสทิธภิาพ
โรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง และราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยต่อหน่วยที่
ลดลง

• อัตรำก ำไร EBITDA เพ่ิมขึ้น สู่ ระดับสูงสุดท่ีร้อยละ 30.4 
ส ำหรบั Q3’2563 จาก 1) การ upgrade เครื่องผลติไฟฟ้ากงัหัน
ก๊าซของโครงการโรงไฟฟ้าโรงที่ 4 ซึ่งแล้วเสร็จ เดือน ต .ค.,
2) ผลการด าเนินงานของโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน
ทีใ่หอ้ตัราก าไร EBITDA ทีส่งู และ 3) ราคาก๊าซธรรมชาติเฉลีย่ต่อ
หน่วยทีล่ดลง y-on-y รอ้ยละ 12.6

ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน                           
• ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 1.6 

ส ำหรบั Q3’2563 เป็น 1,245 ลา้นบาท และร้อยละ 24.1 ส ำหรบั
9M’2563 เป็น 3,505 ลา้นบาท 

• ก ำไรสุท ธิจำกกำรด ำ เ นินงำน–ส่วน ท่ี เ ป็นของบริษัท
ใหญ่ เพ่ิมขึน้ y-on-y ร้อยละ 4.2 ส ำหรบั Q3’2563 สู่ระดบัสูงสุด
ที ่745 ลา้นบาท และร้อยละ 21.2 ส ำหรบั 9M’2563 เป็น 2,101                       
ลา้นบาท จากการเตบิโตของก าลงัการผลติไฟฟ้า, การขยายธุรกจิ,
การปรบัปรุงประสิทธภิาพโรงไฟฟ้าและการลดลงของราคาก๊าซ
ธรรมชาต ิดงักล่าวขา้งตน้

ก ำไรสุทธิ
• ส ำหรบั Q3’2563 ก าไรสุทธอิยู่ที ่859 ลา้นบาท ขณะที่ก าไรสุทธ-ิ

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ อยู่ที่ 501 ล้านบาท ผลต่างจากก าไร
สุทธจิากการด าเนินงาน ส่วนใหญ่มาจากรายจ่ายทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบั
การด าเนินงาน: 1) ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้
จรงิ จ านวน 310 ลา้นบาท จากรายการหนี้สนิสุทธแิละเจา้หนี้คา้ง
จ่ายที่เป็นสกุลดอลลาร์สหรฐั ขณะที่สกุลเงนิท้องถิน่อ่อนค่า เมื่อ
เทยีบกบัสกุลดอลลาร์สหรฐั, 2) การคดิลดมลูค่าเจา้หนี้ค่าก่อสรา้ง 
ตามมาตรฐานบญัช ี35 ล้านบาท และ 3) การตดัจ าหน่ายเงนิคืน
ภาษีมูลค่าเพิม่ 26 ล้านบาท อนัเป็นรายการที่เกี่ยวเนื่องกบัการ
ก่อสรา้งโครงการในปี 2558

ค านิยาม & ชื่อโครงการผลประกอบการทางการเงนิ สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้งข้อมูลสรปุ

2

ข้อมลูสรปุ

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั
9M’62 9M’63

เปล่ียน
แปลง

Q3’62 Q2’63 Q3’63
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 32,874 33,652 2.4% 11,751 11,243 11,186 (4.8%) (0.5%)
EBITDA* 8,548 9,896 15.8% 3,326 3,221 3,396 2.1% 5.4%
ก าไรสุทธิ 3,161 2,700 (14.6%) 1,287 1,682 859 (33.3%) (48.9%)
ก าไรสุทธิ - ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,922 1,599 (16.8%) 763 1,017 501 (34.3%) (50.7%)
(ก าไร) / ขาดทนุ จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่
เกดิขึน้ (622) 510 n/a (197) (685) 310 n/a n/a
รายจา่ยอื่นทีไ่มเ่กดิขึน้เป็นประจ า 286 296 3.5% 135 105 77 (43.0%) (26.7%)
ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน** 2,825 3,505 24.1% 1,225 1,102 1,245 1.6% 13.0%
ก าไรสทุธจิากการด าเนนิงาน–ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั
ใหญ่ 1,733 2,101 21.2% 715 674 745 4.2% 10.5%
อตัรำก ำไร EBITDA (%) 26.0% 29.4% 28.3% 28.6% 30.4%
อตัรำก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน (%) 8.6% 10.4% 10.4% 9.8% 11.1%
สดัส่วนก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน – ส่วนท่ี
เป็นของบริษทัใหญ่ (%) 61.3% 59.9% 58.4% 61.2% 59.8%
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. 
• รำยไ ด้จำกกำรขำยไฟฟ้ำใ ห้แ ก่  กฟผ .  ลดลง y-on-y

ร้อยละ 5.4 ส ำหรบั Q3’2563 เป็น 7,059 ลา้นบาท (สาเหตุหลกั
จากกลไกราคาส่งผ่านค่าเชือ้เพลงิ) ทัง้น้ี เพ่ิมขึน้ y-on-y ร้อยละ 
2.0 ส ำหรบั 9M’2563 เป็น 21,919 ลา้นบาท
• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ กฟผ. เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 

3.7 ส ำหรบั Q3’2563 เป็น 2,507 กกิะวตัต์-ชัว่โมง และร้อย
ละ 8.7 ส ำหรบั 9M’2563 เป็น 7,329 กกิะวตัต์-ชัว่โมง โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากการเขา้ซื้อโครงการ BPAM ในเดอืน ม.ีค. 
2562 และโครงการ ATP ในเดอืน ม.ีค. 2563 

• รำคำขำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. ต่อหน่วย ลดลง y-on-y ร้อย
ละ 8.7 ส ำหรบั Q3’2563 เป็น 2.82 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง 
และร้ อยละ  6.3 ส ำหรับ  9M’2 5 6 3 เ ป็ น  2.99 บาท
ต่อกิโลวัตต์-ชัว่โมง เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงของค่ า
พลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) ซึ่งอ้างองิตามราคาก๊าซ
ธรรมชาติที่ลดลง y-on-y ร้อยละ 12.6 และ 7.4 ตามล าดบั 
จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรม
ในประเทศไทย 
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรม ฟ้ืน

ตวัอย่ำงชดัเจน ส ำหรบั Q3’2563 โดยเพ่ิมขึ้น q-on-q ร้อยละ 
26.3 โดยไดฟ้ื้นตวั m-on-m ตลอด 4 เดอืนตดิต่อกนั และในเดอืน 
ก.ย.-ต.ค. 2563 ปรมิาณขายไฟฟ้าไดป้รบัตวัเป็นบวก จากช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน แมว้่าใน Q3’2563 ปรมิาณขายไฟฟ้าใหแ้ก่
ลกูคา้อุตสาหกรรมในประเทศไทยยงัคงลดลง y-on-y รอ้ยละ 9.7 
เป็น 2,364 ล้านบาท และร้อยละ 12.5 ส าหรบั 9M’2563 เป็น 
6,790 ลา้นบาท

• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำอตุสำหกรรมในประเทศ
ไทยกลบัมำเป็นบวก y-on-y ในเดือน ก.ย.-ต.ค. หลงัจาก
การฟ้ืนตวั q-on-q ถงึรอ้ยละ 27.9 ใน Q3’2563 ดว้ยการฟ้ืน
ตวัอย่างต่อเนื่องของความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศ 
ปริมาณการขายไฟฟ้าที่กลบัมาเป็นบวกเมื่อเทียบกับช่วง
เดยีวกนัของปีก่อนในเดอืน ก.ย-ต.ค. ซึ่งถอืเป็นสญัญาณทีด่ี
ส าหรบัแนวโน้มใน Q4’2563

• รำคำขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอตุสำหกรรมในประเทศไทย
ค่อนข้ำงคงท่ี y-on-y ส ำหรับ Q3’2563 (3.28 บาทต่อ
กโิลวตัต์-ชัว่โมง) และส ำหรบั 9M’2563 (3.30 บาทต่อกโิล
วัตต์ -ชัว่ โมง ) ซึ่ ง เ ป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการ
เปลีย่นแปลงของค่า Ft ทีป่ระกาศโดย กกพ.

*รวมรายไดจ้ากการก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน ซึง่จะรบัรูต้ามความคบืหน้าในการกอ่สรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า Nam Che 1 (เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์
ม.ิย. 2562), ** รวมรายไดจ้ากการใหบ้รกิารก่อสรา้งโครงการผลติไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทติยต์ดิตัง้บนทุน่ลอยน ้า ใหแ้ก่ กฟผ.

9M’62 9M’63
เปล่ียน
แปลง

Q3’62 Q2’63 Q3’63
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า
กฟผ. 21,491 21,919 2.0% 7,462 7,766 7,059 (5.4%) (9.1%)
ลูกคา้อตุสาหกรรมในไทย 7,756 6,790 (12.5%) 2,617 1,872 2,364 (9.7%) 26.3%
ลูกคา้อตุสาหกรรมในเวยีดนาม 913 875 (4.2%) 323 270 312 (3.4%) 15.6%
กฝภ./ กฟน./ Rooftop 608 621 2.1% 188 210 200 6.4% (4.8%)
การไฟฟ้าลาว 190 226 18.9% 145 52 151 4.1% 190.4%
การไฟฟ้าเวยีดนาม 886 2,390 169.8% 703 825 771 9.7% (6.5%)
รวมรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ 31,844 32,821 3.1% 11,438 10,995 10,856 (5.1%) (1.3%)
รายไดจ้ากการขายไอน ้า 700 662 (5.4%) 289 200 223 (22.8%) 11.5%
รายไดจ้ากการขาย Demineralized Water 26 32 23.1% 11 10 10 (9.1%) 0.0%
รายไดอ้ื่นจากการขายและการใหบ้รกิาร 305* 136** (55.4%) 12 38** 96** 700.0% 152.6%
รวมรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 32,874 33,652 2.4% 11,751 11,243 11,186 (4.8%) (0.5%)
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รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศเวียดนำม
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน

ประเทศเ วียดนำม ลดลง y-on-y ร้อยละ  3.4 ส ำหรับ 
Q3’2563 เป็น 312 ลา้นบาท และร้อยละ 4.2 ส ำหรบั 9M’2563
เป็น 875 ลา้นบาท

• ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ป ร ะ เ ท ศ เ วี ย ด น ำ ม  ล ด ล ง  y-on-y ร้ อ ย ล ะ  6.0                              
ส ำหรบั Q3’2563 เป็น 127 กกิะวตัต์-ชัว่โมง และร้อยละ 
3.5 ส ำหรับ  9M’2 5 6 3 เ ป็น  369  กิก ะ วัตต์ -ชั ว่ โม ง           
โดยมีสาเหตุหลักมาจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง
ชัว่คราวจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 แต่อย่างไรก็
ตามปริมาณไฟฟ้า ฟ้ืนตัว q-on-q ร้อยละ 5.7 ส าหรับ 
Q3’2563 

• รำคำขำยไฟฟ้ำต่อหน่วยแก่ลูกค้ำอุตสำหกรรม
ในประเทศเวียดนำม เพ่ิมขึน้ y-on-y ร้อยละ 2.5 ส ำหรบั 
Q3’2563 เป็น 2.45 บาทต่อกิโลวัตต์ -ชัว่โมง แต่ลดลง
เลก็น้อย y-on-y ร้อยละ 0.8 ส ำหรบั 9M’2563 เป็น 2.37
บาทต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง เนื่องจากรัฐบาลประกาศลดค่า
ไฟฟ้า ร้อยละ 10.0 ในช่วง 20 เม.ย. - 10 ก.ค. 2563 
สอดคล้องกบัการลดลงของต้นทุนค่าไฟฟ้าทีบ่รษิทัซื้อจาก
บรษิทัย่อยของ EVN เช่นกนั

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

เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 6.4 ส ำหรบั Q3’2563 เป็น 200 ล้าน
บาท และร้อยละ 2.1 ส ำหรบั 9M’2563 ที่ 621 ลา้นบาท โดยมี
สาเหตุหลกัมาจาก ค่าความเขม้แสงทีเ่พิม่ขึน้ของโครงการผลติ
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศไทย 

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำลำว
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำลำวเพ่ิมขึ้น y-on-y

ร้อยละ 4.1 ส ำหรบั Q3’2563 เป็น 151 ลา้นบาท และร้อยละ
18.9 ส ำหรบั 9M’2563 เป็น 226 ล้านบาท เนื่องจาก 1) การ
เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน ้ า
Nam Che 1 เมื่อวนัที่ 1 ม .ิย. 2562 และ 2) การเพิ่มขึ้นของ
ปรมิาณน ้า

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำเวียดนำม
• รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำเ วียดนำม

เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 9.7 ส ำหรับ Q3’2563 เป็น 771
ล้านบาทและร้อยละ 169.8 ส ำหรับ 9M’2563 เป็น 2,390
ล้านบาท เนื่ องจาก 1 ) การเปิดด าเนินการของโครงการ
ผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ DT และ Phu Yen TTP เมื่อ
เดอืน ม.ิย. 2562 และ 2) ค่าความเขม้แสงทีเ่พิม่ขึน้

รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน
ประเทศไทย
• รำยได้จำกกำรขำยไอน ้ ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมใน

ประเทศไทยลดลง y-on-y ร้อยละ 22.8 ส ำหรบั Q3’2563
เป็น 223 ลา้นบาท และร้อยละ 5.4 ส ำหรบั 9M’2563 เป็น 662
ลา้นบาท

• ปริมำณไอน ้ำท่ีขำยให้แก่ลกูค้ำอตุสำหกรรมในประเทศ
ไทยลดลง  y-on-y ร้ อ ยละ  12.0 ส ำหรับ  Q3’2563
เป็น 238 ,168 ตัน โดยมีสาเหตุจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แต่เพ่ิม
ขึ้น y-on-y ร้อยละ 2.1 ส ำหรบั 9M’2563 เป็น 653,929 
ตนั จากการรวมลกูคา้ไอน ้าอุตสาหกรรมของโครงการ ATP
ในจงัหวดัอ่างทอง ภายหลงัจากการเขา้ซื้อโครงการในเดือน 
ม.ีค. 2563

• รำคำขำยไอน ้ ำ ต่อหน่วยแก่ลูก ค้ำอุตสำหกรรม
ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ล ด ล ง  y-on-y ร้ อ ย ล ะ  12.5                                    
ส ำหรบั Q3’2563 เป็น 934.80 บาทต่อตนั และร้อยละ 7.3
ส ำหรบั 9M’2563 เป็น 1,012.71 บาทต่อตนั ซึ่งสอดคล้อง
กบัราคาก๊าซธรรมชาติทีล่ดลง และการรวมรายไดจ้ากการ
ขายไอน ้าของ BPAM ตัง้แต่เดือน มี.ค. 2562 เป็นต้นมา
ซึง่มรีาคาขายต่อหน่วยน้อยกว่าโครงการอื่น

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

9M’62 9M’63
เปล่ียน
แปลง

Q3’62 Q2’63 Q3’63
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

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

ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ กฟผ. 6,745 7,329 8.7% 2,419 2,557 2,507 3.7% (2.0%)
ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลูกค้ำอตุสำหกรรมในไทย
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุรี 1,180 937 (20.6%) 388 241 330 (15.0%) 36.9%
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง 363 373 2.8% 134 100 139 4.1% 39.4%
นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 512 462 (9.8%) 174 134 154 (11.3%) 14.7%
นิคมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุรี 1 174 160 (8.2%) 60 50 54 (9.9%) 7.7%
สวนอตุสาหกรรมบางกะดี 112 115 3.1% 35 35 40 12.7% 14.7%
นิคมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด) 12 10 (18.6%) 3 3 4 3.4% 9.1%
ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลูกค้ำอตุสำหกรรมในไทย 2,353 2,057 (12.6%) 795 563 721 (9.3%) 27.9%
ปริมำณไฟฟ้ำท่ีขำยให้ลูกค้ำอตุสำหกรรมในเวียดนำม 382 369 (3.5%) 135 120 127 (6.0%) 5.7%

9M’62 9M’63
เปล่ียน
แปลง

Q3’62 Q2’63 Q3’63
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ตนั ตนั y-on-y ตนั ตนั ตนั y-on-y q-on-q
ปริมำณไอน ้ำท่ีขำย
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุรี 112,176 94,809 (15.5%) 37,358 25,090 36,122 (3.3%) 44.0%
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง 105,542 89,107 (15.6%) 36,222 20,295 38,134 5.3% 87.9%
นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 163,762 141,028 (13.9%) 56,038 38,889 47,972 (14.4%) 23.4%
นิคมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพุด) 258,823 319,182 23.3% 141,180 102,015 109,966 (22.1%) 7.8%
จงัหวดัอา่งทอง - 9,803 n/a - 2,969 5,975 n/a 101.3%

ปริมำณไอน ้ำท่ีขำย 640,303 653,929 2.1% 270,798 189,258 238,168 (12.0%) 25.8%

ตำรำงท่ี 2: รำคำขำยต่อหน่วย

หน่วย 9M’62 9M’63
เปล่ียน
แปลง

Q3’62 Q2’63 Q3’63
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

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

ราคาขายไฟฟ้า - กฟผ.
บาทต่อ

กโิลวตัต-์ชัว่โมง 3.19 2.99 (6.3%) 3.09 3.04 2.82 (8.7%) (7.2%)
ราคาขายไฟฟ้า –
ลูกคา้อตุสาหกรรมในไทย

บาทต่อ
กโิลวตัต-์ชัว่โมง 3.30 3.30 0.0% 3.29 3.32 3.28 (0.3%) (1.2%)

ราคาขายไฟฟ้า –
ลูกคา้อตุสาหกรรมในเวยีดนาม

บาทต่อ
กโิลวตัต-์ชัว่โมง 2.39 2.37 (0.8%) 2.39 2.24 2.45 2.5% 9.4%

ราคาขายไอน ้า –
ลูกคา้อตุสาหกรรมในไทย บาทต่อตนั 1,092.52 1,012.71 (7.3%) 1,068.48 1,057.01 934.80 (12.5%) (11.6%)
ราคาก๊าซธรรมชาตเิฉลีย่ บาทต่อลา้นบทียีู 275.02 254.55 (7.4%) 269.22 262.41 235.18 (12.6%) (10.4%)
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ต้นทุนค่ำกำ๊ซธรรมชำติ
• ต้ น ทุ น ก๊ ำ ซ ธ ร ร ม ช ำ ติ ล ด ล ง  y-on-y ร้ อ ย ล ะ  11.7             

ส ำหรบั Q3’2563 เป็น 6,124 ลา้นบาท และร้อยละ 3.7 ส ำหรบั 
9M’2563 เป็น 19,268 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากราคา
ก๊าซธรรมชาตเิฉลีย่ต่อหน่วยลดลง รอ้ยละ 12.6 และรอ้ยละ 7.4
ตามล าดบั (ซึ่งราคาก๊าซธรรมชาติจะอ้างอิงกบัราคาเฉลี่ยถ่วง
น ้าหนกัของก๊าซธรรมชาตทิัง้หมดของ ปตท.)

ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำของประเทศเวียดนำม
• ต้นทุน ค่ำไฟ ฟ้ำ ท่ี ซ้ือจำกบริษัท ย่อยของ  EVN ลดลง

y-on-y ร้อยละ 4.5 ส ำหรบั Q3’2563 เป็น 279 ล้านบาท และ
ร้อยละ 4.2 ส ำหรบั 9M’2563 เป็น 795 ล้านบาท โดยมสีาเหตุ
หลักมาจากมาตรการลดค่าไฟฟ้าของรัฐบาลในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งสอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาขายไฟฟ้าใหแ้ก่ลกูคา้อุตสาหกรรมในประเทศเวยีดนาม

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

ร้อยละ 6.6 ส ำหรบั Q3’2563 เป็น 729 ล้านบาท และร้อยละ 
3.4 ส ำหรบั 9M’2563 เป็น 2,002 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากการขยายธุรกิจจากการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ของ
โรงไฟฟ้าและการเขา้ซื้อกจิการ และการซ่อมบ ารุงตามแผน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
• ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 7.4

ส ำหรบั Q3’2563 เป็น 450 ล้านบาท และร้อยละ 18.1 ส ำหรบั 
9M’2563 เป็น 1,346 ลา้นบาท ซึ่งสอดคล้องกบัการเพิม่ขึ้นของ
ก าลงัการผลติจากการเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ของโครงการ
โรงไฟฟ้าใหม่ และการเข้าซื้อกิจการ ดังกล่าวข้างต้น ขณะที่
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรกิารค่อนขา้งคงที่ q-on-q

6

ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

โครงสรา้งตน้ทุน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

9M’62 9M’63
เปล่ียน
แปลง

Q3’62 Q2’63 Q3’63
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท y-on-y q-on-q
ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร
ตน้ทนุก๊าซธรรมชาติ 20,014 19,268 (3.7%) 6,935 6,599 6,124 (11.7%) (7.2%)
ตน้ทนุค่าไฟฟ้าของประเทศเวยีดนาม 830 795 (4.2%) 292 245 279 (4.5%) 13.9%
ตน้ทนุการด าเนินงานและการบ ารงุรกัษา 1,936 2,002 3.4% 684 637 729 6.6% 14.4%
ค่าเสื่อมราคา - COGS 3,284 4,018 22.4% 1,264 1,357 1,367 8.1% 0.7%
ตน้ทนุอื่น 741* 597** (19.4%) 173 195** 237** 37.0% 21.5%
รวมต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร
(ไมร่วม ค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) 26,804 26,680 (0.5%) 9,349 9,033 8,737 (6.5%) (3.3%)
ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (SG&A) 1,140 1,346 18.1% 419 449 450 7.4% 0.2%
ค่าเสื่อมราคา - SG&A 66 93 40.9% 22 37 28 27.3% (24.3%)

ค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 28,010 28,119 0.4% 9,791 9,519 9,215 (5.9%) (3.2%)

*รวมตน้ทนุจากการก่อสรา้งภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน ซึง่จะรบัรูต้ามความคบืหน้าในการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า Nam Che 1 (เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์
ม.ิย. 2562), ** รวมตน้ทนุจากการใหบ้รกิารก่อสรา้งโครงการผลติไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทติยต์ดิตัง้บนทุน่ลอยน ้า ใหแ้ก่ กฟผ.
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รำยได้อ่ืนๆ
• รำยได้อ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 11.1 ส ำหรบั Q3’2563 

เป็น 40 ลา้นบาท และร้อยละ 36.6 ส ำหรบั 9M’2563 เป็น 209
ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของดอกเบี้ยรบั

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และกำรรว่มค้ำ
• ส่วนแบง่ก ำไรจำกบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำได้รบัผลกระทบ

จำกรำยกำรท่ีเกิดขึ้นเพียงครัง้เดียว ส าหรบั Q3’2563 มกีาร
ตดัจ าหน่ายเงนิคืนภาษีมูลค่าเพิ่มอันเกี่ยวขอ้งกับการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ BGSENA เมื่อปี 2558 ส่งผล
กระทบดา้นลบ ต่อรายการส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน) จากเงนิลงทุน
ในบรษิทร่วมและกจิการร่วมคา้เป็นจ านวน 26 ลา้นบาท ถ้าหาก
ไม่รวมรายการดังกล่าวซึ่งเป็นรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานปกต ิ บรษิทัจะมสี่วนแบ่งก าไร 16 ลา้นบาท (จากเดมิ
รายงานส่วนแบ่งขาดทุน 10 ล้านบาท) ส าหรบั Q3’2563 และ
ส่วนแบ่งก าไร 70 ล้านบาท (จากเดิม 44 ล้านบาท) ส าหรับ 
9M’2563 ซึ่งลดลง y-on-y จากส่วนแบ่งก าไรทีล่ดลงของ ABPIF
เนื่องจากสิ้นสุดการน าส่งเงินจาก ABP1 ให้แก่ ABPIF ตัง้แต่
เดอืน ก.ย. 2562

ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียน
• บริษัทบนัทึกขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียน 102 ล้ำนบำท 

และ 113 ล้ำนบำท ส ำหรบั Q3’2563 และ 9M’2563 ตำมล ำดบั
โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการอ่อนค่าของสกุลเงนิทอ้งถิน่ เทยีบกบั
ดอลลาร์สหรฐัในช่วงเวลาดงักล่าวของยอดหนี้ค่าก่อสรา้งในสกุล
ดอลลารส์หรฐั

7

ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

รายการอื่นๆ

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

9M’62 9M’63
เปล่ียน
แปลง

Q3’62 Q2’63 Q3’63
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

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

รายไดอ้ื่น 153 209 36.6% 36 76 40 11.1% (47.4%)
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)
จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม
และการร่วมคา้ 77 44* (42.9%) 26 27 (10)* n/a n/a
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัรา
แลกเปลีย่น 153 (113) n/a 168 202 (102) n/a n/a

* รวมรายจ่ายทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน 26 ลา้นบาท จากการตดัจ าหน่ายเงนิคนืภาษมีลูค่าเพิม่ ชว่งก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์BGSENA ในปี 2558
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ตน้ทุนทางการเงนิ และรายได/้คา่ใชจ้า่ย ภาษเีงนิได้

8

ต้นทุนทำงกำรเงิน
• ต้นทุนทำงกำรเงินเพ่ิมขึ้น y-on-y ร้อยละ 18.7 ส ำหรับ

Q3 ’2563 เ ป็น  983 ล้านบาท  และร้ อยละ  49.6 ส ำหรับ
9M’2563 เ ป็น  2,840 ล้านบาท โดยมีสา เห ตุหลักมาจาก          
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ย ังไม่เกิดขึ้นจริง (ส าหรับ 
Q3’2563 และ 9M’2563) และรายการทางบัญชีมูลค่าดอกเบี้ย
จ่ายจากเจ้าหนี้ค่าก่อสรา้ง (ส าหรบั 9M’2563) ซึ่งเป็นรายการที่
ไมใ่ช่เงนิสด ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้:
• ดอกเบีย้จ่ายจากเงนิกูย้มื เพิม่ขึน้ y-on-y รอ้ยละ 1.7 ส าหรบั 

Q3’2563 เป็น 703 ล้านบาท และร้อยละ 3.3 ส าหรับ 
9M’2563 เป็น 2,082 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการ
บัน ทึก ด อ ก เ บี้ ย จ่ า ย ข อ ง โ ค ร ง ก า ร โ ร ง ไ ฟ ฟ้ าพ ลั ง
น ้ า Nam Che 1 หลังการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ ใน
เดือน  มิ .ย .  2562  และการ เข้าซื้ อ โครงการ  BPAM
และ ATP ในเดอืน ม.ีค. 2562 และ ม.ีค. 2563 ตามล าดบั
และการ Refinance เพื่อจ่ายคนืเจ้าหนี้ค่าก่อสรา้งของโครง
การผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ DT ในช่วงกลางเดอืน
ส.ค. 2563;

• ดอกเบี้ยจ่ายแก่ ABPIF ลดลง y-on-y ร้อยละ 80.4 ส าหรบั 
Q3’2563 เ ป็น 10 ล้านบาท และร้อยละ 51.6 ส าหรับ 
9M’2563 เป็น 75 ลา้นบาท จากการสิ้นสุดการน าส่งเงนิจาก 
ABP1 ใหแ้ก่ ABPIF ตัง้แต่วนัที ่17 ก.ย. 2562;

• ดอกเบี้ยจ่ายจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างที่ครบก าหนดช าระ
เกนิกว่าหนึ่งปี ลดลง y-on-y รอ้ยละ 65.7 ส าหรบั Q3’2563
เป็น 35 ล้านบาท (จากการครบอายุเจ้าหนี้ ค่าก่อสร้าง
ขอ ง โ ค ร งก ารผลิต ไฟ ฟ้ าพลัง ง านแส งอาทิตย์  DT                
ในช่วงกลางเดือน ส.ค. 2563) แต่เพิ่มขึ้น y-on-y ร้อยละ 
72.9 ส าหรับ 9M’2563 เป็น 223 ล้านบาท ซึ่งเป็นการ
ประเมนิดอกเบีย้จ่ายจากเจา้หนี้ค่าก่อสรา้งทีเ่กดิขึน้หลงัจาก
การเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์โครงการผลติไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์DT และ Phu Yen TTP ในเดอืน ม.ิย. 2562 ซึ่ง
เป็นรายการไม่เป็นตวัเงนิ เป็นการประเมนิโดยการคิดลด
มลูค่าเจา้หนี้ค่าก่อสรา้งระยะยาว ตามมาตรฐานบญัช;ี

• ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ย ังไม่เกิดขึ้นจริงจาก
กจิกรรมจดัหาเงนิกูย้มื คอืรายการทีไ่ม่กระทบกระแสเงนิสด 
เกดิจากเงนิกูย้มืสกุลดอลลาร์สหรฐั และการอ่อนค่าของสกุล
เงนิบาท เทียบกบัดอลลาร์สหรฐั ในช่วงเวลาดงักล่าว โดย
บรษิทับนัทกึขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ 
220 ลา้นบาท ส าหรบั Q3’2563 และ 404 ลา้นบาท ส าหรบั
9M’2563

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
• ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ลดลง y-on-y ร้อยละ 22.4 ส ำหรับ

Q3’2563 เป็น 59 ลา้นบาท และร้อยละ 28.9 ส ำหรบั 9M’2563
เป็น 133 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการบนัทึกรายได้
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(deferred tax)

ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

9M’62 9M’63
เปล่ียน
แปลง

Q3’62 Q2’63 Q3’63
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

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

ต้นทุนทำงกำรเงิน
ดอกเบีย้จา่ย 2,016 2,082 3.3% 691 679 703 1.7% 3.5%
ดอกเบีย้จา่ยแก่ ABPIF 155 75 (51.6%) 51 26 10 (80.4%) (61.5%)
ดอกเบีย้จา่ยจากเจา้หนี้ค่าก่อสรา้งทีค่รบ
ก าหนดช าระเกนิกว่าหนึ่งปี 129 223 72.9% 102 90 35 (65.7%) (61.1%)
ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่น
ทีย่งัไมเ่กดิขึน้ (476) 404 n/a (30) (489) 220 n/a n/a
ตน้ทนุทางการเงนิอื่น 75 56 (25.3%) 14 21 15 7.1% (28.6%)
รวมต้นทุนทำงกำรเงิน 1,899 2,840 49.6% 828 327 983 18.7% 200.6%
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้
ค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 185 191 3.2% 76 41 78 2.6% 90.2%
ค่าใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษเีงนิได้
รอการตดับญัชี 2 (58) n/a 0 (21) (19) n/a n/a
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ 187 133 (28.9%) 76 20 59 (22.4%) 195.0%
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ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน
• ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน / ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน

–ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ ส ำหรบั Q3’2563 เพ่ิมขึ้น y-on-y                           
ร้อยละ 1.6 / ร้อยละ 4.2 สู่ระดบัสถิติใหม่ท่ี 1,245 ล้านบาท /
745 ลา้นบาท เนื่องจาก 1) การขยายธุรกจิจากการเปิดด าเนินการ
เชงิพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าและการเขา้ซื้อกจิการดงักล่าวข้างต้น,         
2) การเพิ่มขึ้นของลูกค้าอุตสาหกรรมรายใหม่ , 3) การปรบัปรุง
ประสทิธิภาพโครงการโรงไฟฟ้า ABP5 และ BPWHA1 จากการ 
upgrade เครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ และ 4) การลดลง y-on-y
รอ้ยละ 12.6 ของราคาก๊าซธรรมชาตเิฉลีย่ต่อหน่วย

โดยมกีารปรบัปรุงรายการก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ส าหรบั
Q3’2563 จากรายการดงันี้ 

• รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสดจำกกำรบนัทึกขำดทุนจำกอตัรำ
แลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง จ านวน 310 ล้านบาท จาก
หนี้และเจ้าหนี้ค้างจ่ายที่เป็นสกุลดอลลาร์สหรฐั ขณะที่สกุล
เงนิทอ้งถิน่ (บาทไทยและดองเวยีดนาม) อ่อนค่า เมือ่เทยีบกบั
ดอลลารส์หรฐัในช่วงเวลาดงักล่าว; และ

• รำยจ่ำยอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินงำน จ านวน 77 
ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจาก 1) รายการที่ไม่ใช่เงินสด 
จ านวน 35 ล้านบาท จากการคิดลดเจ้าหนี้ ค่ าก่อสร้าง
ตามมาตรฐานบญัชี, 2) ค่าใช้จ่ายส าหรบัพนักงานของบริษัท
เพือ่ใหท้ างานอยู่ร่วมกบัองคก์รทีจ่ดัสรรใหใ้นช่วง IPO จ านวน 
16 ล้านบาท และ 3) การตัดจ าหน่ายเงนิคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ช่วงก่อสร้างโครงการโรงฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ BGSENA
ในปี 2558 จ านวน 26 ลา้นบาท

• ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน / ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน
–ส่วน ท่ี เ ป็นของบริษัทใหญ่  ส ำหรับ  9M’2563 เ พ่ิม ขึ้น 
y-on-y ร้อยละ 24.1 / ร้อยละ 21.2 เป็น 3,505 ลา้นบาท / 2,101
ลา้นบาท

โดยมกีารปรบัปรุงรายการก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ส าหรบั
9M’2563 จากรายการดงันี้ 

• รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสดจำกกำรบนัทึกขำดทุนจำกอตัรำ
แลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง จ านวน 510 ล้านบาท จาก
หนี้และเจา้หนี้คา้งจ่ายทีเ่ป็นสกุลดอลลารส์หรฐั ขณะทีส่กุลเงนิ
ท้องถิ่น (บาทไทยและดองเวยีดนาม) อ่อนค่า เมื่อเทยีบกบั
ดอลลารส์หรฐัในช่วงเวลาดงักล่าว; และ

• รำยจ่ำยอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินงำน จ านวน 296
ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจาก 1) รายการที่ไม่ใช่เงินสด 
จ านวน 223 ล้านบาท จากการคิดลดเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
ตามมาตรฐานบญัชี และ 2) ค่าใช้จ่ายส าหรบัพนักงานของ
บรษิทัเพื่อใหท้ างานอยู่ร่วมกบัองค์กรที่จดัสรรให้ในช่วง IPO
จ านวน 47 ล้านบาท และ 3 ) การตัดจ าหน่ายเงินคืน
ภาษีมูลค่ าเพิ่ม  ช่วงก่อสร้างโครงการโรงฟ้าพลังงาน
แสงอาทติย ์BGSENA ในปี 2558 จ านวน 26 ลา้นบาท

ก ำไรสุทธิ
• ก ำไรสทุธิ-ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ ลดลง y-on-y รอ้ยละ 34.3 

ส าหรบั Q3’2563 และรอ้ยละ 16.8 ส าหรบั 9M’2020 โดยมสีาเหตุ
หลกัมาจากรายจ่ายทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงาน และรายการ
ที่ไม่ใช่ เงินสดจากการบันทึกขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
แมจ้ะมกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่องของก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน
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ผลประกอบกำร
ทำงกำรเงิน

ก าไรสทุธจิากการด าเนินงาน

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

9M’62 9M’63
เปล่ียน
แปลง

Q3’62 Q2’63 Q3’63
เปล่ียน
แปลง

เปล่ียน
แปลง

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

ก ำไรสทุธิ - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,922 1,599 (16.8%) 763 1,017 501 (34.3%) (50.7%)
ก าไรสุทธิ 3,161 2,700 (14.6%) 1,287 1,682 859 (33.3%) (48.9%)
ลบ/บวก (ก าไร) / ขาดทุน จากอตัรา
แลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ (622) 510 n/a (197) (685) 310 n/a n/a
บวก รายจ่ายอื่นทีไ่มเ่กดิขึน้เป็นประจ า 286 296 3.5% 135 105 77 (43.0%) (26.7%)
ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน 2,825 3,505 24.1% 1,225 1,102 1,245 1.6% 13.0%
ลบ ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจ
ควบคุม 1,093 1,404 28.5% 510 428 500 (2.0%) 16.8%
ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน – ส่วนท่ี
เป็นของบริษทัใหญ่ 1,733 2,101 21.2% 715 674 745 4.2% 10.5%
ก าไรสุทธจิากการด าเนินงานต่อหุน้
(บาทต่อหุน้) 0.66 0.81 21.2% 0.27 0.26 0.29 4.2% 10.5%
จ านวนหุน้ทีใ่ชใ้นการค านวณ (ลา้นหุน้) 2,607 2,607 2,607 2,607 2,607
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กำรเปล่ียนแปลงโครงสรำ้งเงินทุน

• สินทรพัย์รวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.3 จาก ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2562
เป็น 126,978 ลา้นบาท ณ วนัที ่30 ก.ย. 2563 โดยมสีาเหตุหลกั
มาจากการขยายโครงการลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ

• หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.2 จาก ณ วนัที ่31 
ธ.ค. 2562 เป็น 68,980 ลา้นบาท ณ วนัที่ 30 ก.ย. 2563 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการรวมหนี้สิน หลังการเข้าซื้อโครงการ
ATP ในเดอืน ม.ีค. 2563 และการ Refinance เพื่อจ่ายคนืเจา้หนี้
ค่าก่อสร้างของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ DT       
ใน Q3’2563

• ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงร้อยละ 2.4 จาก ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2562
เป็น 37,744 ลา้นบาท ณ วนัที ่30 ก.ย. 2563 โดยมสีาเหตุหลกั
มาจากการบนัทกึขาดทุนจากการวดัมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
ทางการเงินในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 - TFRS9

• ด้วยสำเหตุดงักล่ำวข้ำงต้น ท ำให้อตัรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึ้น จาก 1.0 เท่า ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2562
เป็น 1.3 เท่า ณ วนัที ่30 ก.ย. 2563 
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สถำนะ
ทำงกำรเงิน

งบแสดงสถานะการเงนิ

ผลประกอบการทางการเงนิ ค านิยาม & ชื่อโครงการขอ้มุลสรุป สถำนะทำงกำรเงิน
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง

31 ธ.ค. 62 30 ก.ย. 63 เปล่ียนแปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท

เงนิสด, รายการเทยีบเทา่เงนิสด และเงนิลงทนุชัว่คราว 23,271 20,129 (13.5%)

รวมสนิทรพัย์ 121,693 126,978 4.3%

หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 60,387 68,980 14.2%

รวมหนี้สนิ 83,016 89,234 7.5%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 38,677 37,744 (2.4%)

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ - บรษิทัใหญ่ 28,144 27,181 (3.4%)

อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.0 1.3 
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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 51.5%

Ray Power Project

ประเภทเชื้อเพลิง พลงังานแสงอาทติย์

ก ำลงักำรผลิตติดตัง้ (MW) 39 เมกะวตัต์ 

สดัส่วนกำรถือหุ้น (%) 100.0%

SCOD ธ.ค. 2563

สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 30 เมกะวตัต์ / 20 ปี
% ควำมคืบหน้ำ 79.8%
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ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำร

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-on-q เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสทีผ่า่นมา

SG&A คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

y-on-y เปรยีบเทยีบการชว่งเดยีวกนัของปีทีผ่า่นมา

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
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ค านิยาม

ชือ่โครงการ

ค ำนิยำม 
& ช่ือโครงกำร

ผลประกอบการทางการเงนิ ค ำนิยำม & ช่ือโครงกำรขอ้มุลสรุป สถานะทางการเงนิ
โครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ยู่
ระหวา่งการก่อสรา้ง



Disclaimer

None of the Company makes any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of the information contained
in this document or otherwise made available nor as to the reasonableness of any assumption contained herein or therein, and any liability therein
(including in respect of any direct, indirect or consequential loss or damage) is expressly disclaimed. Nothing contained herein or therein is, or
shall be relied upon as, a promise or representation, whether as to the past or the future and no reliance, in whole or in part, should be placed on
the fairness, accuracy, completeness or correctness of the information contained herein. Further, nothing in this document should be construed as
constituting legal, business, tax or financial advice.

This material contains “forward-looking” statements that relate to future events, which are, by their nature, subject to significant risks and
uncertainties. These forward-looking statements reflect our current views with respect to future events and are not a guarantee of future
performance. Actual results may differ materially from information contained in these forward-looking statements as a result of a number of
factors. We do not undertake to update our forward-looking statements to reflect future events or circumstances.

The information in these materials is provided as at the date of this document and is subject to change without notice.
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